ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019/SMS – APÓS RETIFICAÇÃO 002
DISPÕE ACERCA DA ABERTURA DE INSCRIÇÕES E DEMAIS NORMAS ATINENTES
A CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO
PERMANENTE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ.

A Prefeita Municipal de São José e a Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas responsabilidades legais, tornam pública
a realização de Concurso Público, destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal permanente da saúde pública
municipal da Prefeitura de São José, que será regido pela Lei Complementar nº 54/2011, com as suas respectivas alterações,
pela Lei Ordinária nº 2.248/91, demais legislações municipais aplicáveis, e pelo presente Edital.
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O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul ‐ IESES,
com endereço situado na Rodovia SC 401, nº 8.600 – Conjunto 6/6 – Corporate Park – Bairro Santo Antônio de Lisboa
– CEP 88.050‐001 – Florianópolis /SC, cujo email para contato será: sac@ieses.org.
O presente edital, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de inscritos, os gabaritos e provas, os
julgamentos realizados e todos os demais atos do Concurso Público, serão publicados no site do concurso na Internet:
www.saude.pmsj.ieses.org, até a homologação de seu resultado final.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das condições do
concurso, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações e
instruções ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e
acerca dos quais não poderá o candidato alegar desconhecimento.
Os documentos e requerimentos relacionados ao presente concurso, salvo expressa determinação do edital, devem
ser entregues pessoalmente pelo candidato, ou por procurador devidamente habilitado, nos horários e locais
definidos por este Edital.
O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São José.

O Concurso Público destina‐se ao provimento das vagas existentes e a formação de cadastro de reserva das vagas que
ocorrerem dentro do prazo de validade do Concurso.
Os cargos objeto deste Concurso Público, áreas, habilitação/requisitos, carga horária, vencimento/remuneração e
número de vagas ou formação de cadastro de reserva e os demais requisitos exigidos estão indicados no Anexo I.
O local e a forma como será cumprida a jornada de trabalho, observadas as cargas horárias para os cargos/áreas
previstos neste Edital, serão definidos pela Autoridade do Órgão administrativo em que o candidato for lotado,
resguardado o interesse da Administração Pública.
As responsabilidades exigidas para os cargos objeto deste Concurso Público estão indicadas no Anexo II deste edital e
no Anexo II do artigo 4º da Lei Complementar nº 54/2011.
A nomeação para as vagas disponibilizadas neste Edital, assim como àquelas que vierem a surgir no curso de sua
vigência atenderá à ordem de classificação dos candidatos na lista geral de ampla concorrência e na de Pessoas com
Deficiência, observadas às disposições atinentes na legislação vigente e neste Edital.

DAS INSCRIÇÕES
3.1.

3.2.

O processo de inscrição a este Concurso Público dar‐se‐á exclusivamente através da Internet.
3.1.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá efetuar sua inscrição em computador disponibilizado
na sala de atendimento do IESES, situada a Avenida Presidente Kennedy, 1333 – Sala 405 – Campinas – São
José.
3.1.2. O candidato será o único responsável pelo preenchimento de seu formulário de inscrição, quando da opção
pela utilização da sala de atendimento informada no item 3.1.1.
O processo de inscrição ao Concurso Público previsto neste Edital pela Internet, ocorrerá em 2 (duas) etapas distintas,
devendo o candidato proceder conforme descrito nos itens 3.2.1. e 3.2.2. a seguir:
3.2.1. A primeira etapa do processo de inscrição ao Concurso Público – Edital 001/2019/SMS pela Internet consiste
em acessar o site www.saude.pmsj.ieses.org apontando para “INSCRIÇÕES ONLINE” e, a partir do link
específico, preencher e submeter a Ficha de Inscrição, no período de 10:00h de quinta‐feira, 30 de maio de
2019 às 16:00h de sexta‐feira, 5 de julho de 2019.
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3.2.2. A segunda etapa do processo de inscrição ao Concurso Público – Edital 001/2019/SMS pela Internet consiste
em efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma escolhida, até o último dia de inscrições, sexta‐feira, 5
de julho de 2019.
3.2.2.1. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que
se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
3.2.3. O candidato que optar em realizar a inscrição ao presente certame fica ciente e aceita tacitamente que:
a.
O IESES não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebidas por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
b.
A taxa de inscrição dos candidatos inscritos via Internet deverá ser paga por meio de boleto bancário;
c.
Em face da obrigatoriedade de registro de todos os boletos bancários por regulamentação da Federação
Brasileira de Bancos – FEBRABAN, recomenda‐se que os candidatos não deixei a emissão e pagamento
de seu boleto bancário para limite do prazo de inscrições.
d.
As inscrições efetuadas através da Internet somente serão acatadas após a efetivação do respectivo
pagamento. O simples agendamento e o respectivo demonstrativo não se constituem em documento
hábil a comprovar o pagamento do valor de inscrição;
e.
O inteiro teor do Edital estará disponível no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento; e,
f.
Os candidatos inscritos via Internet não deverão enviar cópia de documento de identidade, sendo de
responsabilidade exclusiva dos candidatos, a inserção de seus dados cadastrais, informados no ato de
inscrição.
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que se enquadrar em uma
das seguintes condições:
3.3.1. Doadores de sangue e medula ou que integrem Associação de Doadores e contribuam, comprovadamente
para estimular de forma direta e indireta à doação, que terão direito à isenção total, devendo efetuar sua
inscrição nos termos do item 3.2.1, imprimindo o respectivo boleto bancário, não efetuar seu pagamento e
remetê‐lo para CONCURSO PMSJ/SMS – EDITAL 001/2019/SMS – PEDIDO DE ISENÇÃO, A/C INSTITUTO IESES –
Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC),
por SEDEX‐ECT, com postagem até quarta‐feira, 5 de junho de 2019, com os seguintes documentos:
a.
Cópia do Boleto impresso;
b.
Requerimento preenchido (Anexo III);
c.
Original ou cópia autenticada em cartório de documento emitido por entidade coletora oficial ou
credenciada, declarando que o requerente se enquadra como doador de sangue (que comprove 3 (três)
doações nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores ao último dia de inscrições) e/ou medula.
3.3.1.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item
3.3.1, na sala de atendimento do IESES, situada a Avenida Presidente Kennedy, 1333 – Sala 405 –
Campinas – São José, no horário compreendido das 09:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.
3.3.2. Candidatos que não possuam renda nos termos da Lei Municipal nº 5.006/2010 e Lei 5.344/2013, inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, que terão direito à isenção total,
devendo efetuar sua inscrição nos termos do item 3.2.1, imprimindo o respectivo boleto bancário, não efetuar
seu pagamento e remetê‐lo para CONCURSO PMSJ/SMS – EDITAL 001/2019/SMS – PEDIDO DE ISENÇÃO, A/C
INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 –
Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até sexta‐feira, 14 de junho de 2019, com os seguintes
documentos:
a.
Cópia do Boleto impresso;
b.
Requerimento preenchido (Anexo IV);
c.
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (da folha de identificação e do último contrato
de trabalho);
d.
Declaração firmada pelo candidato de que não é detentor de cargo público;
e.
Declaração firmada pelo candidato de que não possui outra fonte de renda;
f.
Comprovante de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal – CadÚnico, de
que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
3.3.2.1. Alternativamente, por opção do candidato, este poderá protocolar o requerimento indicado no item
3.3.2, na sala de atendimento do IESES, situada a Avenida Presidente Kennedy, 1333 – Sala 405 –
Campinas – São José, no horário compreendido das 09:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.
3.3.3. Até quarta‐feira, 26 de junho de 2019, às 18 horas, será disponibilizado no site do concurso, ato deferindo ou
indeferindo os pedidos de isenção nos termos do item 3.3.
3.3.4. Os candidatos cujos pedidos forem indeferidos deverão efetuar o pagamento do respectivo boleto bancário,
até a data limite estabelecida no item 3.2.2 deste Edital.
3.3.5. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, que
responderá civil e criminalmente pelo teor das afirmativas, podendo ser anulado qualquer ato resultante de
informações inverídicas.
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São condições mínimas de inscrição:
a.
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b.
Encontrar‐se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
c.
Estar quite com as obrigações militares e eleitorais (brasileiro nato); e,
d.
Conhecer e estar de acordo com as exigências do presente Edital.
No preenchimento da Ficha de Inscrição são campos obrigatórios:
a.
Nome do candidato;
b.
Data de nascimento;
c.
Código do cargo/área;
d.
Número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) válido e em nome do candidato;
e.
Endereço completo ou endereço eletrônico (e‐mail).
O Processo de Inscrição somente se completa e se efetiva:
a.
Com o atendimento às condições estabelecidas no item 3.4;
b.
Com o correto preenchimento dos campos obrigatórios estabelecidos no item 3.5;
c.
Com o pagamento correto do Valor de Inscrição para o cargo/área a que o candidato concorre ou com o
deferimento ao pedido de isenção apresentado no item 3.3;
d.
Com a concordância do candidato no requerimento de inscrição, efetuada por marcação específica no
processo de inscrição.
O valor de inscrição para este Concurso Público, a título de ressarcimento de despesas, é o constante da tabela a
seguir apresentada:
Nível de Escolaridade
Valor
Nível Superior
R$ 95,00
Nível Médio e Fundamental
R$ 80,00
3.7.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito em moeda corrente nacional (dinheiro).
3.7.2. O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído.
3.7.3. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado por um valor menor do que o estabelecido e as
solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições.
Cada candidato poderá efetuar 01 (uma) inscrição para o nível superior e mais 01 (uma) inscrição para o nível médio
ou para o nível fundamental, referente a este concurso público.
3.8.1. Havendo números de inscrições em desacordo com o item 3.8, será(ão) cancelada(s) a(s) mais antiga(s),
permanecendo a(s) mais recente(s).
Será indeferida a inscrição do candidato que não atender aos itens 3.4 e/ou 3.5 e/ou 3.6.
Ao preencher sua Ficha de Inscrição e efetuar o pagamento do respectivo boleto, o candidato está declarando tácita,
expressa e formalmente que preenche as condições de inscrição relacionadas neste Edital.
Ao completar e efetivar sua inscrição, o candidato está declarando tácita, expressa e formalmente que conhece e
aceita as condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital e demais instruções específicas, expedientes dos quais
não poderá alegar desconhecimento.
São considerados desistentes os candidatos que tenham realizado sua inscrição via Internet e não efetivado o
pagamento do valor de inscrição, nos termos do item 3.2.2.
Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à identificação do candidato ou quanto
ao cargo – área escolhida.
O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá remeter para CONCURSO
PMSJ/SMS – EDITAL 001/2019/SMS – CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 –
Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com
postagem até sexta‐feira, 5 de julho de 2019, requerimento dirigido ao IESES (vide Anexo V) indicando as condições
especiais de que necessita, juntando‐o à fotocópia de seu comprovante de pagamento e cópia do Boleto bancário
impresso.
3.14.1. Observando os restritos termos do Decreto 3.298/1999, à Pessoa com Deficiência (PcD) que se candidatar no
presente Concurso Público e necessitar de tratamento diferenciado no dia da prova, ao requerê‐lo, deverá
indicar as condições diferenciadas que necessitará para a realização da mesma.
3.14.2. Aos candidatos com deficiência visual, que requererem nos termos do subitem 3.14.1, provas em Braile, serão
oferecidas provas no referido sistema, devendo suas respostas para a prova objetiva serem respondidas do
mesmo modo pelo próprio candidato.
3.14.3. Os candidatos que realizarem a prova em Braile deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova,
reglete e punção, podendo ainda, utilizar‐se de soroban.
3.14.4. Aos candidatos com deficiência visual, que requererem nos termos do item 3.14.1, provas “ampliadas” serão
disponibilizados cartão de respostas e provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente à fonte a qual
necessitem desde que com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, cabendo aos candidatos sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão.
3.14.5. Não haverá realização de provas fora do local e horários marcados para todos os candidatos, todavia, o
candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá requerê‐lo,
com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo
estabelecido no edital do concurso.
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3.14.6. A decisão dos requerimentos previstos no item 3.14 caberá ao IESES, dentro da razoabilidade e disponibilidade.
3.14.7. O requerimento a que se refere o item 3.14 não se identifica com o requerimento previsto no item 6.1. (vagas
reservadas a PcD), nem com ele guarda qualquer relação.
A não veracidade de declaração apresentada na Ficha de Inscrição ou em decorrência deste Edital, verificada a
qualquer tempo, implicará no cancelamento da respectiva inscrição ou na eliminação do candidato do Concurso
Público, se a inscrição já estiver homologada.
É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso da Secretaria da Saúde
de São José, bem como da Coordenação do IESES.
Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência.
Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada.
O deferimento e o indeferimento de inscrição serão efetivados por ato do IESES, disponibilizado na página do
concurso, no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, na quarta‐feira, 17 de julho de 2019, até às 18 (dezoito)
horas.
3.19.1. No ato de indeferimento das inscrições, somente serão informados a causa do indeferimento e o CPF do
candidato e, na falta deste, do número do documento de identidade e/ou da ficha de inscrição, não sendo
informado o nome do mesmo.
A divulgação do local e horário de provas far‐se‐á por documento que indicará o horário, a sala e o estabelecimento
em que o candidato fará a prova objetiva, cuja expedição ocorrerá até às 18 horas de quarta‐feira, 31 de julho de
2019, para o endereço eletrônico que o candidato indicou ao efetuar sua inscrição.
3.20.1. A comunicação feita por intermédio de email é meramente informativa.
O candidato deverá acompanhar no site do concurso a confirmação de sua inscrição, onde constará o deferimento ou
não da mesma, assim como o horário e local de realização de sua prova.
Os candidatos que não tiverem recebido o Documento de Confirmação de Inscrição até às 18 horas de quarta‐feira,
31 de julho de 2019, deverão retirá‐lo no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, com a indicação de seu CPF e
data de nascimento.
O candidato é responsável pela conferência do Documento de Confirmação de Inscrição que receber.
3.23.1. Em caso de ocorrência de divergência do Documento de Confirmação de Inscrição, o candidato deverá solicitar
a correção ao IESES, indicando o campo a ser corrigido, através do e‐mail correcao@ieses.org e,
obrigatoriamente, indicando seu nome, seu número de inscrição e cargo/área a que concorre.
3.23.2. Será indeferido qualquer pedido relativo ao item anterior (3.23.1.), quando o mesmo se constituir em alteração
das condições expressas na Ficha de Inscrição, nos termos do item 3.13 deste Edital.

DA PROVA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

O presente Concurso Público avaliará os conhecimentos e habilidades dos candidatos através de etapa única, que
será composta de Prova objetiva com questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório.
Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.
O candidato que requerer condição especial de prova nos termos do item 3.14 participará do Concurso em igualdade
de condições com os demais, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário e à aplicação das provas.
Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar Cédula de Identidade ou carteira expedida por
órgãos ou conselhos de classe que tenham força de documento de identificação (CRA, CREA, CRC, OAB, etc.), RNE,
carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação com foto, passaporte brasileiro ou certificado
de reservista com foto.
4.4.1. O documento apresentado deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato.
4.4.2. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (como crachás, carteira estudantil, identidade
funcional, título de eleitor, carteira nacional de habilitação ou certificado de reservista sem fotografia, etc.),
diferentes dos estabelecidos no item 4.4.
4.4.3. Não serão aceitas cópias de documentos ou papéis em substituição aos exigidos nos itens 4.4, quer eles
estejam autenticados ou não.
4.4.4. Considerando o disposto no item 4.9.16, não serão aceitos documentos em versão digital ou eletrônica,
devendo o candidato portar os documentos mencionados no item 4.4 em sua versão física, exclusivamente.
As provas serão realizadas na cidade de São José (SC).
4.5.1. O IESES reserva‐se o direito de, na hipótese de força maior, conveniência administrativa ou falta de locais
adequados, com a devida aprovação da Comissão do Concurso, realizar a Prova Objetiva em outras cidades
próximas àquelas definidas no item anterior (4.5).
Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, qualquer que seja a causa ou hipótese.
A Secretaria da Saúde de São José e o IESES não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte,
alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste Concurso Público.
O descumprimento dos itens constantes neste Edital, implicará na eliminação sumária do candidato, constituindo‐se
em tentativa de fraude.
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DA PROVA OBJETIVA
4.9.1. A Prova Objetiva é composta de 2 (duas) provas: Prova de Conhecimentos Gerais (30 questões) e Prova de
Conhecimentos Específicos (30 questões).
4.9.2. As provas objetivas terão questões com 4 (quatro) alternativas de resposta cada uma, sendo 1 (uma), e apenas
1 (uma), a correta, sendo o número de questões da prova e de cada matéria especificado junto aos programas,
no Anexo VI deste Edital.
4.9.3. Para a realização das provas objetivas, respondidas em cartão de respostas, os candidatos deverão dispor de
caneta esferográfica preta ou azul.
4.9.4. O preenchimento do cartão é de total responsabilidade do candidato, sendo expressamente vedado o auxílio
de terceiro ou de equipamentos na execução desta tarefa, por qualquer que seja o pretexto, sob pena de ser
atribuída nota 0 (zero) às provas.
4.9.5. As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com duas decimais, tendo todas as
questões de cada prova igual valor.
4.9.6. Será considerado aprovado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, isoladamente, em cada uma das provas
– de Conhecimentos Gerais e de Conhecimento Específico, nota superior a 0,00 (zero).
4.9.7. Na hipótese de anulação de questão(ões) da prova objetiva, quando de sua avaliação, a(s) mesma(s) será(ão)
considerada(s) como respondida(s) corretamente pelo candidato.
4.9.8. Nas provas objetivas, será atribuída nota 0 (zero):
a.
À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
b.
À(s) questão(ões) da prova que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada;
c.
À(s) questão(ões) da prova que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de respostas; e,
d.
À(s) prova(s) objetiva(s) e/ou questão(ões) da prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das
especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja, preenchidas com canetas não
esferográficas ou com canetas esferográficas de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação
diferente da indicada no modelo previsto no cartão;
e.
À(s) questão(ões) incorreta(s).
4.9.9. O gabarito das provas objetivas e as respectivas provas serão disponibilizados no site do concurso, até às 10
horas de segunda‐feira, 5 de agosto de 2019.
4.9.10. Todos os programas objetos das provas e respectivos quantitativos de questões constam do Anexo VI ao
presente Edital.
4.9.11. Os portões dos locais de prova serão fechados as 08 (oito) e/ou as 14 (quatorze) horas do dia da prova, sendo
realizadas as provas por nível de escolaridade.
4.9.12. Recomenda‐se que os candidatos compareçam aos locais de prova, com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos em relação ao horário de fechamento dos portões.
4.9.13. As provas objetivas serão realizadas no domingo, 4 de agosto de 2019, no local que constar do Documento de
Confirmação de Inscrição, e terão duração de 4 (quatro) horas.
4.9.13.1.O tempo necessário ao preenchimento do cartão‐respostas, por parte do candidato está incluso na
duração prevista da prova, não sendo concedido tempo adicional algum.
4.9.13.2.IESES reserva‐se o direito de, na hipótese de força maior, conveniência administrativa ou falta de
locais adequados, com a devida aprovação da Comissão do Concurso, realizar a Prova Objetiva em outra
data, diferente daquela apresentada no item anterior (4.9.13), comunicando aos candidatos a referida
alteração com prazo não inferior a 15 dias, ressalvado motivo de força maior ou de calamidade pública,
no qual o referido prazo pode não ser respeitado.
4.9.14. O início das provas será autorizado quando todos os candidatos presentes estiverem alocados nas respectivas
salas de prova.
4.9.15. Durante a realização das provas é vedada qualquer tipo de consulta, ou seja, a livros, revistas, folhetos,
anotações, etc.
4.9.16. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer na sala de provas
com aparelhos eletrônicos (telefones celulares, pagers, walkman, agenda eletrônica, notebook, handheld,
receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular, relógios com qualquer uma das funções
anteriormente citadas, etc.) ou armas de qualquer tipo. Caso o candidato esteja portando algum destes itens,
este deverá ser entregue aos fiscais de sala antes do início das provas e somente serão devolvidos à saída do
candidato da sala de provas.
4.9.17. O descumprimento dos itens 4.19.15 ou 4.19.16 implicará na eliminação sumária do candidato, constituindo‐se
em tentativa de fraude.
4.9.18. Os candidatos somente poderão se retirar do local de provas após 2 (duas) horas do início das mesmas.
4.9.18.1.Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas somente poderão entregar as respectivas provas
e retirar‐se do local, simultaneamente.
4.9.18.2.O candidato, ao encerrar as provas, entregará ao fiscal de prova/sala:
a.
O cartão de respostas da prova objetiva, devidamente assinado no local especificado para tanto;
b.
O caderno de provas.
4.9.19. O candidato poderá reter para si, apenas, a cópia do cartão de respostas.
4.9.20. O IESES, visando preservar a veracidade e autenticidade do Concurso Público, poderá proceder, no momento
da aplicação das provas, à autenticação digital dos cartões ou de outros documentos pertinentes.
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4.9.21. O descumprimento dos itens constantes neste Edital, implicará na eliminação sumária do candidato,
constituindo‐se em tentativa de fraude.
5.

DA CLASSIFICAÇÃO
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

6.

Os candidatos aprovados na Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, serão
classificados por cargo/área, em ordem decrescente de pontos, calculados a partir da multiplicação da Nota da Prova
Objetiva de Conhecimentos Gerais (NPCG – com peso 0,3), pela Nota de Conhecimentos Específicos (NPCE – com peso
0,7) expressos estes pontos com 2 (duas) casas decimais, calculados pelas seguintes fórmulas:
Pontuação Final = ((Nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais (NPCG) x 0,30) + (Nota da Prova Objetiva
de Conhecimentos Específicos (NPCE) x 0,70))
Ocorrendo empate na média aritmética ponderada, aplicar‐se‐á, para o desempate, o disposto no parágrafo único do
artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do artigo
1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais na data do término das inscrições, sexta‐feira, 5 de julho
de 2019).
Para os candidatos que não estão sob o amparo do item anterior, o desempate beneficiará, sucessivamente, o
candidato que tenha:
a.
Maior nota na prova de conhecimentos específicos;
b.
Maior idade.
Serão considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos com pontuação final (nos termos do item 5.1.)
igual ou superior a 5,00 (cinco inteiros).
O candidato que, mesmo tendo obtido a nota mínima nas provas objetivas a que se submeteu, não obtiver a
pontuação final (nos termos do item 5.1.) igual ou superior a 5,00 (cinco inteiros), será considerado reprovado no
presente Concurso Público, sendo consignada tal reprovação como “Reprovado por corte”.
Não haverá reclassificação de candidato, que nomeado não tiver interesse na vaga.

DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

Aos candidatos que concorrerem à vaga reservada à PcD aplicam‐se, no que couber, as disposições previstas nas Lei
nº 7.853/1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei Estadual nº 17.292/2017 e na Lei Municipal
nº 3.727/2001.
Serão reservadas vagas a Pessoas com Deficiência ‐ PcD, na proporção de 10% (dez por cento) das respectivas vagas
que surgirem ou forem criadas no prazo de vigência do concurso, nos termos da Lei municipal nº 3.727/2001.
Consideram‐se Pessoas com Deficiência ‐ PcD aquelas que se enquadrem nas categorias descritas na Lei nº
7.853/1989, no Decreto Federal nº 3.298/1999, na Lei Estadual nº 17.292/2017.
O candidato com deficiência deverá remeter para CONCURSO PMSJ/SMS – EDITAL 001/2019/SMS – VAGAS
RESERVADAS PCD, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park – Santo Antônio de Lisboa –
CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até sexta‐feira, 5 de julho de 2019, requerimento
específico ao IESES com os seguintes documentos:
a.
Cópia do Boleto bancário impresso;
b.
Solicitação de enquadramento para concorrer à vaga reservada a pessoas com deficiência, e seu número
de inscrição (vide Anexo VII ao Edital);
c.
Atestado médico especificando a respectiva deficiência e o respectivo CID (original ou cópia
autenticada), bem como a provável causa da deficiência contendo a assinatura e ou carimbo do médico
responsável por sua emissão.
d.
O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso e não será devolvido.
A relação dos requerimentos para concorrer às vagas reservadas à Pessoas com Deficiência deferidos e indeferidos
será publicada na forma do item 3.19.
O deferimento do requerimento indicado no item 6.3 levará em conta: a) o pedido de inscrição do candidato; b) o
cumprimento do disposto no mesmo item (6.3) e c) a qualificação do candidato como PcD, avaliada a partir do
atestado médico apresentado e respectivo número de CID indicado.
Os candidatos que se declararem PcD, que foram classificados e, posteriormente, nomeados, serão submetidos à
perícia por Junta Médica Oficial do Município, com vistas à confirmação da deficiência declarada, bem como à análise
da compatibilidade ou não da deficiência com as responsabilidades do cargo e, ainda, da viabilidade das condições de
acessibilidade e da adequação do ambiente de trabalho para execução das tarefas.
A análise da compatibilidade da deficiência com as responsabilidades do cargo poderá ocorrer tanto em momento
anterior à posse no respectivo cargo, quanto durante a realização do período de três anos do estágio probatório, a
critério da Junta Médica Oficial do Município.
De acordo com a necessidade do caso, a Junta Médica Oficial do Município poderá requisitar apoio de outros
profissionais para proceder a avaliação e decidir quanto às suas responsabilidades referidas no item anterior.
A decisão da Junta Médica indicada no item anterior (6.7) terá caráter de decisão terminativa, ressalvada a hipótese
prevista no subitem 6.9.
A deficiência declarada que não for confirmada pela Junta Médica Oficial ou que não seja compatível com as
responsabilidades do cargo importará na perda do direito ao pleito da vaga reservada a Pessoas com Deficiência –PcD,
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sendo garantido a sua participação conforme a classificação geral do certame.
6.11.1. A perda do direito ao pleito da vaga reservada a PcD também será aplicada à inobservância do disposto nos
itens anteriores.
6.12.2. Será passível de exoneração o candidato com deficiência que, no decorrer de suas atividades, tiver verificada a
incompatibilidade de sua deficiência com as responsabilidades do cargo, durante o período de três anos de
estágio probatório.
O candidato inscrito como PcD participará tanto da listagem da classificação geral, como da listagem de classificação
dos candidatos que concorrem às vagas reservadas à PcD.
6.12.1. Quando o cálculo da definição da quantidade de vagas reservadas à PcD resultar em número fracionário haverá
o arredondamento para o número imediatamente superior se, a fração for igual ou superior a cinco décimos,
nos termos do parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal nº 3.727/2001.
6.12.2. Os candidatos classificados na listagem de PcD serão nomeados a partir da 5ª (quinta) vaga, para o respectivo
cargo, caso venha a surgir na vigência deste Edital, seguindo em intervalos de dez vagas, sucessivamente, de
modo a se respeitar o percentual definido em lei e a Recomendação nº 01/2015/11PJ/SJO da 11ª Promotoria
de Justiça da Comarca de São José/SC para sua aplicação.
6.12.3. A nomeação da PcD atenderá, além das situações anteriores, a necessidade e disponibilidade de vagas, a
critério da Administração Pública.
A vaga destinada a PcD que não for ocupada em decorrência de desistência do candidato ou da não confirmação da
deficiência alegada à Junta Médica Oficial continuará reservada aos demais candidatos classificados com PcD,
observada a ordem de classificação.
Esgotada a lista de classificados na condição de PcD, a vaga será destinada aos candidatos da classificação geral.
O requerimento a que se refere o item 6.3 não se constitui no requerimento previsto para pedidos de condição
especial de prova, referido no item 3.14, nem com ele guarda qualquer relação.
O candidato com deficiência participará deste concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que
se refere ao conteúdo das provas, avaliação, critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima
exigida para os demais candidatos.

DOS PEDIDOS DE REVISÃO E DOS RECURSOS
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

É admitido pedido de revisão quanto:
a.
Ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
b.
Ao indeferimento de inscrição;
c.
Ao não deferimento de condições especiais de prova;
d.
Ao não deferimento do enquadramento para concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência;
e.
À formulação das questões e respectivos quesitos;
f.
À opção considerada como certa na prova objetiva;
g.
Aos resultados das provas objetivas.
Os pedidos de revisão relativos ao item “7.1.a” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas de quinta‐feira, 27 de
junho de 2019 até às 18 (dezoito) horas de sexta‐feira, 28 de junho de 2019.
Os pedidos de revisão relativos ao item “7.1.b”, “7.1.c” e “7.1.d” deverão ser interpostos das 9 (nove) horas de
quinta‐feira, 18 de julho de 2019 até às 18 (dezoito) horas de sexta‐feira, 19 de julho de 2019.
O gabarito oficial das provas objetivas será tornado disponível no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até às
10 (dez) horas de segunda‐feira, 5 de agosto de 2019.
7.4.1. As provas objetivas serão disponibilizadas no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até às 10 (dez) horas
de segunda‐feira, 5 de agosto de 2019, ali permanecendo até às 18 (dezoito) horas do segundo dia útil
subsequente.
7.4.2. O candidato que desejar interpor pedido de revisão quanto à formulação das questões e respectivos quesitos
(item 7.1.e) ou quanto à opção considerada como certa na prova objetiva (item 7.1.f) deverá fazê‐lo a partir
das 10 (dez) horas de segunda‐feira, 5 de agosto de 2019 até às 18 (dezoito) horas de quarta‐feira, 7 de
agosto de 2019.
Os resultados preliminares (provas objetivas), serão disponibilizadas no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1,
até às 18 (dezoito) horas de quarta‐feira, 28 de agosto de 2019.
7.5.1. Os candidatos poderão obter seu Boletim Individual de Desempenho, acessando o endereço eletrônico
indicado no item 3.2.1, ícone “Resultados” e informando seu CPF e data de nascimento, no formato solicitado.
7.5.2. Os pedidos de revisão relativos ao item “7.1.g” (aos resultados das provas objetivas) deverão ser interpostos
das 9 (nove) horas de quinta‐feira, 29 de agosto de 2019 as 18 (dezoito) horas de sexta‐feira, 30 de agosto de
2019.
Os resultados finais e, para os aprovados, as listas de classificação, serão disponibilizadas no endereço eletrônico
indicado no item 3.2.1, até às 18 (dezoito) horas de quarta‐feira, 4 de setembro de 2019.
Os pedidos de revisão relativos ao item “7.1” serão respondidos nos seguintes prazos e formas:
7.7.1. Se relativos ao indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, através de ato tornado disponível o
endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até às 18 horas de quarta‐feira, 3 de julho de 2019.
7.7.2. Se relativos ao indeferimento de inscrição, ao indeferimento ao pedido para condições especiais de prova e
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não deferimento do enquadramento para concorrer as vagas reservadas às pessoas com deficiência, através de
ato tornado disponível o endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, até às 18 horas de quarta‐feira, 31 de
julho de 2019.
7.7.3. Se relativos à formulação das questões e respectivos quesitos de prova e à opção considerada como certa nas
provas objetivas – de forma conjunta para todos os candidatos em relação a cada uma das questões da Prova
Objetiva de um mesmo cargo – área, objeto de Pedido de Revisão, por ato disponibilizado no momento da
divulgação dos resultados das provas objetivas.
7.7.4. Se relativos aos resultados preliminares do Concurso Público, por ato disponibilizado no momento da
divulgação dos resultados finais.
Somente serão apreciados os pedidos de revisão expressos em termos convenientes e que apontarem as razões e
circunstâncias que os justifiquem, interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem, bem como
observarem rigorosamente o procedimento estabelecido neste Edital.
7.8.1. Os pedidos de revisão deverão ser elaborados exclusivamente através de formulário digital disponibilizado no
ícone “Pedidos de Revisão” do endereço eletrônico indicado no item 3.2.1, a partir da indicação do CPF e data
de nascimento do candidato.
7.8.2. Nos formulários digitais não haverá necessidade de qualificação do candidato ou de seu procurador, tendo em
vista que cada formulário estará vinculado diretamente ao registro do recorrente.
7.8.3. Ao optar por pedido de revisão, o candidato deverá proceder conforme orientação no referido formulário.
7.8.3.1. Não haverá hipótese de preparação do pedido de revisão por outro meio senão aquele disponibilizado
para tal na respectiva página, considerando‐se deserto o pedido preparado de outro modo.
7.8.4. As razões do pedido e os respectivos requerimentos deverão ser elaborados previamente em processador de
texto de escolha do candidato; uma vez concluídos (razões e requerimentos), estes deverão ser trasladados do
arquivo do processador de textos para a respectiva área no formulário digital.
7.8.4.1. As razões do pedido e os respectivos requerimentos deverão ser desprovidos de qualquer
identificação do recorrente, timbre de escritório e/ou empresa, etc., permitindo‐se assim a sua análise
sem a identificação do postulante.
7.8.4.2. Não é permitida qualquer identificação no corpo das razões do pedido ou de seus respectivos
requerimentos, sendo indeferidos sumariamente os que não atenderem a esta condição.
7.8.4.3. O reconhecimento e a consequente consideração de marca distintiva como elemento de identificação
do pedido de revisão está contido no poder discricionário do julgador.
7.8.5. Uma vez terminado o procedimento de formulação do pedido de revisão em seu formulário eletrônico, deverá
o candidato, imprimi‐lo e remetê‐lo, devidamente assinado, para CONCURSO PMSJ/SMS – EDITAL
001/2019/SMS – PEDIDO DE REVISÃO, A/C INSTITUTO IESES – Rod. SC401, 8600 – Conj. 6/6 – Corporate Park –
Santo Antônio de Lisboa – CEP 88050‐001 – Florianópolis (SC), por SEDEX‐ECT, com postagem até o último dia
de cada um dos prazos de pedido de revisão.
Os pedidos de revisão interpostos fora do respectivo prazo não serão conhecidos, sendo para tanto consideradas as
datas de expedição do SEDEX‐ECT.
Pedidos de Revisão inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão preliminarmente
indeferidos.
A Banca Examinadora constitui última instância para pedido de revisão, sendo soberana em suas decisões, razão pela
qual não caberão pedidos de revisão adicionais.
O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos pedidos de revisão interpostos, e as provas serão corrigidas
de acordo com o gabarito oficial definitivo.
Na ocorrência do disposto no item 7.12 e/ou em caso de provimento de pedido de revisão, poderá ocorrer a
classificação ou desclassificação do candidato que obtiver, ou não, a nota mínima exigida para a prova.
As decisões dos pedidos de revisão serão levadas ao conhecimento dos candidatos por meio do site do concurso, não
tendo caráter didático, e ficarão disponíveis pelo prazo de 07 (sete) dias a contar da data da publicação do respectivo
Edital ou Aviso.
Somente é admitido recurso quanto:
a.
A publicação do ato homologatório do resultado do certame.
Os recursos relativos aos itens 7.15.a. deverão ser interpostos até o primeiro dia útil após a publicação e ciência do
respectivo aviso ou ato.
7.16.1. Os recursos relativos aos itens 7.15.a. deverão ser endereçados a Secretaria Municipal de Saude de São José,
sendo protocolados junto ao Gabinete da Secretária, sito à Avenida Acioni Souza Filho (Beira Mar de São José),
nº 403 – 3º andar, no horário das 13 às 19 horas, com a menção expressa que se relacionam a este Edital.
Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes e que apontarem as circunstâncias que os
justifiquem (divergência entre o ato homologatório publicado e os resultados do certame disponibilizados no site do
mesmo), bem como tiverem indicados o número deste Edital, o nome do candidato, seu número de sua inscrição e
endereço para correspondência.
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DA CONTRATAÇÃO
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

8.13.
8.14.
8.15.

São condições mínimas para contratação:
a.
Ser brasileiro nato ou naturalizado ou se de nacionalidade portuguesa, amparado pelo Estatuto de
Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos
termos do parágrafo 1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do
disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972;
b.
Encontrar‐se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
c.
Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d.
Conhecer e estar de acordo com as exigências do presente Edital.
Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas e interesse da Administração Pública, terão sua
nomeação publicada no Diário Oficial dos Municípios (que poderá ser acessado pelo site
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/), para efeito de ciência do candidato.
Além da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial dos Municípios, o candidato será convocado para os
procedimentos preparatórios para sua posse, por meio de correspondência postal, a ser encaminhada ao endereço
informado pelo candidato no ato da sua inscrição neste concurso ou outro que vier a indicar posteriormente.
A atualização do endereço residencial e eletrônico para fins de comunicação da nomeação ou outros procedimentos é
de total responsabilidade do candidato classificado neste concurso público. Em caso de mudança de endereço, antes
da homologação do concurso, o candidato deverá comunicar à IESES sobre a alteração do endereço, e após a
homologação deverá o candidato comparecer pessoalmente ou solicitar a atualização por meio de carta registrada
endereçada à Diretoria‐Geral de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração aos cuidados do
Diretor‐Geral de Recursos Humanos, por meio do endereço: Avenida Acioni de Souza Filho (Beira‐Mar de São José), nº
403, Praia Comprida – São José/SC – 3º Andar – CEP: 88103‐790.
A posse do candidato ocorrerá nos termos do § 1º do artigo 21 da Lei nº 2.248/1991.
O candidato nomeado que, por qualquer motivo não tomar posse, terá o ato de nomeação tornado sem efeito.
Não será admitida a reclassificação (deslocamento para o final de lista) na hipótese de o candidato manifestar
desinteresse na vaga, quando nomeado.
No caso de desistência formal ou expressa da posse, prosseguir‐se‐á a nomeação dos demais candidatos habilitados
observada a ordem classificatória.
A desistência formal ou expressa implicará na perda do direito à posse no respectivo cargo, de forma irretratável
ainda que ocorrida em tempo hábil para a posse.
Também será considerada desistência para a posse quando o candidato nomeado, devidamente convocado para os
atos preparatórios à posse, que não manifestar o seu interesse.
A aprovação e classificação no concurso público não criam direito à imediata nomeação do candidato, que será
concretizada, dentro no prazo de validade do concurso e na medida das necessidades e disponibilidades
orçamentárias e financeiras do Município, considerados os limites e vedações impostas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000). A nomeação é ato de competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo Municipal, de acordo com o interesse público, conveniência e oportunidade da Administração Pública.
A comprovação da Habilitação Profissional Mínima Exigida (diplomas, certificados e/ou comprovante de registro em
conselho ou órgão fiscalizador da profissão) deverá ser realizada pelo candidato classificado até a posse no cargo, sob
pena de eliminação do candidato no processo de admissão iniciado atinente a este concurso público.
A falta de comprovação, na data de posse, da Habilitação Profissional Mínima Exigida de que trata este Edital resultará
na edição de ato administrativo que tornará nula (sem efeito) a nomeação.
Não haverá posse por procuração.
O candidato nomeado deverá apresentar os documentos, exames e laudos necessários para a admissão e posse, de
acordo com a lista a seguir:
8.15.1. Dos Documentos:
a.
Uma foto 3x4;
b.
Ficha cadastral devidamente preenchida (modelo padronizado da PMSJ – disponível do site da PMSJ ou
retirar no setor de Recursos Humanos da Secretaria da Administração).
c.
Comprovante da escolaridade exigida – Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Curso (fotocópia
autenticada – frente e verso ou original e cópia para autenticação por servidor público);
d.
Comprovante do registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional referente ao Estado
de Santa Catarina para os cargos exigidos neste edital (fotocópia autenticada ou original);
e.
Declaração de regularidade do registro com o órgão fiscalizador;
f.
Documento de Identificação com foto atualizado; (original com fotocópia simples);
g.
Cópia simples do título de eleitor;
h.
Certidão de quitação eleitoral (obter no site www.tse.gov.br);
i.
Cópia Simples do documento comprobatório de quitação do serviço militar obrigatório para candidatos
do sexo masculino;
j.
Cópia simples da Carteira de Trabalho com o nº do PIS/PASEP e qualificação;
k.
Cópia simples da Certidão de Casamento atualizada;
l.
Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s) menor(es) de 14 anos (fotocópia autenticada ou
original);
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m.
n.

o.

p.

q.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.
8.20.

8.21.

8.22.
8.23.
8.24.
8.25.

8.26.

Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros da JUSTIÇA FEDERAL e ESTADUAL dos
locais de domicílio.
Declaração de bens – modelo padronizado da PMSJ (disponível no site PMSJ ou retirar no setor de
Recursos Humanos da Secretaria da Administração) e a última declaração do imposto de renda com
todas as folhas assinadas e com a informação de envio ou de recebimento pela Receita Federal (obter
no site www.receita.fazenda.gov.br/aplicaçoes/atca/CPF/física.htm);
Declaração de não acumulação de cargos, empregos e funções públicas ou de acumulação de cargos ou
proventos de aposentadoria – modelo padronizado PMSJ – disponível no site PMSJ ou retirar no setor
de Recursos Humanos da Secretaria da Administração. Em caso de acumulação de cargo, emprego ou
função pública, é imprescindível que o candidato forneça a declaração atualizada do órgão competente
onde exerce seu cargo, emprego ou função pública. No documento deverá constar: a) Órgão
competente; b) Cargo/emprego/função; c) Lotação e Local de Trabalho; d) Carga Horária e Jornada de
Trabalho;
Declaração do candidato de não ter sofrido, penalidades disciplinares no órgão que exerce seu cargo,
emprego, ou função pública, conforme legislação aplicável (modelo padronizado da PMSJ – disponível
do site da PMSJ);
Cópia atualizada do comprovante de residência emitida nos últimos 3 (três) meses;

8.15.2. Dos Exames e Avaliações Médicas com Laudos:
a.
Hemograma Completo, Glicemia de Jejum, Parcial de Urina, Radiografia de Tórax bilateral;
b.
Sorologia para hepatites B e C;
c.
Eletrocardiograma (caso o candidato tenha mais de 35 anos);
d.
Radiografia (RX) de coluna lombo sacra, PA e Perfil, com laudo;
e.
Comprovação da vacinação contra a Rubéola da CANDIDATA com até 39 anos onze meses e vinte e nove
dias de idade, apresentando a via original e uma cópia (Vacina Monovalente contra Rubéola ou Vacina
Dupla Viral ou, ainda, a Tríplice Viral). Exigência estabelecida na Lei estadual nº 10.106/1996;
f.
Avaliação oftalmológica, com laudo original, expedido por Médico Oftalmologista, no qual deverá
constar a aptidão visual do candidato para exercício do cargo e função a que o candidato será
empossado;
g.
Avaliação ortopédica, com laudo original, expedido por Médico Ortopedista, o qual deverá declarar a
aptidão ortopédica do candidato para exercício do cargo e função a que o candidato será empossado;
h.
Avaliação psiquiátrica, com laudo original, expedido por Médico Psiquiatra, no qual deverá constar a
aptidão mental do candidato para exercício do cargo e função a que o candidato será empossado;
i.
Declaração formal do candidato(a) de que não está sendo submetido a tratamento psiquiátrico ou
psicológico, ortopédico ou oftalmológico com profissional diferente daquele que expediu e assinou o
laudo de aptidão para o cargo, conforme modelo disponibilizado pela Junta Médica da Prefeitura de São
José.
Os documentos exigidos no subitem 8.15.1 serão entregues em data a ser estipulada pela Diretoria‐Geral de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração, a qual será anterior à data do agendamento de perícia médica,
ressalvados os casos referidos do item 8.18.
A apresentação de todos os exames médicos, bem como de todos os laudos solicitados deverá ocorrer na data em que
for agendada a perícia na Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de São José/SC, sendo o candidato informado
da data e horário oportunamente pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Administração. Destaca‐se
que os exames e laudos deverão ter sido expedidos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à data da perícia
médica.
Será facultada à Junta Médica Oficial a realização de tantas quantas avaliações forem necessárias para concluir a
perícia médica admissional do candidato, podendo, inclusive, requisitar a apresentação de exames e laudos
complementares, de acordo com a análise do caso concreto.
Os exames e laudos médicos solicitados correrão às expensas do candidato e suas despesas não serão reembolsadas.
Somente tomará posse o candidato devidamente nomeado, que tiver efetuado a entrega de todos os documentos,
exames e laudos solicitados pela Diretoria‐Geral de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, bem
como ter se submetido à avaliação e aprovação da Junta Médica Oficial.
A posse ficará condicionada, além do atendimento ao disposto nos itens anteriores, à análise e emissão de parecer
admissional favorável pela Secretaria Executiva de Controle Interno e Transparência, nos moldes da Instrução
Normativa nº 11/2011 do TCE/SC.
A falta de comprovação de quaisquer requisitos para investidura até a data da posse tornará sem efeito o respectivo
ato de nomeação do candidato.
As certidões, laudos, atestados e declarações que apresentarem alguma ocorrência deverão ser acompanhados de
certidões explicativas, as quais serão analisadas, podendo configurar impedimento à posse, nos termos da lei.
O candidato que deixar de tomar posse no prazo legal será considerado desistente para todos os fins.
Constatada a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas em desacordo com a Constituição Federal, caberá
ao candidato a comprovação da desincompatibilização, até o momento da posse, sob pena de impedimento à posse, o
que implicará em tornar sem efeito o respectivo ato de nomeação.
Em caso de falsidade ideológica decorrente do preenchimento da declaração de (in)acumulação, ficará o candidato
sujeito às medidas cabíveis na legislação vigente.
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O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este Edital é o da Comarca de
São José (SC), sede da Secretaria da Saúde de São José.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
10.1. Fica delegada competência ao IESES para:
a.
Divulgar o Concurso;
b.
Receber as inscrições e respectivos valores das inscrições;
c.
Deferir e indeferir as inscrições, os pedidos de isenção, os pedidos de condições especiais de prova e os
pedidos para concorrer a vaga reservada a pessoas com deficiência;
d.
Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas;
e.
Julgar os pedidos de revisão previstos no item 7.1 e seus subitens, deste Edital;
f.
Prestar informações sobre o Concurso.

11.

DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data do ato de homologação do resultado para cada
cargo – área, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Secretaria da Saúde de São José.
11.2. A homologação do resultado deste Concurso Público poderá efetuada por cargo – área ou agrupamentos destes, a
critério da Secretaria da Saúde de São José.
11.3. O inteiro teor deste Edital será disponibilizado no endereço eletrônico indicado no item 3.2.1. e publicado no Diário
Oficial dos Municípios de Santa Catarina (D.O.M./SC).
11.4. Ato de Homologação do resultado final do Concurso, para os candidatos classificados, será publicada no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina (D.O.M./SC), para os candidatos a ampla concorrência e ‘as vagas reservadas a PcDs.
11.5. Será excluído do Concurso o candidato que fizer, em qualquer fase ou documento, declaração falsa ou inexata;
11.6. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, classificação ou nota de
candidatos, valendo para tal fim o boletim de desempenho individual disponível no endereço eletrônico do site do
concurso, conforme item 3.2.1. deste Edital, e a publicação do Resultado Final e Homologação no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina.
11.7. Será excluído do Concurso, por Ato do IESES, o candidato que:
11.7.1. Tornar‐se culpado de incorreções ou descortesias com qualquer membro da equipe do IESES;
11.7.2. For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outra forma;
11.7.3. For apanhado em flagrante, utilizando‐se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável
por falsa identificação pessoal;
11.7.4. Ausentar‐se da sala de prova, sem o acompanhamento de fiscal;
11.7.5. Recusar‐se a proceder a autenticação digital do cartão resposta ou de outros documentos.
11.8. A Secretaria da Saúde de São José e o IESES não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes
de:
a.
Endereço eletrônico errado ou não atualizado;
b.
Endereço residencial errado ou não atualizado;
c.
Endereço de difícil acesso;
d.
Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas, decorrente de informação errônea de
endereço por parte do candidato;
e.
Correspondência recebida por terceiros.
11.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as Provas
correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
11.10. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à sua apresentação para contratação correrão às
expensas do próprio candidato.
11.11. A Secretaria da Saúde de São José e o IESES não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras
publicações referentes a este Concurso.
11.12. O não atendimento pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicará sua
eliminação do Concurso Público.
11.13. Sempre que houver indicações de horários neste Edital, respeitar‐se‐á o horário oficial de Brasília (DF).
11.14. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjuntamente, pela
Secretaria da Saúde de São José e pelo IESES.
São José (SC), 24 de maio de 2019.
ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal
SINARA REGINA LANDT SIMIONI
Secretária Municipal de Saúde de São José

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019/SMS – APÓS RETIFICAÇÃO 002
ANEXO I – CARGO, ÁREA, HABILITAÇÃO, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO E NÚMERO DE VAGAS OU
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA.
1.
Os cargos, áreas, habilitação, carga horária, vencimento/remuneração e número de vagas ou formação de Cadastro de
Reserva do presente Concurso Público, são os seguintes:
1.1 Cargos com exigência de NÍVEL SUPERIOR
Habilitação Mínima

Carga horária
semanal

Cirurgião Dentista
da
Família

Ensino Superior completo em Odontologia, com
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do
Exercício da Profissão

40h

Enfermeiro

Ensino Superior completo em Enfermagem,
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador
do
Exercício da Profissão.

30h

Enfermeiro da
Família

Ensino Superior completo em Enfermagem,
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador
do Exercício da Profissão.

40h

Fonoaudiólogo

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia,
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador
do Exercício da Profissão.

30h

Médico
da
Família

Ensino Superior completo em Medicina, com
registro no Conselho Regional de Medicina.

40h

Médico

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina.

20h

Médico

Cardiologista

Ensino Superior completo em Medicina com
registro no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Cardiologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Dermatologista

Ensino Superior completo em Medicina com
registro no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Dermatologia registrada
no Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Endocrinologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Endocrinologia registrada
no Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
Gastroenterologista
com habilitação em Gastroenterologia
Pediátrico
Pediátrica registrada no Conselho Regional de
Medicina (RQE**).

20h

Cargo

Médico

Médico

Médico

Área/
Especialidade

Vencimento/
Remuneração
7.318,45
+
Gratificação de
Produtividade
3.321,73
+
Gratificação de
Produtividade
4.428,98
+
Gratificação de
Produtividade
3.058,73
10.878,57
+
Gratificação de
Produtividade
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM

Nº de vagas

1

1

CR*

CR*

CR*

1

1

1

1

CR*
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Geriatra

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Geriatria registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Ginecologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Ginecologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Infectologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Infectologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Mastologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Mastologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Neurologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Neurologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Neurologista
Pediátrico

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Neurologia Pediátrica
registrada no Conselho Regional de Medicina
(RQE**).

20h

Oftalmologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Oftalmologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Oftalmologista
Pediátrico

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Oftalmologia Pediátrica
registrada no Conselho Regional de Medicina
(RQE**).

20h

Ortopedista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Ortopedia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Médico

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
Otorrinolaringologista com habilitação em Otorrinolaringologia
registrada no Conselho Regional de Medicina
(RQE**).

20h

Médico

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Pediatria registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Médico

Médico

Médico

Médico

Médico

Médico

Médico

Médico

Médico

Pediatra

5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM

1

1

1

CR*

CR*

CR*

1

CR*

1

1

CR*
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Pneumologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Pneumologia registrada
no Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Proctologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Proctologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Médico

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
Psiquiatra da Infância
com habilitação em Psiquiatria da Infância e
e Adolescência
Adolescênciaregistrada no Conselho Regional
de Medicina (RQE**).

20h

Médico

Radiologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Radiologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Urologista

Ensino Superior completo em Medicina
registrado no Conselho Regional de Medicina,
com habilitação em Urologia registrada no
Conselho Regional de Medicina (RQE**).

20h

Médico

Médico

Médico

Médico Veterinário

Nutricionista
Terapeuta
Ocupacional

Ensino Superior completo em Medicina
Veterinária, com registro no Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Ensino Superior completo em Nutrição, com
registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do
Exercício da Profissão.
Ensino Superior completo em Terapia
Ocupacional, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.

5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM
5.439,28
+
Gratificação de
Produtividade
+
GEEM

1

1

1

1

CR*

30h

3.058,73

1

30h

3.058,73

1

30h

3.058,73

1

CR* ‐ Cadastro de Reserva: As nomeações dependerão da disponibilidade de vagas, o interesse da Administração Pública e a
observância à lista remanescente de classificados do Edital de Concurso Público nº 003/2015/GAB, e a sua vigência.
RQE** ‐ Registro de Qualificação de Especialidade.
1.2 Cargo com exigência em NÍVEL MÉDIO
Cargo
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem da
Família

Técnico em Saúde Bucal

Habilitação Mínima
Ensino Médio completo com formação Técnica
em Enfermagem, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Ensino Médio completo com formação Técnica
em Enfermagem, com registro no Conselho ou
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Ensino Médio Completo, com curso de
formação específica para a função, com carga
horária de 1.200 horas e inscrição no Conselho
Regional de Odontologia.

Carga Horária
Semanal

Vencimento/
Remuneração

Nº de vagas

30h

1.738,86

1

40h

2.318,48

CR*

40h

2.318,48

CR*

Carga Horária
Semanal
40h

Vencimento

Nº total de
vagas
1

1.3 Cargo com exigência em NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo

Habilitação Mínima

Agente de Combate às Endemias Ensino Fundamental completo

1.178,60
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2. A Remuneração de cada cargo observará as seguintes disposições:
2.1 A Gratificação de Produtividade referida no item 1.1, deste Anexo, corresponderá, no máximo:
2.1.1
Para o cargo de Cirurgião Dentista da Família, ao valor mensal de R$ 3.293,30, respeitados os requisitos e
condições previstas no artigo 33 da Lei Complementar nº 054/2011, com redação dada pela Lei Complementar nº
056/2012;
2.1.2
Para o cargo de Enfermeiro, ao valor mensal de R$ 373,69, observado o escalonamento para percepção gradual
da referida gratificação instituída pela Lei nº 5.729/2019.
2.1.3
Para o cargo de Enfermeiro da Família, ao valor mensal de R$ 498,26, observado o escalonamento para
percepção gradual da referida gratificação instituída pela Lei nº 5.729/2019.
2.1.4
Para o cargo de Médico, inclusive para aqueles que exercerem a função médica especializada, ao valor mensal de
R$ 2.447,67, respeitados os requisitos e condições previstas no artigo 33 da Lei Complementar nº 054/2011, com
redação dada pela Lei Complementar nº 056/2012;
2.1.5
Para o cargo de Médico da Família, ao valor mensal de R$ 4.895,35; respeitados os requisitos e condições
previstas no artigo 33 da Lei Complementar nº 054/2011, com redação dada pela Lei Complementar nº 056/2012;
2.2 A Gratificação por Exercício de Especialidade Médica (GEEM), que será devida aos Médicos que atuarem na
especialidade médica, para qual prestaram o concurso, nos termos deste Edital, corresponderá ao valor fixo de
R$ 1.446,17, respeitados os requisitos e condições previstos nos artigos 74 e 75 da Lei Complementar nº 54/2011,
com redação dada pela Lei Complementar nº 056/2012.
2.3 O pagamento de auxílio‐alimentação, a título de vantagem por dia útil trabalhado, aos servidores públicos ativos da
Administração Municipal dar‐se‐á conforme os casos e as regras previstos pela Lei Municipal nº 4.799, de 26 de junho
de 2009, e suas alterações posteriores.
2.4 O pagamento de auxílio‐alimentação, a título de vantagem por dia útil trabalhado, aos servidores públicos ativos da
Administração Municipal dar‐se‐á conforme os casos e as regras previstos pela Lei Municipal nº 4.799, de 26 de junho
de 2009, e suas alterações.
2.5 O Valor do vencimento de cada cargo e das gratificações descritas anteriormente não estão reajustados de acordo
com a revisão anual de 2019.
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ANEXO II – RESPONSABILIDADES
As Responsabilidades dos Cargos atinentes a este Concurso Público, que estão descritas a seguir, são àquelas previstas no
Anexo II do artigo 4° da Lei Complementar nº 54/2011.
1.

NÍVEL SUPERIOR

CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.
Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em Saúde Bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas
cirurgias ambulatoriais. Realizar a atenção integral em Saúde Bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos
específicos, de acordo com o planejamento local, com resolubilidade. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a
outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento.
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. Acompanhar, apoiar
e desenvolver atividades referentes à Saúde Bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família ‐ ESF, buscando
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Contribuir e participar das atividades de educação permanente
do Técnico de Saúde Bucal – TSB e Auxiliar de Saúde Bucal da Família da Família ‐ ASB e da Equipe de Saúde da Família – ESF.
Realizar supervisão técnica do Técnico de Saúde Bucal ‐ TSB e Auxiliar de Auxiliar de Saúde Bucal da Família – ASB. Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da assistência em Saúde Bucal nas Unidades de
Saúde. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias
e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Realizar o cuidado em saúde da população adscrita,
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre
outros), quando necessário. Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem
como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de
ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da
realização das ações programáticas e de vigilância à saúde. Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local. Realizar a escuta qualificada das necessidades
dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo.
Responsabilizar‐se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção
em outros serviços do sistema de saúde. Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da
utilização dos dados disponíveis. Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social.
Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação
da SMS. Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica. participar das
atividades de educação permanente. Cumprir a carga horária para qual foi contratado. Participar de reuniões e grupos sempre
que convocado. Participar de ações de promoção e prevenção em saúde. Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Atuar interdisciplinarmente com
as demais especialidades da saúde. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para
justificação de falta ao trabalho. Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter atualizados os
indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável,
visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando
esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. Zelar pela limpeza,
organização e disciplina de seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no
trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de acordo com princípios de qualidade e
ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar outras tarefas correlatas às acima
descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
ENFERMEIRO
Acolhimento ao paciente. Procedimentos de Rotina. Realizar curativos e suturas. Preencher documentos para levantamentos
de dados. Cumprir a carga horária para qual foi contratado. Preencher os documentos necessários para comprovação de seus
serviços. Participar de reuniões e grupos sempre que convocado. Obedecer a ordens de seu superior hierárquico. Exercer a
profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e
lealdade. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e
posição ideológica. Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de
imperícia, negligência ou imprudência. Avaliar criteriosamente sua competência técnica cientifica ética e legal e somente
aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. Prestar Assistência de
Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem em condições
que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos

EDITAL 001/2019/SMS

Página 17

reivindicatórios da categoria. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos,
benefícios e intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem, bem como ao estado de saúde do paciente e seu
tratamento. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar
decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem‐estar. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano,
em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós‐morte. Colabora com a equipe a qual está inserida; buscando a
interatividade e multidisciplinariedade. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. Disponibilizar seus serviços profissionais à
comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. Encaminhar a pessoa, família e
coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. Respeitar no exercício da profissão, as normas relativas à
preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam
a saúde e a vida. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Prestar
Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. São atribuições do
Supervisor de Unidade: Definir necessidades de capacitação na área de assistência em saúde junto a Secretaria Municipal de
Saúde e propor a organização de cursos, eventos e treinamentos. Promover a integração entre os diferentes níveis da SMS,
colaborando para a divulgação e apropriação da política municipal de assistência em saúde. Promover a integralização das
equipes de trabalho nas unidades. Avaliar os atos profissionais e administrativos realizados por seus subordinados. Fazer
avaliação periódica dos profissionais que compõem a unidade. Colaborar com o aperfeiçoamento de instrumentos de coleta de
dados (formulários padronizados) para supervisões mensais, trimestrais e anuais. Promover campanhas educativas em
conjunto com o setor de atenção básica, visando à prevenção de doenças. Programar, junto à Direção de Atenção Básica e O
Setor de Recursos Humanos, a escala de férias dos profissionais que compõem a equipe da unidade, bem como, licenças‐
prêmio e qualquer outro tipo de afastamento. Apresentar, trimestral e anualmente os relatórios de indicadores inerentes
rotina da Unidade, pasta de gestão e Sala de Situação, com sugestões de estratégias para sua evolução. Incentivar o uso de
bancos de dados, internet, intranet e correio eletrônico entre os profissionais f para fins de pesquisa, atualização e discussão
de problemas e soluções. Participar de reuniões, sempre que possível. Desenvolver outras atividades correlatas. Quando
atuando em Enfermagem do Trabalho: Realizar vigilância dos agravos relacionados ao trabalho, fazendo visitas técnicas aos
ambientes de trabalho, a fim de reduzir o risco de morbimortalidade por acidentes de trabalho. Determinar a utilização de
Equipamentos de Proteção Individual – EPI pelos trabalhadores, de acordo com a NR6, quando esgotados todos os meios
conhecidos para a eliminação de risco, bem como treinar os trabalhadores na correta utilização do EPI, com o objetivo de
diminuir o risco de acidentes e doenças ocupacionais. Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando
informações em saúde do trabalho, visando propiciar debates, informação e divulgação junto a trabalhadores e gestores.
Realizar atividades de promoção, prevenção, assistência e reabilitação aos trabalhadores, visando a implementação da saúde
do trabalhador. Participar de grupos de trabalho intersetorial para implantação/implementação de política de saúde voltadas à
saúde ocupacional, compondo equipe de trabalho para execução de política intersetorial, propiciando a integralidade da
atenção aos trabalhadores. Prestar atendimento de enfermagem aos trabalhadores de acordo com as diretrizes da gestão
municipal, atendendo as necessidades de saúde da população trabalhadora Capacitar os demais trabalhadores da equipe de
enfermagem em saúde do trabalhador, realizando atividade de educação continuada, cursos e treinamentos, visando atualizar
a equipe e propiciar melhores condições de atenção à saúde do trabalhador. Auxiliar no estabelecimento do nexo causal, por
meio de entrevistas pessoais e análise da(s) carteira(s) profissional, buscando identificar o histórico profissional do trabalhador.
Colaborar com as melhorias em ações de vigilância, bem como dos ambientes e postos de trabalho, produzindo relatórios a
partir da codificação dos cadastros dos usuários do Serviço de Saúde Ocupacional, consultando a CBO, CID‐10 e CNAE. Difundir
a importância da prevenção de acidentes, divulgando normas de segurança e higiene no trabalho, promovendo palestras,
debates, campanhas e outros. Prestar atendimento de enfermagem direto aos trabalhadores realizando primeiros socorros,
curativos, imobilizações e administrando medicamentos. Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos, exigências
técnicas e legais em Saúde Ocupacional. Atribuições Gerais: Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e
indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos
internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores,
pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais
transtornos. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos
materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de
acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município.
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA
Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da
assistência prestada. Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medicações,
conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão. Planejar,
gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância
epidemiológica e sanitária. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, quando necessário, no domicílio.
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Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da
Assistência à Saúde ‐ NOAS 2001. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Organizar e coordenar a criação de grupos
de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Supervisionar e coordenar ações para
capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções.
Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas,
culturais, demográficas e epidemiológicas. Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns ao qual aquela
população está exposta. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de
saúde e fatores que colocam em risco a saúde. Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos
de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida. Valorizar a relação com o usuário e com a
família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito. Realizar visitas domiciliares de acordo com o
planejamento. Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica. Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de
educação para a saúde. Promovendo ações Intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na
comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. Fomentar a participação popular, discutindo com a
comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais. Incentivar a formação e/ou participação ativa da
comunidade nos conselhos locais de saúde e no conselho Municipal de Saúde.
FONOAUDIÓLOGO
Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, objetivando a qualidade de vida dos pacientes, avaliando e identificando
problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação como exames fonéticos, da
linguagem, audiometria, impedanciometria, gravação e outras, estabelecendo o plano de treinamento ou terapêutico. Prestar
atendimento a pacientes, familiares e/ou cuidadores para prevenção, habilitação e/ou reabilitação de pessoas: identificando a
origem dos distúrbios; Realizando contatos com a escola e outros cuidadores do paciente quando necessário; Utilizando
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; Planejando, desenvolvendo e executando campanhas de incentivo
a prevenção; Desenvolvendo estratégias e atividades terapêuticas com grupos especiais (gestantes, neonatos, idosos, entre
outros);Encaminhando os indivíduos para médicos, psicólogos, dentistas e demais profissionais da saúde conforme a
necessidade identificada. Complementar o diagnóstico de pacientes, emitindo pareceres quanto ao aperfeiçoamento ou a
praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga. Promover, aprimorar e prevenir aspectos relacionados à audição, linguagem
(oral e escrita), motricidade oral e voz, favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos educandos da rede de ensino do
município: Realizando capacitações e assessorias por meio de esclarecimentos, palestras, orientação, estudo de casos, entre
outros; Planejando, desenvolvendo e executando programas fonoaudiológicos; Orientando quanto ao uso da linguagem,
motricidade oral, audição e voz; Realizando observações e triagens fonoaudiológicas com posterior devolutiva e orientação aos
pais, professores e equipe técnica; Contribuindo na realização do planejamento e das práticas pedagógicas da instituição.
Suprir ou amenizar as alterações fonoaudiológicas, realizando terapias por meio de exercícios específicos para as dificuldades
encontradas. Elaborar projetos que visem a prevenção, promoção e reabilitação da fala, visando melhorar e incrementar o
atendimento fonoaudiológico. Prevenir o aparecimento de problemas na comunicação oral, escrita, voz, audição e motricidade
oral na população, realizando orientações, palestras, debates, informativos, entre outras atividades correlatas com fins
preventivos. Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem e suas consequências na
expressão, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento das equipes multiprofissionais, subsidiando ações e decisões. Propiciar
a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, bem como
encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames complementares, de outros profissionais de saúde, quando
necessários, participando e elaborando projetos de pesquisa, fornecendo dados estatísticos e apresentando relatórios de suas
atividades, emitindo laudos e pareceres sobre os assuntos de sua área de competência. Acompanhar in loco, quando
necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou estabelecimentos de saúde. Participar de grupos de trabalho
e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas
identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município. Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da
área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter
atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação
aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone,
visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. zelar pela limpeza,
organização e disciplina de seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no
trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de acordo com princípios de qualidade e
ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar outras tarefas correlatas às acima
descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
MÉDICO DA FAMÍLIA
Responsabilidades: Médico deve ter, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem, todavia, eximir‐se de
denunciar atos que contrariem os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional
e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. Cumprir a carga horária para qual foi contratado. Atender o número de
pacientes de acordo com o que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Preencher os prontuários a cada
atendimento. Preencher os documentos necessários para comprovação de seus serviços. Participar de reuniões e grupos
sempre que convocado. Obedecer a ordens de seu superior hierárquico. Atribuições específicas do médico da Família: Realizar
consultas clínica aos usuários da sua área adstrita. Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso. Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio.
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Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma
Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS 2001. 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 USF, 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.
Atribuição comum a todos os profissionais que integram as equipes: Conhecer a realidade das famílias pelas quais são
responsáveis com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. Identificar os
problemas de saúde e situações de risco mais comuns a qual aquela população está exposta. Elaborar, com a participação da
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde. Executar,
de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas
diferentes fases do ciclo de vida. Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de
afeto, de respeito. Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento. Resolver os problemas de saúde do nível de
atenção básica. Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. Promovendo ações intersetoriais e
parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas
identificados. Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e
suas bases legais. Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no conselho
Municipal de Saúde.
MÉDICO
Responsabilidades: Desenvolver ações em saúde que contribuam para o bem estar dos usuários, por meio da realização de
consultas e atendimentos médicos individuais ou em conjunto com demais profissionais: ‐ Realizado triagem; ‐ Efetuando
anamnese; ‐ Realizando exame físico; ‐ Levantando hipóteses diagnósticas; ‐ Realizando e/ou supervisionando propedêutica
instrumental; ‐ Solicitando e/ou realizando exames complementares; ‐ Interpretando dados de exames clínicos e exames
complementares; ‐ Diagnosticando o estado de saúde do paciente; ‐ Discutindo diagnóstico, prognóstico e tratamento com
pacientes, clientes, responsáveis e familiares; ‐ Realizando visitas domiciliares, quando necessário; ‐ Realizando atendimento a
família; ‐ Realizando pequenas cirurgias a nível ambulatorial; ‐ Realizando atendimento intensivo em situação de crise. Tratar
pacientes e clientes, planejando, indicando e prescrevendo tratamento, executando tratamentos com agentes químicos, físicos
e biológicos, receitando drogas, medicamentos e fitoterápicos, praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas, praticando
procedimentos intervencionistas, estabelecendo prognóstico e monitorando o estado de saúde dos pacientes. Implementar
ações para promoção da saúde: ‐ Estabelecendo planos de ação; ‐ Prescrevendo medidas higiênico‐dietéticas; ‐ Prescrevendo
imunização; ‐ Ministrando tratamentos preventivos; ‐ Implementando medidas de segurança e proteção do trabalhador; ‐
Implementando medidas de saúde ambiental; ‐ Promovendo campanhas de saúde e atividades educativas; ‐ Promovendo
ações de controle de vetores e zoonoses; ‐ Divulgando informações em mídia; ‐ Prestando informações e orientações à
população, visando proporcionar a troca de conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros; ‐ Participando dos grupos e/ou
reuniões comunitárias. Elaborar documentos médicos, tais quais: prontuários, receitas, atestados, protocolos de condutas
médicas, laudos, relatórios, pereceres, documentos de imagem, declarações, material informativo e normativo, dentre outros.
Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em
conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina, integrando a equipe
multiprofissional de saúde, encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos (contra
referência) e ou exames complementares, analisando e interpretando exames diversos. Manter o registro dos usuários
atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento, evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação
terapêutica adequada. Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou
estabelecimentos de saúde. Realizar inspeções médicas visando o cumprimento da legislação, para efeitos de: ‐ Posse em
cargo público; ‐ Readaptação; ‐ Reversão; ‐ Aproveitamento; ‐ Licença por motivo de doença em pessoa da família; ‐
Aposentadoria e auxílio‐doença; ‐ Salário maternidade; ‐ Revisão de aposentadoria; ‐ Auxílio ao filho excepcional, licença
acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de servidores aposentados, entre outros. Realizar outras inspeções médicas
de caráter elucidativo ou apoio relativo a casos sujeitos à perícia, conforme solicitação, bem como expedir laudo de licença
para tratamento de saúde dos servidores, efetuando perícias domiciliares ou hospitalares, na impossibilidade de
comparecimento destes ao local da perícia. Realizar procedimento técnico‐profissional dirigido para a prevenção primária,
definida como a promoção da saúde e a prevenção da ocorrência de enfermidades ou profilaxia. Realizar procedimento
técnico‐profissional dirigido para a prevenção secundária, definida como a prevenção da evolução das enfermidades ou
execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Realizar procedimento técnico‐profissional dirigido para a
prevenção terciária, definida como a prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos. Quando atuando em Medicina do
Trabalho: Promover a saúde do trabalhador, em especial, àqueles expostos a maior risco de acidente de trabalho e/ou doenças
profissionais, assegurando a sua continuidade operacional e a produtividade, realizando exames clínicos periodicamente,
solicitando e interpretando resultados, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
assistindo aos trabalhadores acidentados. Preservar a saúde e segurança do trabalhador, desenvolvendo, juntamente com a
equipe técnica de Segurança do Trabalho, ações e programas de proteção e vigilância à saúde do trabalhador, analisando em
conjunto, os riscos, condições de trabalho, fatores de insalubridade e periculosidade, fadiga e outros. Fiscalizar os trabalhos
executados, prestando orientações sobre postura e higiene nos locais de trabalho. Emitir guias admissionais, demissionais e de
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afastamento do trabalho, zelando pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos e executando‐os dentro dos padrões exigidos
pela legislação vigente. Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, bem
como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e ou exames complementares, de outros profissionais de saúde,
analisando e interpretando exames diversos, comparando‐os com os padrões normais, para confirmar ou informar o
diagnóstico. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e este persistir, mesmo
reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, de acordo com o que determina a NR 6,
desde que a contração, a intensidade ou característica do agente assim exija. Responsabilizar‐se tecnicamente, pela orientação
quanto ao cumprimento do disposto nas NRs aplicáveis às atividades executada pela empresa e/ou seus estabelecimentos,
satisfazendo as necessidades da medicina com segurança. Promover a realização de atividades de conscientização, tanto por
meio de campanhas quanto de programas de duração permanente, educando e orientando os trabalhadores para a prevenção
de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Analisar e registrar em documento (s) específico (s) todos os acidentes
ocorridos, com ou sem vítima e, todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características, os fatores
ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portador (es), tendo esses casos arquivados para
qualquer fim. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de
insalubridade, preenchendo os quesitos predefinidos. Realizar estabelecimento de nexo causal para patologias ocupacionais ou
de trabalho, efetuando anamnese clínica ocupacional, exames físicos, complementares e inspeção nos locais de trabalho.
Preparar informes e documentos em assuntos em Medicina do Trabalho, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de
ordens de serviços, portarias, pareceres e outros. Colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais,
como Técnicos em Segurança do Trabalho, supervisionando e orientando ações, estágios e participando de programas de
treinamento em serviço. Auxiliar na plena atenção prestada aos trabalhadores, integrando a equipe técnica de segurança,
acompanhando sempre que necessário, em visitas in loco, ministrando palestras em programas de prevenção e outros.
Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos pedidos de reconsideração, quando necessário e/ou
solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias
judiciais designadas, formulando quesitos. Auditar os laudos médicos para autorização de internação hospitalar. Utilizar
sistema informatizado para registro de consultas (prontuário). Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais
desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em
conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da
população. É vedado ao médico: Praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como
imperícia, imprudência ou negligência. Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. Deixar
de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos
tenham assistido o paciente. Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê‐lo,
colocando em risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Deixar de comparecer a
plantão em horário preestabelecido ou abandoná‐lo sem a presença de substituto, salvo por motivo de força maior. Receitar
ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em branco folhas de receituários, laudos, atestados ou quaisquer
outros documentos médicos. Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de
sua doença. Deixar de cumprir, sem justificativa, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina e de
atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações, no prazo determinado. Deixar de utilizar todos os
meios disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em favor do paciente. Deixar de atender paciente que procure
seus cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê‐lo.
Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais. Negar ao paciente acesso a seu prontuário médico,
ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos
para o paciente ou para terceiros. Atribuições Gerais: Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da
área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter
atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação
aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone,
visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. Zelar pela limpeza,
organização e disciplina de seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no
trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de acordo com princípios de qualidade e
ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar outras tarefas correlatas às acima
descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
MÉDICO VETERINÁRIO
Promover a saúde pública, evitando, analisando e controlando zoonoses: Fiscalizando, investigando, orientando e realizando
vistorias e autuando; interditando cozinhas, abatedouros, açougues, comércio, veterinárias, indústrias, criadouros, entre
outros locais, quando julgar necessário; Realizando autuações quando julgar necessário; Avaliando clinicamente os animais
agressores; Realizando cirurgias veterinárias. Contribuir com o aumento da produtividade e qualidade dos produtos de origem
animal de São José, prestando orientações técnicas aos produtores do município, avaliando as condições de cada produtor e
de sua propriedade e mostrando as opções e indicando possíveis soluções para as demandas identificadas. Aumentar o nível
de conhecimento dos produtores nas diversas atividades que executam, para facilitar e otimizar o seu trabalho,
proporcionando a troca de conhecimentos relacionados à sua área de atuação: Desenvolvendo projetos; Prestando
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informações e orientações à população, visando divulgar fatores de riscos e outros; Participando dos grupos e/ou reuniões
comunitárias. Garantir a qualidade do serviço prestado e a melhoria genética dos rebanhos, acompanhando o processo de
inseminação artificial e prestando orientações aos inseminadores sempre que necessário. Realizar o diagnóstico reprodutivo, a
fim de identificar prenhes, proximidade do parto ou patologias, bem como tomar as medidas adequadas para cada caso, por
meio de técnicas específicas. Promover a Saúde Pública e Defesa do Consumidor, para garantir a qualidade dos produtos
expostos à comercialização e a higiene de estabelecimentos: Contribuindo com a fiscalização sanitária, em conjunto com a
equipe de vigilância sanitária; Prestando orientações sobre manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de
origem animal; Fazendo cumprir a legislação pertinente; Aprovando projetos de construção e reforma de estabelecimentos;
Fiscalizando estabelecimentos do SIM ou outros estabelecimentos, quando de particulares; Auditando e autorizando o
funcionamento de estabelecimentos; Analisando processamento, fabricação e rotulagem de produtos, bem como fiscalizando
a distribuição e transporte dos mesmos; Avaliando o risco do uso de insumos; Coletando produtos para análise laboratorial;
Analisando e inspecionando produtos de origem animal; Instaurando e instruindo processos administrativos em
estabelecimentos infratores; Aplicando penalidades quando necessário. Exercer defesa sanitária animal, visando evitar o
aparecimento ou proliferação: Elaborando diagnóstico situacional para elaboração de programas; Elaborando e executando
programas de controle e erradicação de doenças; Coletando material para diagnóstico de doenças; Executando atividades de
vigilância epidemiológica; Realizando o sacrifício de animais, quando necessário. Colher materiais e encaminhá‐los para análise
anatomopatológica e imunológica, para estabelecer o diagnóstico e tratamento adequado. Realizar campanhas de vacinações
profiláticas das doenças infectocontagiosas. Coordenar trabalhos de apreensão de animais, quando solto nas praças e vias
públicas. Planejar e proferir palestras nas escolas e rede municipal de ensino, visando orientar os alunos quanto à saúde dos
animais. Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para
decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter atualizados os indicadores e informações
pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber
solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de
trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de
Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante
alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu
superior imediato e/ou conforme demanda.
NUTRICIONISTA
Participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais destinadas a planejar, implementar, coordenar, supervisionar, executar
e avaliar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, direta ou indiretamente relacionadas com alimentação e nutrição.
Elaborar cardápios para escolas e demais usuários do serviço de nutrição, analisando a aceitabilidade das refeições, verificando
hábitos alimentares locais, planejando dietas especiais de acordo com as patologias decorrentes, a fim de oferecer refeições
balanceadas, suprindo as necessidades nutricionais dos alunos e munícipes, visando diminuir o índice de desnutrição e/ou
mortalidade. Propor, acompanhar e avaliar tabelas nutricionais que propiciem um bom desempenho aos atletas e profissionais
envolvidos nas atividades esportivas desenvolvidas pela Fundação Municipal de Esportes nas mais variadas modalidades, bem
como elaborar cardápios compatíveis com as necessidades dos atletas e profissionais participantes dos eventos propostos.
Controlar estoques por meio de inspeções, visando evitar que gêneros de alimentos tenham que ser descartados por terem
ultrapassado seu prazo de validade ou por terem sido armazenados de forma incorreta. Participar do processo de compra de
alimentos, garantindo que os produtos adquiridos estejam de acordo com os padrões de qualidade exigidos. Capacitar a
equipe que atua com o preparo e fornecimento de alimentos, objetivando que os usuários recebam uma alimentação
equilibrada e saudável, de acordo com as normas de higiene necessárias: Reunindo‐se com a equipe que atua com a
manipulação de alimentos; Orientando a equipe a respeito de cardápios e cuidados higiênicos que devem ser cumpridos no
dia‐a‐dia no trabalho; Informando a equipe sobre os perigos de contaminação e como evitá‐los. Garantir a qualidade dos
hábitos alimentares no município, reduzindo riscos de contaminação alimentar, supervisionando o trabalho da equipe que atua
com o preparo e fornecimento de alimentos, acompanhando o preparo e distribuição das refeições, recebimento e
armazenagem de gêneros alimentícios. Promover saúde, instruindo pais de alunos através de palestras, folders, reuniões,
encontros individuais, entre outros, a fim de prevenir males como obesidade, desnutrição, alimentação incorreta, entre outros.
Contribuir com o bom estado nutricional da população assistida, prestando assistência integral ao usuário, melhorando a sua
qualidade de vida, bem como, a fim de reduzir doenças crônicas ocasionadas por excesso de peso, sedentarismo, obesidade,
entre outros: Realizando visita domiciliar, quando necessário, ou consultas em unidades de saúde, escolas, CEIs, entre outros
estabelecimentos; Avaliando o estado nutricional individual ou grupal e problemas na alimentação; Elaborando prescrição
dietética; Adequando a dieta à evolução do estado nutricional do usuário; Solicitando exames complementares; Referenciando
o usuário do SUS aos níveis de atenção de maior complexidade para complementação do tratamento; Prescrevendo fórmulas
nutricionais enterais, suplementos nutricionais, alimentos para fins especiais e fitoterápicos; Orientando o paciente e/ou
familiares/responsáveis quanto às técnicas higiênicas e dietéticas. Coordenar os Programas de Saúde, planejando estratégias,
realizando atividades, como palestras, grupos, dinâmicas, folders, entre outros, promovendo a conscientização da importância
da alimentação adequada em cada grupo de risco. Participar no desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de
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alimentação e nutrição, contribuindo no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, em
nível local e regional, planejando ações específicas.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Realizar a avaliação das habilidades funcionais do portador de transtorno metal, elaborando, planejando e executando
atividades terapêuticas, individuais e/ou grupais, que objetivem o desenvolvimento e reabilitação de usuários acometidos por
algum distúrbio. Estudar casos e contribuir na sua área de atuação, preventiva e corretivamente, participando de equipes
multidisciplinares. Contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos, participando das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar. Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes
multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de planejamento e
avaliação das mesmas. Realizar o acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes do sistema público em hospitais,
escolas, domicílios, sempre que necessário, bem como promover adaptações estruturais nestes ambientes. Realizar atividades
em conjunto com os demais profissionais, como o desenvolvimento de oficinas artesanais e atividades comunitárias enfocando
a interação do portador de transtorno metal na comunidade. Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e
indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos
internos e legislação aplicável, visando à adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores,
pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais
transtornos. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos
materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de
acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município.
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
2.
NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Acolhimento ao paciente. Procedimentos de Rotina. Realizar curativos e suturas. Preparar materiais para esterilização.
Preencher documentos para levantamentos de dados. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade,
dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no
respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Assegurar à pessoa, família e coletividade
assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Avaliar criteriosamente sua
competência técnica cientifica ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro
para si e para outrem. Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Garantir a continuidade da
Assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais
decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a
respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem, bem como ao estado de saúde
do paciente e seu tratamento. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu
representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem‐estar. Respeitar o pudor, a privacidade e
a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós‐morte. Colabora com a equipe a
qual está inserida; buscando a interatividade e multidisciplinariedade. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. Disponibilizar seus
serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. Respeitar no exercício da
profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e
deterioração que comprometam a saúde e a vida. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e
indispensáveis ao processo de cuidar. Prestar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como
urgência ou emergência. Quando atuando como Técnico em Enfermagem do Trabalho: Participar com o enfermeiro no
planejamento, programação, orientação e execução das atividades de enfermagem do trabalho, nos três níveis de prevenção,
integrando a equipe de saúde do trabalhador. Participar com o Enfermeiro na elaboração de projetos e análises de prevenção
de doenças relacionadas ao trabalho, a fim de promover a educação na prevenção de acidentes, de doenças ocupacionais e de
treinamento relacionado à prevenção da saúde do trabalhador. Informar e orientar os indivíduos sobre os riscos de doenças
ocupacionais e profissionais existentes, apresentando meios, técnicas e treinamentos adequados à prevenção e controle.
Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em saúde do trabalho, visando propiciar
debates, informação e divulgação junto a trabalhadores e gestores. Realizar atividades de promoção, prevenção, assistência e
reabilitação aos trabalhadores, visando a implementação da saúde do trabalhador. Prestar atendimento técnico de
enfermagem aos trabalhadores de acordo com as diretrizes da gestão municipal, atendendo as necessidades de saúde da
população trabalhadora. Prestar procedimentos técnicos de enfermagem aos trabalhadores, realizando primeiros socorros,
curativos de I e II grau, imobilizações, bem como, administrando medicamentos sob orientação médica. Atribuições Gerais:
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de
correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes
à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
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disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber
solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de
trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de
Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante
alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu
superior imediato e/ou conforme demanda.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA FAMÍLIA
A ESF é tida como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais
neste nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. Exercer as atividades inerentes ao cargo
de acordo com sua competência técnica, conforme prescreve o seu respectivo conselho. Recusar‐se a executar atividades que
não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa,
família e coletividade. Acolhimento ao paciente. Procedimentos de Rotina. Realizar curativos e retirada de pontos. Preparar
materiais para esterilização. Preencher documentos para levantamentos de dados. Exercer a profissão com justiça,
compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Fundamentar suas
relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Assegurar à
pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
Avaliar criteriosamente sua competência técnica cientifica ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando
capaz de desempenho seguro para si e para outrem. Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer
natureza. Garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de
suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Prestar adequadas
informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da Assistência de
Enfermagem, bem como ao estado de saúde do paciente e seu tratamento. Respeitar, reconhecer e realizar ações que
garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem‐
estar. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte
e pós‐morte. Colabora com a equipe a qual está inserida; buscando a interatividade e multidisciplinariedade. Proteger a
pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer
membro da Equipe de Saúde. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de garantir a continuidade da
Assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais
decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a
respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem, bem como ao estado de saúde
do paciente e seu tratamento. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu
representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem‐estar. Respeitar o pudor, a privacidade e
a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós‐morte. Colabora com a equipe a
qual está inserida; buscando a interatividade e multidisciplinariedade. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos
decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. Disponibilizar seus
serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. Respeitar no exercício da
profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e
deterioração que comprometam a saúde e a vida. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e
indispensáveis ao processo de cuidar. Prestar Assistência de Enfermagem em qualquer situação que se caracterize como
urgência ou emergência. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais
comuns ao qual aquela população está exposta. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o
enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde. Executar, de acordo com a qualificação de
cada profissional, os procedimentos de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida. Valorizar
a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito. Realizar visitas
domiciliares de acordo com o planejamento. Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica. Coordenar, participar
de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. Promovendo ações Intersetoriais e parcerias com organizações formais e
informais existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. Fomentar a participação
popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais. Incentivar a formação
e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no conselho Municipal de Saúde.
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
Realizar o acolhimento e a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todos os atendimentos, proporcionando
atenção humanizada, viabilizando o estabelecimento de vínculo. Participar dos programas educativos e de saúde bucal,
atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais. Desenvolver ações de educação em saúde bucal, no âmbito
individual e coletivo, promovendo a saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários nas escolas da rede de ensino do
município, grupos específicos, com o objetivo de disseminar o conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em higiene
e saúde bucal, como escovação, uso do flúor, entre outros. Detectar a existência de placa bacteriana e inductos, bem como
executar a sua remoção. Promover a saúde bucal, realizando, sob supervisão do Cirurgião Dentista, procedimentos
odontológicos básicos e/ou preventivos, tais como: limpeza, remoção de substâncias, polimentos, aplicação tópica de flúor e
outras substâncias para prevenção de cárie bucal, remoção de suturas, placas e cálculos supra gengivais, radiografias, inserir e
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condensar substâncias restauradoras, preparar paciente para consulta e/ou cirurgia, posicionando‐o de forma correta,
colaborando com seu bem estar, promover assepsia do campo operatório e materiais e instrumentos, antes e após os atos
cirúrgicos, com substâncias apropriadas, a fim de evitar infecções, confeccionar modelos e preparar moldeiras e outros. Prestar
suporte ao Odontólogo nos atendimentos, dispondo os instrumentos odontológicos, bem como entregando as peças em mãos,
na medida em que estas forem solicitadas pelo mesmo. Responder pela administração do consultório odontológico. Garantir a
integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas. Participar
das atividades de educação permanente. Cumprir a carga horária para qual foi contratado. Participar de reuniões e grupos
sempre que convocado. Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência,
responsabilidade, honestidade e lealdade. Atuar interdisciplinarmente com as demais especialidades da saúde. Atestar, no
setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta ao trabalho. Manter‐se
atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do
setor/departamento. Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios
para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter atualizados os indicadores e
informações pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada
e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu
local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de
Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante
alinhamento ao planejamento estratégico do município. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu
superior imediato e/ou conforme demanda.

3.
NÍVEL FUNDAMENTAL:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos. Realizar a
pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE,
conforme orientações técnicas. Identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito. Orientar moradores e
responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros. Executar a aplicação focal e residual, quando indicado,
como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica. Registrar
nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas. Vistoriar e
tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de larvicida, bem como vistoriar depósitos de
difícil acesso informado pelo ACS. Encaminhar os casos suspeitos de dengue de acordo com as orientações da Secretaria
Municipal de Saúde para as Unidades de Saúde. Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre as doenças
seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção. Promover reuniões com a comunidade com o objetivo
de mobilizá‐la para as ações de prevenção; e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de ESF.
Reunir‐se sistematicamente com a equipe de ESF, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos
índices de infestação o por Aedes Aegypti e a de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo ou
devem ser adotadas para melhorar a situação. Comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de
trabalho, durante as visitas domiciliares. Registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados,
conforme referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais. Elaborar relatórios com informações,
dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos
de sua área de atuação. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando os
procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atender aos
servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para
eventuais transtornos. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. Zelar pela guarda e conservação
dos materiais e equipamentos utilizados no trabalho. Atender às normas de Medicina, Higiene e Segurança no trabalho. Atuar
de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do município.
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.
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ANEXO III – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – DOADOR DE SANGUE OU DE MEDULA

REQUERIMENTO

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome:
_______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo:
____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado:
________________________________________
Cargo a que Concorre
__________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico):
__________________________________________________________________

O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição,
juntando os documentos exigidos pelo Edital 001/2019/SMS da Secretaria da Saúde de São José.

_______________________, _________/__________/2019.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1. Juntar cópia do boleto bancário, bem como:
a) Original ou cópia autenticada em cartório de documento emitido por entidade coletora oficial ou
credenciada, declarando que o requerente se enquadra como doador de sangue e/ou medula.
2.Leia com atenção o item 3.3.1 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
3.Este requerimento não tem qualquer relação com os requerimentos destinados a condição especial de prova ou para
concorrer a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.
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ANEXO IV – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO – CANDIDATOS QUE NÃO POSSUAM RENDA NOS
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.006/2010 E LEI 5.344/2013, INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO

REQUERIMENTO

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome:
_______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo:
____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado:
________________________________________
Cargo a que Concorre
__________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico):
__________________________________________________________________

O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição, no
amparo da Lei Municipal nº 5.006/2010 e Lei 5.344/2013, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal – CadÚnico, declarando‐se pessoa desempregada e de baixa renda e que a sua situação econômica
não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e
criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, bem como, juntando os documentos exigidos pelo Edital
001/2019/SMS da Secretaria da Saúde de São José.

_______________________, _________/__________/2019.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1. Juntar cópia do boleto bancário, bem como:
a.
Comprovante de rendimento (Carteira de Trabalho, Comprovante de Rendimento da Empresa ou
declaração do empregador); ou
b.
Cópia da Carteira do Trabalho comprovando ter sido exonerado ou declaração do candidato que está
desempregado.
2. Leia com atenção o item 3.3.2 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
3. Este requerimento não tem qualquer relação com os requerimentos destinados a condição especial de prova ou
para concorrer a vagas reservadas a Pessoas com Deficiência.
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ANEXO V – MODELO / FORMULÁRIO PARA REQUERER CONDIÇÃO ESPECIAL DE PROVA

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome:
_______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo:
____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado:
________________________________________
Cargo a que Concorre
__________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico):
__________________________________________________________________

O candidato acima qualificado, candidato do Concurso Público para provimento de cargos do Edital 001/2019/SMS da
Secretaria da Saúde de São José, vem requerer condição especial para realização das provas, conforme o respectivo
item abaixo que assinala:
[ ] Condição Física – Sala de fácil acesso (rampa ou elevador)
[ ] Condição Física – Carteira de fácil acesso e/ou com maior espaço ao seu redor
[ ] Condição de Lactante – Sala especial para amamentação
[ ] Condição Visual – Prova ampliada (impressa em tamanho A3)
[ ] Condição Visual – Prova em braile
[ ] Tempo Adicional, apresentando a respectiva justificativa de especialista na área de deficiência
[
]Outros:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________________, _________/__________/2019.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1. Juntar cópia do boleto bancário, seu pagamento ou indicação de isenção.
2. Leia com atenção o item 3.14 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
3. Este pedido deve ser utilizado pelos candidatos que necessitem condições especiais de prova, quer sejam pessoas
com deficiência ou não.
4. Este requerimento não tem qualquer relação com o requerimento destinado a concorrer a vagas reservadas a
Pessoas com Deficiência.

EDITAL 001/2019/SMS

Página 28

ANEXO VI – PROVAS E PROGRAMAS
DEVEM SER CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO ATÉ 30 DE ABRIL DE 2019.
1. NÍVEL SUPERIOR
1.1 PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível superior e terá 30 (trinta questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 16 (DEZESSEIS) QUESTÕES
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação.
Significação das palavras. Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Redação. Compreensão e
interpretação de texto.
MATEMÁTICA E NOÇÕES DE LÓGICA – 4 (QUATRO) QUESTÕES
Números inteiros, racionais e reais. Razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta e
porcentagens. Juros simples e compostos. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente.
Noções de Lógica.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 5 (CINCO) QUESTÕES
Conceitos básicos. Software, hardware e redes. Noções de Microsoft Windows. Editor de texto Microsoft Word. Planilha
Eletrônica Microsoft Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico. Cópias de segurança
(backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de
dados.
ATUALIDADES – 5 (CINCO) QUESTÕES
Contexto político, econômico, social e ambiental do Brasil e do mundo. Compliance. Lei anticorrupção.

1.2 PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COM 30 (TRINTA) QUESTÕES.
A Prova de Conhecimentos Específicos será composta de duas partes, sendo a primeira comum a todos os cargos de nível
superior e contendo 5 (cinco) questões, como segue:
LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE – 5 (CINCO) QUESTÕES
A Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Lei Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142
de 28/12/90. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS – SUS 2001 (Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e
regulamentação complementar). A Estratégia da Saúde da Família – o PSF e o PACS. Política Nacional de Atenção Básica 2017.
A segunda parte da prova de conhecimentos específicos será individualizada para cada um dos cargos de nível superior e
conterá 25 (vinte e cinco) questões específicas de cada um dos cargos, a partir do seguinte conteúdo programático, como
segue:

CIRURGIÃO DENTISTA DA FAMÍLIA
Diagnóstico e plano de tratamento em Clínica Geral. Conceitos da Etiologia da cárie e sua prevenção. Microbiologia da placa
bacteriana. Controle e prevenção da cárie dentária relacionado à dieta e a hábitos de higiene. Controle e prevenção da doença
periodontal. Plano de tratamento em periodontia. Doenças gengivais e periodontais na criança e no adulto. Microbiologia
periodontal. Controle químico e mecânico do biofilme dental. Utilização tópica e sistêmica de flúor na prevenção da cárie; flúor
sistêmico: aspectos básicos, toxicológicos e clínicos; considerações clínicas e laboratoriais sobre a atividade dos compostos
fluoretados no esmalte dental. Anestesia local em Odontologia, no adulto e na criança: técnicas, tipos, efeitos e indicações dos
anestésicos locais; acidentes e complicações da anestesia local. Cirurgia: princípios de exodontia não complicada e complicada
de dentes decíduos e permanentes. Cirurgia Bucal menor. Cuidados iniciais e posteriores às exodontias. Patologia dos tecidos
moles e duros: hiperplasias e neoplasias malignas e benignas. Manifestações bucais das doenças sistêmicas. Noções sobre
traumatologia bucomaxilofacial. Doenças passíveis de transmissão durante o tratamento odontológico, na criança e no adulto.
Medidas de precaução padrão, condutas frente a acidentes profissionais; Normas de Biossegurança na Clínica Odontológica.
Dentística e Materiais dentários: princípios no tratamento da cárie; materiais odontológicos para a proteção dentino‐pulpar
em dentes permanentes e decíduos; propriedades e indicações do uso do amálgama de prata e das resinas compostas.
Propriedades e principais usos dos cimentos de ionômero de vidro em dentes permanentes e decíduos. Radiologia: técnicas
radiográficas intra‐ bucais no adulto e na criança; métodos de localização radiográfica; princípios de interpretação radiográfica.
Endodontia em dentes decíduos e permanentes: métodos de diagnóstico da patologia pulpar e periapical; tratamento
endodôntico em dentes com polpa viva e polpa morta; substâncias químicas auxiliares; medicação intracanal e obturação do
canal radicular. Oclusão e articulação temporomandibular no adulto e na criança: anatomia funcional e biomecânica do
aparelho mastigatório. Princípios de uma oclusão normal. Diagnóstico das disfunções temporomandibulares. Noções básicas
de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética odontológica.
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ENFERMEIRO
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. Código de Ética
de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº 195/97. Direitos da criança e do adolescente.
Políticas de Saúde/Ministério da Saúde: Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Maternidade Segura, Programa de Humanização
no Pré‐Natal e Nascimento. Aspectos psicossociais da hospitalização: clientela, família, equipe de saúde. Anatomia e fisiologia
dos órgãos e sistemas. Noções de microbiologia e parasitologia. Fundamentos de enfermagem: assepsia hospitalar, sinais
vitais, terapêutica medicamentosa, sondagens, curativo, oxigenioterapia, alimentação, glicosúria, coleta de material para
exames laboratoriais em pediatria, métodos de esterilização e desinfecção, precauções universais. Avaliação do crescimento e
desenvolvimento da criança e do adolescente. Assistência de Enfermagem às doenças prevalentes na infância: afecções
respiratórias, afecções de pele, desidratação, desnutrição, verminose, doenças meningocócicas. Assistência de enfermagem à
criança e adolescente portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos, gástricos, nutricionais. Assistência de enfermagem à
criança e adolescente portadores de diabetes Mellitus. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores de
câncer: leucemia, tumores do Sistema Nervoso Central, Hodkin. Assistência de enfermagem à criança e adolescente portadores
do vírus Hiv/Aids. Assistência de Enfermagem à criança e adolescente nas urgências e emergências: parada
cardiorrespiratórias, acidentes na infância, traumatismos, afogamento, queimaduras, intoxicações, convulsão, mordeduras,
hemorragias, maus tratos. Rede de Atenção Psicossocial. Doenças infecciosas imunopreviníveis: sarampo, poliomielite, difteria,
coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. Assistência de Enfermagem nas ações de vigilância
epidemiológica: imunização – esquema básico recomendado pelo Ministério da Saúde – Rede de Frio; ações de prevenção e
controle: notificação compulsória, investigação epidemiológica. Assistência de Enfermagem à saúde do Idoso. Assistência de
Enfermagem à saúde do Homem. Assistência de Enfermagem às doenças crônicas não transmissíveis. Educação em Saúde.
Atenção Pré‐hospitalar. Eventos Agudos na Atenção Primária. Assistência de Enfermagem à saúde da mulher adolescente, com
ênfase a: prevenção e controle de câncer cérvico‐uterino; infecções sexualmente transmissíveis e Aids; gravidez, parto e
puerpério, aleitamento materno; planejamento familiar – anticoncepção, direitos reprodutivos. Cuidados imediatos ao
recém‐nascido, características do recém‐nascido, alojamento conjunto. Consulta de enfermagem pré‐natal e pediátrica.
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA
Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 – Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Portaria nº. 1.645/GM/MS, de 02 de outubro de 2015 – Dispõe sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ‐AB); Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013‐ Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria nº. 1.533, de 16 de Julho de 2012 – Altera e acresce dispositivos à Portaria nº
2.527/GM/MS, de 27 de Outubro de 2011, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do sistema único de saúde (SUS);
Portaria nº 3.124, de 28 de Dezembro de 2012 – Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF), Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas,
cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências; Sistema de Planejamento do SUS; Portaria Nº 2.446, de 11 de Novembro
De 2014, redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). – Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria nº.
154, de 24 de Janeiro de 2008 – Criação do NASF; Diretrizes do NASF; Redes de Atenção à Saúde; Clínica ampliada equipe de
referência e Projeto terapêutico singular; Epidemiologia; Acolhimento à Demanda Espontânea; Plano de Ações Estratégicas
para o enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022; Programa Saúde na Escola; Abordagem
e tratamento ao Fumante; Práticas Integrativas no contexto do SUS. Sistema Único de Saúde. Política Nacional de
Humanização. Saúde da Criança. Saúde da Mulher. Saúde do Adulto. Saúde do Idoso. Acolhimento à Demanda Espontânea.
Atenção Domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Vigilância em Saúde.
Doenças Transmissíveis. Doenças e Agravos não transmissíveis. Doenças Respiratórias. Programa Nacional de Imunização.
Epidemiologia. Vigilância Epidemiológica. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Procedimentos e Técnicas de
Enfermagem. Código de ética dos profissionais de enfermagem‐ Resolução COFEN nO 564/2017. Lei no 7498/86‐Dispõe sobre a
regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Manual de rede de frio do Programa Nacional de
Imunizações (2017).
FONOAUDIÓLOGO
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz:
disfonia – definição, etiologia, avaliação, terapia, laringectomia – definição, etiologia, avaliação, terapia de: dislalia, desvios
fonológicos, deglutição atípica, gagueira, disartria. Patologias da linguagem – definição, etiologia, avaliação, terapia de: retardo
de aquisição da linguagem, dislexia, distúrbio de aprendizagem. Patologia da linguagem: a linguagem nas psicoses infantis e
autismo; afasia; disfasia. Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das
respostas em bebês de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação dos resultados de audiometria tonal liminar e
impedanciometria; interpretação dos testes de discriminação auditiva; audiologia infantil – avaliação do recém‐nascido e
detecção precoce da deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Método eletrofisiológico de avaliação da audição:
audiometria de tronco cerebral e eletrococlogradia: definição, objetivos e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação
sonora individuais e próteses auditivas: tipos e características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação
à família da criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância; tipos de perde
auditivas; distúrbios de percepção auditiva; terapia fonoaudiológica de deficiência auditiva: diferentes abordagens e/ou
métodos. Educação em Saúde.
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MÉDICO DA FAMÍLIA
A consulta pediátrica. Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus
distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa
Catarina. Parasitoses. Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. Anemias. Afecções agudas do
aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho gênito urinário. Infecções do sistema nervoso central. Doenças
exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta. Afecções do aparelho digestivo. Deformidades
ortopédicas congênitas. Abdome agudo – inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do
diabetes mellitus. Distúrbios hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. IST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e
Helicobacter Pylori. Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas.
Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo gastroesofageano. Reanimação cardio respiratório. Emergência
hipertensivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semi – afogamento. Atendimento inicial à criança
politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções básicas de
hematologia e oncologia pediátrica. Atenção integral à saúde da Mulher. Pré‐natal. Noções básicas cardiologia pediátrica.
Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório. Choque. Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico diferencial.
Exames imagenólogos e gráficos. Atenção Integral à Saúde do Idoso. Formas de violência na criança e no adolescente.
Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. Acolhimento da criança e do adolescente. Educação em Saúde.
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e
proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato
urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus
tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções
mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana, insuficiência
cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças pulmonares: asma brônquica, pneumonias;
tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva; Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite,
duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais:
insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda, infecção urinária, nefrolitíase; Doenças
endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias, obesidade, síndrome metabólica;
Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites, neurocisticercose, epilepsia,
cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e agorafobia, transtorno
obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses superficiais, dermatoviroses,
dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue: anemias, plaquetopenias,
trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças sexualmente
transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças reumatológicas:
artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia, osteoporose; Alergia e
imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em
Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício
profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Métodos diagnósticos
aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e reabilitação cardiopulmonar e
metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico; Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de
sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial
sistêmica; Doença arterial coronariana; Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio;
Doenças do pericárdio; Doenças da aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular.
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Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e
proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Fundamentos da
anatomia, fisiologia e fisiopatologia. Fundamentos da terapêutica tópica. Exame dermatológico. Dermatoses alérgicas. Acne.
Eritema polimorfo e eritema nodoso. Rosácea. Dermatite seborréica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase. Manifestações
dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. Discromias. Doenças bolhosas. Liquen plano e erupções liquenóides. Úlcera
da perna. Dermatoses ectoparasitárias. Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo. Alopécia. Doenças sexualmente transmissíveis.
Zoodermatoses mais comuns no nosso meio. Leishmaniose tegumentar americana. Hanseníase. Dermatoses pré‐cancerosas.
Câncer cutâneo. Nevos. Fotodermatoses. Dermatoses ocupacionais. Tele dermatologia. Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do
exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Mecanismos de ação
hormonal. Crescimento normal. Distúrbios do crescimento. Deficiência pondo estatural. Obesidade infantil. Ginecomastia e
mama puberal. Puberdade atrasada. Puberdade precoce. Distúrbios da menstruação. Genitália ambígua. Doenças da hipófise e
hipotálamo. Doenças da tireóide. Doenças da paratireóide. Doenças do metabolismo ósseo. Doenças da glândula adrenal.
Doenças do pâncreas. Diabetes mellitus I e suas complicações agudas. Tumores endócrinos. Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do
exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
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agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. A consulta pediátrica.
Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Anatomia e princípios de fisiologia. Anomalias congênitas do esôfago. Colestase no lactente. Doenças do
esôfago. Doenças do refluxo gastroesofageano (DRGE). Doenças do estômago. Doença ulcerosa péptica e HelicobacterPylori.
Ingestão de corrosivos. Doenças do intestino delgado. Síndrome de má‐absorção. Doenças do colon e reto. Doenças anorretais.
Diarréia aguda. Diarréia crônica e diarreia prolongada. Hemorragia digestiva. Corpos estranhos no aparelho digestivo e
anorretal. Doença celíaca. Dor abdominal crônica. Invaginação intestinal. Constipação intestinal. Obstrução do tubo digestivo
em crianças maiores de 01 (um) ano (características gerais). Patologias cirúrgicas da parede abdominal. Pancreatite aguda e
crônica. Tumores do aparelho digestivo, hepático, vias biliares e pâncreas. Mucoviscidose. Patologia vascular dos intestinos.
Doenças inflamatórias intestinais (CROHN e RCUI). Megacolon congênito. Abdome agudo: inflamatório, perfurativo, obstrutivo
e hemorrágico. Hepatites virais. Parasitoses intestinais. Outras doenças do fígado e vias biliares. Manifestações no tubo
digestivo, fígado, vesícula e vias biliares no decurso da SIDA/AIDS. Técnicas procedimentos e complicações da endoscopia
digestiva alta, baixa e anorretal. Doenças do aparelho digestivo alto, baixo e anorretal. Corpos estranhos no aparelho digestivo
alto, baixo e anorretal. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções
básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA GERIATRA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Princípios da
gerontologia: biologia do envelhecimento e da longevidade; genética da doença humana; longevidade e envelhecimento;
arteriosclerose e envelhecimento; nutrição e envelhecimento; imunologia do envelhecimento; oncologia e envelhecimento;
biomecânica e mobilidade do idoso; exercício físico direcionado ao idoso; psicologia e envelhecimento; sexualidade e
envelhecimento; a epidemiologia do envelhecimento. Sistemas orgânicos, doenças e envelhecimento: pele; cavidade oral;
visão; audição e disfunção vestibular; seios; doença coronária; doença valvar cardíaca; insuficiência cardíaca; arritmias
cardíacas; doença vascular periférica; hipertensão arterial sistêmica; pneumonias; tuberculose; doença obstrutiva pulmonar;
insuficiência respiratória; câncer de pulmão; doença renal; distúrbios ginecológicos; distúrbios prostáticos; infecções do trato
urinário; distúrbios esofágicos; distúrbios no estômago e duodeno; distúrbios hepatobiliares e pancreáticos; distúrbios de
cólon; anemia; distúrbios hemorrágicos e trombóticos; linfoma; doença de Hodgkin e mieloma múltiplo; doenças da tireóide;
diabetes mellitus; dislipidemias; osteoporose e osteomalácia; hiperparatireoidismo e doença de Paget; polimialgia reumática;
miosite inflamatória idiopática; artrite reumatóide; osteoartrites; gota; bursite; tendinites e dores nas costas; delírio; acidente
vascular cerebral; doença de Alzheimer; doença de Parkinson; depressão; alterações do estado mental; distúrbio do sono;
distúrbios do balanço hidroeletrolítico e da regulação da temperatura corporal; causas de infecções; causas de desnutrição;
tontura e síncope; quedas e fraturas; disfunção erétil; incontinência. Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório.
Choque. Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico diferencial. Exames imagenólogos e gráficos. Doenças sexualmente
transmissíveis. AIDS. Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).
MÉDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
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obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Ciclo Menstrual
Feminino e suas Alterações. Amenorreias. Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e Carcinoma
do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores Benignos e Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da
Mama. Tumores Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva. Distrofias Vulvares. Planejamento Familiar.
Medicina Preventiva. Assistência Pré‐Natal. Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento.
Doença Hemolítica Perinatal. Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade
Fetal. Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório. Choque. Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico
diferencial. Exames imagenólogos e gráficos. Doenças sexualmente transmissíveis. AIDS. Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do
exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA INFECTOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. O processo infeccioso.
Profilaxia da infecção. Imunologia em doenças infecciosas e parasitárias. Vacinações e Calendário Vacinal da Secretaria de
Estado de Saúde/SC. Princípios gerais da antibioticoterapia. Princípios gerais da terapia antiviral. Princípios gerais da terapia
antifúngica. Princípios gerais da terapia antiparasitária. História natural das doenças transmissíveis e mecanismos de
prevenção. Etiologia, patogenia, epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico laboratorial, outros exames
complementares, tratamento, complicações e profilaxia das seguintes doenças: infecções hospitalares, sepse e choque séptico,
febre tifoide e paratifoide, doenças meningocócica e outras meningites, leptospirose, hanseníase, difteria, tuberculose,
caxumba, mononucleose infecciosa, citomegalovirose infecciosa, endocardite, coqueluche, cólera, toxoplasmose, raiva,
brucelose, poliomielite, hepatites virais, tétano, AIDS e doenças oportunistas, herpes simples e zoster, estafilococcias e
estreptococcias, sífilis, doenças sexualmente transmissíveis (DST), acidentes por animais peçonhentos, enteroparasitoses,
dengue,
gripe
e
resfriado,
doença
de
Lyme,
erisipela,
salmoneloses
e
shigeloses,
paracoccidioidomicose/esporotricose/histoplasmose/criptococose e outras micoses. Diagnóstico diferencial e tratamento das
doenças exantemáticas. Febre de etiologia obscura. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar,
Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de
ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA MASTOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
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sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Dor mamária.
Alterações fibrocisticas da mama e fluxos papilares. Infeções da mama. Tumores benignos e malignos da mama. Urgência em
ginecologia. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia clínica. Anamnese e exames físicos. Diagnóstico por imagem.
Epidemiologia. Farmacologia. Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde.
Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças. Imobilizações. Principais exames. Anafilaxia e reações
alérgicas. Controle agudo da dor. Exame periódico de saúde. Promoção da Saúde. Medicina Preventiva.
MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Síndrome cerebelar.
Síndrome extrapiramidais. Epilepsias. Doença cérebro vascular. Tumores cerebrais. Diagnóstico diferencial de coma.
Demências. Polineuropatia periférica. Miopatias. Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do lactente. Transtornos
neurológicos neonatais. Recém nato hipotônico. Convulsões neonatais. Crises convulsivas ocasionais e circunstanciais. Estado
de mal convulsivo. Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes. Cefaleias. Infecção e parasitoses do sistema nervoso.
Erros inatos do metabolismo. Coreias. Enfermidades neuro vasculares. Encefalopatias crônicas não progressivas. Más
formações congênitas do SNC. Tumores intracranianos. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção cerebral
mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e craniossinostose. Hipertensão intracraniana. Traumatismo
craniano. Coma na infância. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos.
Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. A consulta pediátrica.
Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Síndrome cerebelar. Síndrome extrapiramidais. Epilepsias. Doença cérebro vascular. Tumores cerebrais.
Diagnóstico diferencial de coma. Demências. Polineuropatia periférica. Miopatias. Avaliação do desenvolvimento
neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos neonatais. Recém nato hipotônico. Convulsões neonatais. Crises
convulsivas ocasionais e circunstanciais. Estado de mal convulsivo. Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes.
Cefaleias. Infecção e parasitoses do sistema nervoso. Erros inatos do metabolismo. Coréias. Enfermidades neuro vasculares.
Encefalopatias crônicas não progressivas. Más formações congênitas do SNC. Tumores intracranianos. Manifestações
neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção cerebral mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e
craniossinostose. Hipertensão intracraniana. Traumatismo craniano. Coma na infância. Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do
exercício profissional. Código de ética médica.
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MÉDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Anatomia e embriologia
do globo ocular e da órbita. Desenvolvimento visual. Vias ópticas visuais e campos visuais. Exame ocular da criança.
Traumatismo ocular e corpos estranhos. Retinopatia da prematuridade. Glaucoma congênito. Acuidade visual e vícios da
refração ocular. Patologias do cristalino e tratamento. Semiologia e tratamento das patologias de motilidade ocular. Pressão
intraocular e hidrodinâmica do humor aquoso. Semiologia e patologias do sistema lacrimal e tratamento. Patologias do corpo
vítreo e da retina e tratamento. Afecções da conjuntiva e pálpebras mais frequentes. Retinoblastoma. Alterações oculares na
hipovitaminose. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de
biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRICO
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. A consulta pediátrica.
Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Anatomia e embriologia do globo ocular e da órbita. Desenvolvimento visual. Vias ópticas visuais e
campos visuais. Exame ocular da criança. Traumatismo ocular e corpos estranhos. Retinopatia da prematuridade. Glaucoma
congênito. Acuidade visual e vícios da refração ocular. Patologias do cristalino e tratamento. Semiologia e tratamento das
patologias de motilidade ocular. Pressão intraocular e hidrodinâmica do humor aquoso. Semiologia e patologias do sistema
lacrimal e tratamento. Patologias do corpo vítreo e da retina e tratamento. Afecções da conjuntiva e pálpebras mais
frequentes. Retinoblastoma. Alterações oculares na hipovitaminose. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção
Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional.
Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
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superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Anatomia e fisiologia do
aparelho osteoarticular e muscular. Traumatismo ósseos e articulares. Doenças da coluna vertebral. Osteocondrites. Doenças
ósseas. Doenças infecciosas. Tumores ósseos. Deformidades congênitas e adquiridas. Técnicas cirúrgicas. Deformidades
angulares e rotacionais dos ossos longos dos membros inferiores. Doença de Legg – Calvé – Perthes. Luxação congênita do
quadril. Escoliose idiopática. Pé torto congênito. Osteomielite e artrite séptica. Osteocondrites. Paralisia obstétrica. Epifisiolise
proximal do fêmur. Pé plano. Traumatismos ósseos e articulares. Tumores ósseos na pediatria. Princípios da Infecção
Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual.
Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Anatomia, fisiologia e
semiologia da boca e faringe. Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia dos seios
paranasais e nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações congênitas da boca, laringe, pavilhão
e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de cabeça de interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer
da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido externo, médio e interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios
paranasais e mastoide. Doenças agudas e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou
adenoidectomia. Corpo estranho em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em otorrinolaringologia.
Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e
proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA PEDIATRA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. A consulta pediátrica.
Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina. Parasitoses.
Diarreias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. Anemias. Afecções agudas do aparelho respiratório.
Afecções agudas do aparelho gênito urinário. Infecções do sistema nervoso central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas
dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta. Afecções do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome
agudo – inflamatório, hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. IST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e HelicobacterPylori. Convulsões.
Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas. Septicemia. Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo
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gastroesofageano. Reanimação cardio respiratório. Emergência hipertensivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e
semi – afogamento. Atendimento inicial à criança politraumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para
neoplásicas. Afecções da pele. Noções básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia pediátrica.
Terapêutica hormonal. Antibiótico. Anti‐inflamatório. Choque. Convulsões. Intoxicações exógenas. Diagnóstico diferencial.
Exames imagenólogos e gráficos. Formas de violência na criança e no adolescente. Atendimento às crianças e adolescentes
vítimas de violência. Acolhimento da criança e do adolescente. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção
Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional.
Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Anatomia do tórax e
pulmão. Fisiologia respiratória e função pulmonar. Procedimentos diagnósticos em doenças respiratórias. Tosse. Infeções das
vias aéreas superiores. Asma e estado de mal asmático. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Infeções respiratórias.
Insuficiência respiratória. Supurações pleuro pulmonares. Cor pulmonale. Tromboembolismo pulmonar. Pneumotórax.
Neoplasias do aparelho respiratório. Derrame pleural. Doenças pulmonares intersticiais. Doenças mediastinais. Tuberculose
pulmonar. Farmacologia clínica em pneumologia. Corpos estranhos bronco pulmonares. Doenças pulmonares iatrogênicos.
MÉDICO ESPECIALISTA PROCTOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Bases da cirurgia
anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e músculo elevador do ânus. Vascularização e inervação. Embriologia. Fisiologia
anorretal. Bases da cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia e fisiologia. Anatomia da parede anterolateral do
abdome. Incisões abdominais. Técnica geral das laparotomias. Cirurgia videolaparoscópica colo‐retal. Diagnóstico das doenças
do ânus, reto e cólon. Exame do abdome e proctológico, Colonoscopia, Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia
computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia endo‐retal. Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico
e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e
classificação dos abscessos. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Fissura anal. Prurido anal. Etiopatogenia.
Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica.
MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
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Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. A consulta pediátrica.
Avaliação do recém‐nascido normal. Avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da
personalidade, Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do
desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e
síndrome do pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes psicorgânicas. Distúrbios da
personalidade. Suicídio e parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e adolescência Dependência e
tolerância a drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências
psiquiátricas. Noções de psiquiatria Forense – interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna. Rede
de Atenção Psicossocial com ênfase e Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Educação em Saúde. Princípios da Infecção
Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual.
Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA RADIOLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Infecção nosocomial do
trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato
respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus
tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções
mais comuns no paciente idoso. Ultrassonografia: física do ultrassom, o efeito doppler, US do fígado e vias biliares, US do
pâncreas, US do aparelho urinário, US do baço, US da bexiga e próstata, US das vísceras ocas, US do trauma abdominal, US
pediátrico, US da bolsa escrotal. Radiologia: princípios físicos da radiologia convencional, proteção radiológica, efeitos
biológicos das radiações, radiologia torácica, radiologia gastrointestinal, radiologia do trato genito‐urinário, radiologia
musculoesquelética, radiologia pediátrica, radiologia do trauma: osteoarticular, torácico, abdominal, craniano. Princípios da
Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção
individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO ESPECIALISTA UROLOGISTA
Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva,
Acidente vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas,
Pancreatites, Insuficiência Hepática, Infecções mais comuns no paciente idoso. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial
sistêmica, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, doenças venosas e arteriais periféricas; Doenças
pulmonares: asma brônquica, pneumonias; tuberculose, doenças pulmonares crônicas de natureza obstrutiva e restritiva;
Doenças gastroenterológicas: esofagite, gastrite, duodenite, úlcera péptica, síndromes diarreicas, hepatite, pancreatite, litíase
biliar, parasitoses intestinais; Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, síndrome nefrítica aguda,
infecção urinária, nefrolitíase; Doenças endócrinas: diabetes melito, doenças da tireoide, insuficiência adrenal, dislipidemias,
obesidade, síndrome metabólica; Doenças do sistema nervoso: infarto e hematoma cerebral, meningites e meningoencefalites,
neurocisticercose, epilepsia, cefaleia, coma, vertigem; Doenças psiquiátricas: transtornos do humor, transtornos de pânico e
agorafobia, transtorno obsessivo‐compulsivo, esquizofrenia; Doenças da pele: infecções cutâneas, eczemas, micoses
superficiais, dermatoviroses, dermatozoonoses, dermatoses pré‐cancerosas e neoplasias malignas; Doenças do sangue:
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anemias, plaquetopenias, trombocitose, leucemias, leucopenia e agranulocitose, anticoagulação; Doenças infecciosas: doenças
sexualmente transmissíveis, toxoplasmose, leptospirose, tétano, dengue, equistossomosemansônica, malária; Doenças
reumatológicas: artrites infecciosas, artrite gotosa, artrite reumatóide, doenças do tecido conjuntivo, fibromialgia,
osteoporose; Alergia e imunologia: rinite, urticária, alergias alimentares, dermatite atópica, anafilaxia. Anatomia e fisiologia do
aparelho urinário. Anomalias congênitas do trato urogenital. Infecções do trato genito‐urinário. Litíase urinária. Disfunção
sexual masculina. Disfunções vesicais neurogênicas. Prostatismo. Hiperplasia benigna da próstata. Câncer da próstata.
Neoplasias urogenitais. Incontinência urinária. Traumatismos do aparelho urogenital. Doenças sexualmente transmissíveis.
Reprodução humana. Edema/diuréticos. Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das
mãos. Noções básicas de biossegurança e proteção individual. Normas do exercício profissional. Código de ética médica.
MÉDICO VETERINÁRIO
A medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública. Contribuição do Médico veterinário nas atividades de Saúde Pública.
Conceito de saúde e doença. Epidemiologia geral. Definição e uso. Casualidade. Cadeia epidemiológica. Formas de ocorrência
de doenças em populações. Estatística de saúde. História atual das doenças. Profilaxia Geral. Prevenção.
NUTRICIONISTA
Estudo dos Indicadores do Estado Nutricional de Coletividades: Conceitos; diferentes métodos de avaliação; Magnitude da
desnutrição proteico‐calórica no Brasil; Quadro clínico; Distribuição; Consequências biológicas e sociais; Desnutrição proteico‐
calórica e doenças associadas. Planejamento Alimentar e nutricional. Educação Nutricional: Formação das práticas e hábitos
alimentares. Ações da Nutrição em Saúde: Grupo materno‐Infantil – Acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento,
Recuperação do Desnutrido. Obesidade enquanto problema de Saúde Pública: Fatores causais; Doenças correlatas e
complicações. Programas de Alimentação Institucional – Merenda Escolar: Impacto social; Problemas e causas. Determinação
do processo Fome/Desnutrição: Monocausalidade; Multicausalidade; História natural das doenças; Epidemiologia clássica.
Vigilância Sanitária dos Alimentos: Importância. História da Política de Alimentação e Nutrição no Brasil. Núcleo Ampliado de
Saúde da Família e Atenção Básica – NASF‐AB. Rede de Atenção Psicossocial. Educação em Saúde.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei Orgânica da Saúde. Programa "Paidéia" de Saúde da Família. Ética profissional e
responsabilidade. Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do
trabalho. Tópicos em saúde mental, reforma psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em saúde e a
atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no trabalho das pessoas em situação de desvantagem. Saúde
mental da criança. Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e recursos terapêuticos em terapia ocupacional.
Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais. Tópicos de neurologia adulto e infantil com desenvolvimento
motor, cognitivo e sensorial.Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF‐AB. Rede de Atenção Psicossocial.
Educação em Saúde.

2. NÍVEL MÉDIO
2.1 PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível médio e terá 30 (trinta questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 12 (DOZE) QUESTÕES
Ortografia. Acentuação. Flexão nominal e verbal. Classes de palavras. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase. Pontuação.
Significação das palavras. Homônimos e parônimos. Emprego de maiúsculas e minúsculas. Redação. Compreensão e
interpretação de texto.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 06 (SEIS) QUESTÕES
Resolução de exercícios ou situações problema envolvendo, individual ou conjuntamente: conjuntos; operações com números
naturais, inteiros e racionais; razão e proporção; divisão proporcional; porcentagem; regra de três; juros simples e compostos;
perímetro, área e volume das principais figuras geométricas; noções básicas de lógica; pesos e medidas; sistema métrico
decimal.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – 06 (SEIS) QUESTÕES
Conceitos básicos. Software, hardware e redes. Noções de Microsoft Windows. Editor de texto Microsoft Word. Planilha
Eletrônica Microsoft Excel. Conceitos de Internet e Intranet. Internet Explorer. Correio eletrônico. Cópias de segurança
(backup). Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios). Tipos de arquivos. Noções básicas de armazenamento de
dados.
ATUALIDADES – 6 (SEIS) QUESTÕES
Contexto político, econômico, social e ambiental do Brasil e do mundo. Compliance. Lei anticorrupção.
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2.2 PROVAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
A Prova de Conhecimentos Específicos será específica a cada um dos cargos de nível médio e terá 30 (trinta) como segue:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Lei do exercício profissional: Lei nº 7498, de 1986, alteração de seu artigo 23 (Lei 8967) e Decreto nº 94406/87. Código de Ética
de Enfermagem [Resolução COFEN 160 RJ 12/05/93]. Resolução COFEN nº 195/97. Vigilância à saúde: conceito, componentes,
práticas. Assepsia e antissepsia. Métodos de esterilização e desinfecções. Noções de microbiologia e parasitologia. Equipes de
saúde e equipe de enfermagem. Relações humanas. Preparo para exames laboratoriais: sangue, urina, fezes e escarro. Saúde
na comunidade: educação em saúde, visita domiciliar. Imunização: esquema básico de imunização recomendado pelo
Ministério da Saúde; doenças preveníeis por imunização, rede de frio. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica –
NASF‐AP. Rede de Atenção Psicossocial. Educação em Saúde. Noções de Urgência e Emergência. Eventos agudos na atenção
primária. Noções em Atendimento Pré‐Hospitalar. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, nebulização, curativo e
bandagem, retirada de pontos. Ministração de medicamentos por via gástrica, parenteral, retal, vaginal, ocular, nasal e
auricular. Principais emergências e primeiros socorros. Noções de vigilância epidemiológica, controle de doenças transmissíveis
e agentes causadores. Prevenção de doenças: escabiose, verminose, pediculose, tunga penetrans, doenças sexualmente
transmissíveis e AIDS, hipertensão arterial, desidratação, diabete, hanseníase, asma brônquica. Enfermagem em saúde mental.
Enfermagem no pré‐natal. Medidas de frequência das doenças, indicadores de saúde, morbidade e mortalidade – incidência e
prevalência. Epidemiologia e Serviços de saúde. Negligência e maus tratos na criança e no adolescente. A mortalidade materna
e infantil. Higiene e segurança no trabalho.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA FAMÍLIA
Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 – Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS).
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB e E‐SUS). Programa Nacional de Melhoria de Acessos e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQAB). Ações, Programas e Estratégias da DAB: Academia da Saúde, Brasil Sorridente, Consultório na Rua,
Melhor em Casa, Requalifica UBS e Programa Saúde na Escola. Redes de Atenção à Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de
30/12/2010.Administração de medicamentos; Assistência humanizada de enfermagem; Cálculos de doses de medicações;
Calendário Nacional de imunização; Conceito de infecção, desinfecção, assepsia, antissepsia; Cuidados básicos de enfermagem
na atenção à saúde da criança, adolescente, mulher/gestante/puérpera, adulto e idoso; Doenças de notificação compulsória;
Doenças infectocontagiosas: Conceitos, tipos, formas de transmissão, precauções, padrão de prevenção e cuidados na
assistência dessas doenças; Doenças relacionadas ao trabalho; Epidemiologia, prevenção e controle de infecções; Feridas:
tipos, técnicas de realização de curativos e de prevenção; Legislação e normas regulamentadoras da profissão; Legislação que
regulamenta a segurança e saúde do trabalhador em estabelecimento de saúde; Medidas de controle de infecção; Mensuração
de dados vitais – Conceito, técnicas de mensuração e valores de referência; Estratégia de saúde da família: conceito de
acolhimento no ESF, conceito e ações de visitas domiciliares do ESF; Imunização: calendário de vacinação, técnicas de preparo
de vacinas, vias de administração, reações imediatas e tardias. Urgências e emergências. Manual de rede de frio do Programa
Nacional de Imunizações (2017).
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. Odontologia Social:
Atendente de Consultório Dentário: Histórico, Legislação e papel do ACD. Odontologia Preventiva – Higiene Dentária: Etiologia
e Controle de Placa Bacteriana, Cárie e Doença Periodontal, Prevenção da Cárie e Doença Periodontal, Flúor (composição e
aplicação), Cariostático e Selantes Oclusais. Processo Saúde/Doença – Levantamentos Epidemiológicos. Noções de Vigilância à
Saúde e de Biossegurança. Materiais, Equipamentos e Instrumentais, Manipulação, Manutenção e Conservação. Materiais
Dentários – Forradores e Restauradores. Esterilização e Desinfecção. Educação em Saúde. Noções de instrumentação clínica e
cirúrgica, noções de biossegurança. Noções de Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística e
Anatomia Bucal e Dental (Notação Dentária).

3. NÍVEL FUNDAMENTAL
3.1 PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
A Prova de Conhecimentos Gerais será comum aos cargos de nível médio e terá 30 (trinta questões) como segue:
LÍNGUA PORTUGUESA – 20 (VINTE) QUESTÕES
Interpretação de texto(s). Sílaba e divisão silábica. Ortografia. Acentuação gráfica. Crase. Classes gramaticais variáveis:
substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Termos integrantes
da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. Orações coordenadas. Orações subordinadas:
substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Pontuação.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO – 10 (DEZ) QUESTÕES
Conjuntos numéricos: inteiros e fracionários. Operações: adição, multiplicação, subtração, divisão e potenciação. Problemas
sobre as operações: adição, multiplicação, subtração e divisão. Elementos de geometria: triângulos, quadriláteros e cubo.
Sistemas de medida: comprimento, área, volume, massa, capacidade, tempo. Sistema monetário brasileiro.
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3.2 PROVAS DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
A Prova de Conhecimentos Específicos será específica a cada um dos cargos de nível médio e terá 30 (trinta) como segue:
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Definição e conceitos básicos de epidemiologia. História natural das doenças e níveis de prevenção. O sistema de saúde no
Brasil. Medidas de natalidade e mortalidade. Indicadores de saúde. Epidemiologia descritiva. Desenhos de pesquisa em
epidemiologia. Medidas de frequência e associação das doenças. Propriedades dos testes diagnósticos. Epidemiologia das
doenças transmissíveis e das doenças crônicas não‐transmissíveis. Vigilância epidemiológica. Sistemas de informação em
saúde. Análise dos dados epidemiológicos. A Constituição Federal de 1988: Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Lei
Federal n° 8080 de 19/09/90. Lei Federal n° 8142 de 28/12/90. Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS – SUS 2001
(Portaria MS/GM nº 95 de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar). Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741
de 01/10/03. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069 de 13/07/90. A Estratégia da Saúde da Família – o PSF e
o PACS.
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ANEXO VII – MODELO / FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
PARA CONCORRER AS VAGAS RESERVADAS

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO
Nome:
_______________________________________________________________________________________________
RG: ____________________________
CPF:__________________________________________________________________
Endereço completo:
____________________________________________________________________________________
CEP: ____________________________ Cidade: _______________ Estado:
________________________________________
Cargo a que Concorre
__________________________________________________________________________________
E‐mail (endereço para correio eletrônico):
__________________________________________________________________
O candidato acima qualificado, candidato do Concurso Público para provimento de cargos do Edital 001/2019/SMS da
Secretaria da Saúde de São José, vem requerer sua inscrição para concorrer a vagas reservadas a Pessoas com
Deficiência – PcD, anexando:
1. Cópia do boleto bancário;
2. Atestado médico emitido, no qual estejam atestados a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
deficiência.
3. É obrigatória a indicação do CRM do médico.

_______________________, _________/__________/2019.
(Local) (data)

____________________________________________
(Assinatura)

Observações:
1.Leia com atenção o item 7 e seus subitens, não deixe de atender a estes dispositivos.
2.Este requerimento não tem qualquer relação com o requerimento destinado a solicitar condições especiais de prova.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PREVISTO
Cronograma de ordem meramente sugestiva, com a finalidade de facilitar a visualização dos calendários de eventos por parte
dos candidatos. Em caso de divergência entre as datas constantes do cronograma de atividades previsto e o texto do respectivo
Edital, valem as informações constantes do segundo (texto do Edital).
Item

Atividade

01.

Site do Concurso

02.

Início do Período de Inscrições

Data ‐ Período
www.saude.pmsj.ieses.org
quinta‐feira, 30 de maio de 2019

03.

Término do Período de Inscrições

04.

Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

quinta‐feira, 30 de maio de 2019

sexta‐feira, 5 de julho de 2019

05a.

Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição (amparados pelo item 3.3.1 do edital)

quarta‐feira, 5 de junho de 2019

05b.

Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição (amparados pelo item 3.3.2 do edital)

06.

Divulgação da decisão dos pedidos de isenção

quarta‐feira, 26 de junho de 2019

07.

Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção

quinta‐feira, 27 de junho de 2019

08.

Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção

sexta‐feira, 28 de junho de 2019

09.

Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção.

quarta‐feira, 3 de julho de 2019

10.

Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição

sexta‐feira, 5 de julho de 2019

11.

Data limite para solicitação de condições especiais de prova

sexta‐feira, 5 de julho de 2019

sexta‐feira, 14 de junho de 2019

12.

Data limite de entrega dos pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD

13.

Divulgação da relação de inscrições deferidas

quarta‐feira, 17 de julho de 2019

14.

Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova

quarta‐feira, 17 de julho de 2019

15.

Divulgação da decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD

quarta‐feira, 17 de julho de 2019

16.

quarta‐feira, 17 de julho de 2019

18.

Divulgação do ato de indeferimento de inscrições
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova e da
decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova e
da decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD

19.

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão

quarta‐feira, 31 de julho de 2019

20.

Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição ‐ Locais da prova objetiva

quarta‐feira, 31 de julho de 2019

21.

Data das provas objetivas

22.

Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos

segunda‐feira, 5 de agosto de 2019

23.

Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva

segunda‐feira, 5 de agosto de 2019

24.

Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva

25.

Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva

quarta‐feira, 28 de agosto de 2019

26.

Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação da prova e dos pontos

quarta‐feira, 28 de agosto de 2019

27.

Início do Pedido de revisão dos resultados (BDI)

17.

28.

Término do Pedido de revisão dos resultados (BDI)

29.

Julgamento dos pedidos de revisão (BDI) e classificação final

sexta‐feira, 5 de julho de 2019

quinta‐feira, 18 de julho de 2019
sexta‐feira, 19 de julho de 2019

domingo, 4 de agosto de 2019

quarta‐feira, 7 de agosto de 2019

quinta‐feira, 29 de agosto de 2019
sexta‐feira, 30 de agosto de 2019
quarta‐feira, 4 de setembro de 2019

