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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CONCURSO PÚBLICO UERJ 2021 – TUS MEDICINA 

EDITAL Nº 03/CEPUERJ/2021, DE 20 DE MAIO DE 2021. 
 

O Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Superintendente de Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas, tornam público, por meio do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Cepuerj, o Edital de Concurso 
Público para o cargo de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR, de acordo com a Lei Estadual nº 7701, de 29 de setembro de 2017, que 
alterou a Lei Estadual nº 6701/2014 e a Lei Estadual nº 7426/2016; o Decreto Estadual n.º 43.876/2012, e os Processos E-26/007/11296/2015, 
E-26/007/6225/2016,  E-26/007/xxxxxx/xxxx,  E-26/007/10012/2019,  SEI-26/0007/000844/2021,  para  o  provimento  de  vagas,  sob  o  regime 
estatutário, mediante as condições estabelecidas neste Edital e nos Regulamentos do Concurso Público, conforme o quadro a seguir: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e demais Regulamentos, com seus extratos publicados no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro (DOERJ) e/ou disponibilizados na página do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br/). Sua execução ficará sob a 
responsabilidade do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), por meio da Coordenadoria de Gestão 
de Concursos e Processos Seletivos (Cogecon). 
 

1.2. O atendimento aos candidatos, em qualquer etapa do concurso público, será realizado por meio do Fale Conosco: 
https://www6.cepuerj.uerj.br/faleconosco/. 

 
1.3. O Concurso Público visa o preenchimento de 16 (dezesseis) vagas distribuídas dentre as áreas de atuação, de acordo com o quadro de 

vagas a seguir: 

                                                           
1 Vencimento base acrescido de Auxílio Alimentação (R$400,00) 
2 AC- Ampla Concorrência / PCD- Pessoa com deficiência / NI- Negro e Índio / HE- Hipossuficientes economicamente.  

CARGO/PERFIL ÁREA DE ATUAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 
VENCIMENTO BASE 

padrão I 1  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Técnico Universitário 
Superior / Médico 

Cirurgia Geral 

Graduação em Medicina  
+ 

Residência Médica na Área de Atuação 
OU Título de Especialista na Área de 

Atuação 

R$ 5.200,00  40H 

Cirurgia Pediátrica 

Medicina Nuclear 

Oncologia 

Medicina do Trabalho 

QUADRO DE VAGAS 

CÓDIGOS ÁREA DE ATUAÇÃO 
Nº DE VAGAS2 

AC PCD NI HE TOTAL  

101 Cirurgia Geral 03 - 01 01 05 

102 Cirurgia Pediátrica 02 - - - 02 

103 Medicina Nuclear 01 - - - 01 

104 Oncologia 02 - - - 02 

105 Medicina do Trabalho 04 - 01 01 06 
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1.4. Para ciência dos benefícios, direitos e deveres do servidor da UERJ, o candidato deverá consultar a página eletrônica da 
Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP) no endereço http://www.sgp.uerj.br/. 

 
PARÁGRAFO  ÚNICO:  Os  servidores  poderão  ter  direito  ao  adicional  de  qualificação,  insalubridade  e/ou  periculosidade,  após  análise  e 

aprovação, de acordo com o Anexo IV da Lei Estadual nº 6.701/2014, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração do quadro de pessoal dos servidores técnico-administrativos da UERJ, disponível no endereço eletrônico  
http://www.sgp.uerj.br/  aba Serviços. 

 
1.5. Após o Resultado Final, o candidato deverá acompanhar as etapas subsequentes de  convocação durante a validade e, se houver, na 

prorrogação do concurso, por meio do site http://www.sgp.uerj.br  aba Concursos  
 

PARÁGRAFO  ÚNICO:  O  candidato  deverá  manter  o  seu  cadastro  atualizado  durante  o  período  de  validade  do  concurso,  por  meio  de 
comunicação  formal,  protocolada  no  Serviço  de  Atendimento  ao  Usuário  da  SGP/UERJ,  localizado  no  Campus  da  
UERJ, situada à Rua São Francisco Xavier, 524, bloco F/térreo, sala T-094 – das 10 às 16 horas. 

 
2. DA UERJ  

 
2.1. Criada em 1950, tem como fins precípuos a execução do ensino superior, da pesquisa e da extensão, a formação de profissionais de 

nível superior, a prestação de serviços à comunidade e a  contribuição à evolução das ciências, letras e artes e ao desenvolvimento 
econômico e social. A UERJ possui uma gama de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do conhecimento 
para  a  formação  profissional,  cultural  e  científica  de  aproximadamente  23  mil  alunos,  distribuídos  por  30  unidades  acadêmicas, 
abrangendo  as  cidades  do  Rio  de  Janeiro,  Duque  de  Caxias,  Nova  Friburgo,  Resende,  São  Gonçalo,  Teresópolis  e  Ilha  Grande  no 
município  de  Angra  dos  Reis.  As  Faculdades  e  Institutos  encontram-se  vinculados  a  quatro  Centros  Setoriais:  Biomédico;  Ciências 
Sociais; Educação e Humanidades; e Tecnologia e Ciências. Na estrutura funcional, além das unidades acadêmicas e administrativas, 
encontramos também a Policlínica Piquet Carneiro e o Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde estão inseridos o Núcleo Perinatal e o 
Centro Universitário de Controle de Câncer. 

 
3. DAS ATIVIDADES DO PERFIL 

 
3.1. Descrição Sucinta: 

3.1.1.  Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidade, conforme especialidade, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o 
bem-estar do indivíduo. 

 
3.2. Atribuições do Perfil: 

a) Realizar  atendimento  de  saúde  à  pacientes  internados,  em  ambulatórios  e/ou  ocupacionais,  conforme  especialidade  /  área  de 
atuação; 

b) Examinar paciente para determinar diagnóstico, com a requisição de exames complementares caso seja necessário; 
c) Efetuar orientação terapêutica e emitir documentos médicos como laudos, pareceres, atestados de saúde, sanidade, aptidão física e 

mental e óbitos, entre outros; 
d) Executar procedimentos técnicos conforme especialidade em que esteja inserido; 
e) Prescrever e orientar intervenção medicamentosa, indicando dosagem, período, via de administração e outras informações técnicas 

pertinentes; 
f) Realizar,  analisar  e  interpretar  exames  de  imagem,  bioquímicos,  hematológicos  e  outros,  conforme  conhecimento  técnico  e 

especialidade; 
g) Elaborar,  executar  e  avaliar  planos,  programas  e  subprogramas  de  atendimento,  ensino  e  pesquisa  como  integrante  de  equipe 

multiprofissional; 
h) Realizar atividades voltadas para promoção e prevenção da saúde, conforme especialidade/área de atuação; 
i) Realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados; 
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j) Manter  ou  orientar  a  manutenção  de  prontuário  médico,  de  acordo  com  o  estabelecido  no  Código  de  Ética  Médica,  contendo 
anamnese  e  exame  físico,  indicação  e  solicitação  de  exames  complementares,  conclusão  diagnóstica,  tratamento,  evolução  da 
doença e demais informações pertinentes; 

k) Realizar procedimentos necessários ao atendimento de urgência, principalmente intubação endotraqueal, acesso venoso profundo, 
acesso arterial e prestar assistência a pacientes em estado crítico; 

l) Aplicar anestesia para finalidades cirúrgicas, propedêuticas ou analgésicas, administrando substâncias anestésicas, controlando os 
sinais vitais do paciente e utilizando métodos manuais, mecânicos e automáticos; 

m) Gerir  o  material  médico-hospitalar,  solicitando  reposição  quando  pertinente  (curativos,  medicamentos,  instrumentos  médicos  e 
cirúrgicos, órteses, entre outros); 

n) Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, cooperando na formação e treinamento de pessoal e na prática 
de estagiários, estudantes e residentes na sua área de atuação; 

o) Zelar  pela  guarda,  conservação,  manutenção  e  limpeza  dos  equipamentos,  instrumentos  e  materiais  utilizados,  bem  como  pela 
organização do ambiente de trabalho. 

 
3.3. As atividades e funções relativas ao cargo/perfil  poderão ser exercidas sob a forma de plantões e sobreavisos diurnos e/ou noturnos, 

inclusive em finais de semana e feriados. 
 

3.4. É prerrogativa da Direção da Unidade ou da chefia imediata à qual o servidor esteja subordinado definir como será cumprida a  carga 
horária e determinar quais funções serão exercidas, dentro das atividades inerentes ao cargo/perfil objeto deste concurso. 

 
4. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO: 
 
4.1. Os candidatos convocados deverão comprovar os requisitos listados abaixo:  

 

a) Ter  sido  aprovado  e  classificado  no  concurso  público,  de  acordo  com  o  que  estipula  este  Edital,  seus  anexos,  Regulamentos  e 
retificações; 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de efetivo início do exercício no cargo; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  
d) Gozar de direitos políticos;  
e) Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;  
f) Estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas; 
g) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma da legislação vigente. No caso de estrangeiros, possuir 
visto permanente; 

h) Ter os pré-requisitos atendidos, em instituição e cursos reconhecidos pelo MEC; 
i) Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de sua profissão do Estado do Rio de Janeiro; 
j) Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo no exame médico de avaliação admissional, 

pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DESSAUDE/SGP);  
k) Possuir  os  documentos  definidos,  indicados  neste  edital  e  outros  que  se  fizerem  necessários,  quando  da  convocação  para 

nomeação. 
 
5. PERÍODO / LOCAL/HORÁRIO / TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

PERÍODO LOCAL/HORÁRIO TAXA DE INSCRIÇÃO 

25/05 a 24/06/2021  

Internet: no endereço eletrônico 
http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos, link Concurso Público UERJ 

2021 – TUS Medicina, das 14h do primeiro dia de inscrição às 23h59 
do último dia*. 

R$ 230,00 
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*Atenção: A validação da inscrição está atrelada ao pagamento da taxa, que deve ser realizado de acordo com as regras e 
horários  especificados  neste  edital.  A  inscrição  efetuada  nos  dias  e  horários  acima  definidos  não  será  válida  em  caso  de 
pendência de pagamento ou de pagamento realizado fora dos termos deste edital. 

 

Parágrafo único: Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá comparecer ao Cepuerj, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 11 às 15 
horas, no período previsto de inscrição. 

6. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 
6.1. O concurso público será constituído de: 

 
a) Avaliação  de  conhecimentos  gerais  e  específicos,  aferidos  por  meio  da  aplicação  de  prova  objetiva,  de  caráter  eliminatório  e 

classificatório; 
b) Avaliação prático-oral, exclusiva aos perfis de Cirurgião Geral e Cirurgião Pediátrico, de caráter eliminatório e classificatório; 
c) Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório; 
d) Entrega da documentação exigida para nomeação, de caráter eliminatório. 

 
7. DAS PROVAS  

 
7.1. PROVA OBJETIVA (PARA TODOS OS PERFIS) 

 
7.1.1. As provas estão previstas para serem realizadas no Campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pavilhão 

João Lyra Filho, em data constante no Calendário de Atividades (Anexo I), e terão a duração máxima de 3 (três) horas. 
 

7.1.2. A data prevista para a realização das provas poderá ser alterada. No Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), serão informados 
o local, o horário e a data definitiva das provas. 

 
7.1.3. As questões das provas serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático e com as referências bibliográficas constantes 

no Anexo II deste edital e serão distribuídas conforme o quadro a seguir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.4. A prova, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões de múltipla escolha com 4 (quatro) opções de resposta. 
 

7.1.5. Será  considerado  aprovado  na  prova  objetiva,  o  candidato  que  obtiver,  no  mínimo,  50%  (cinquenta  por  cento)  de  acertos  no 
conteúdo específico, 50% de acerto do total de pontos e, ainda, não zerar nenhum conteúdo. 

 

 
 

7.2. PROVA PRÁTICO-ORAL (somente para perfil de Cirurgião Geral ou Cirurgião Pediátrico): 
 

7.2.1. Participarão desta etapa os candidatos aprovados até o limite descrito abaixo, aplicados os critérios de desempate estabelecidos:  

TIPO DE PROVA Conteúdo 
Quantidade de 

Questões 
Valor por 
Questão 

Pontuação 
Máxima 

Objetiva 

Língua Portuguesa (LP) 05 01 05 

Legislação (LG) 05 01 05 

Sistema Único de Saúde (SUS) 10 01 10 
Conhecimentos Específicos (CE) 40 02 80 

TOTAL 60 - 100 

ETAPA Quantidade de Questões Pontuação Máxima Critérios de Aprovação 

Objetiva 60 100 
Não zerar nenhum conteúdo; 50% de 

Conhecimentos Específicos e 50% do total da 
prova. 
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Parágrafo Único - Durante o prazo de validade do concurso, em se esgotando o banco de candidatos aptos, os candidatos aprovados que 
não  participaram  desta  etapa,  poderão  ser  convocados  para  aplicação  de  nova  prova  prático-oral,  conforme  regras 
estabelecidas neste edital. 

 
7.2.2. A data e o local da prova prático-oral serão definidos e publicados no endereço eletrônico do concurso.  

 
7.2.3. A prova será elaborada de acordo com o conteúdo programático e com as referências bibliográficas constantes no Anexo II deste 

edital. 
 

7.2.4. Será aprovado, na prova prático-oral, o candidato que obtiver, no mínimo, 05 (cinco) pontos, e, reprovado, o candidato que não 
atingir essa pontuação mínima. 

 

 
 
 
 
 

¹ somente para os candidatos inscritos no perfil de Cirurgião Geral ou de Cirurgião Pediátrico, conforme regras 
estabelecidas de participação desta etapa. 

 
7.2.5. Serão avaliados, por banca composta de no mínimo 03 (dois) examinadores, aspectos referentes à atividade profissional por meio 

da discussão de até 05 casos clínicos. Questões relevantes, em relação à atitude do candidato frente às situações apresentadas, 
também serão consideradas na pontuação final.  
 

7.2.6. A prova prático-oral será documentada por meios gráficos e eletrônicos. 
 

7.2.7. Cada candidato terá tempo máximo de 30 minutos para a realização desta etapa. 
 

7.2.8. No  dia  da  prova  prático-oral  o  candidato  deverá  portar  a  carteira  de  identidade  original  com  a  qual  se  inscreveu,  caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada com corpo transparente e jaleco sem identificação institucional. 

 
7.2.9. Os candidatos desta etapa estão submetidos às mesmas regras de aplicação de prova objetiva, constantes nos regulamentos do 

Concurso. 
 

7.2.10. Será eliminado o candidato que não comparecer pontualmente a essa etapa do processo seletivo. 
 

7.2.11. Não caberá recurso das notas atribuídas na prova prático-oral. 
 

Parágrafo Único - Será permitido ao candidato o registro dos sons de sua respectiva avaliação, desde que o equipamento seja inspecionado 
pela equipe de fiscalização e a sua realização seja feita em condições adequadas ao ambiente de prova. É vedado o uso 
comercial dos registros. 

 
8. DO GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 
8.1. O gabarito da prova será divulgado conforme previsto no Anexo I, no endereço eletrônico do concurso. 

 

ETAPA PERFIL CANDIDATOS APTOS 

Prático-Oral 
Cirurgia Geral 2x o número de vagas, considerados os critérios de desempate 

Cirurgia Pediátrica 5x o número de vagas, considerados os critérios de desempate 

ETAPA Quantidade de Questões Pontuação Máxima Critérios de Aprovação 

Prático-oral¹ 05 10 50% do total da prova 
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8.2. A imagem do cartão-resposta dos candidatos presentes na prova objetiva ficará disponível no site do Cepuerj para vista, pelo período 
estipulado no Anexo I. Após esse prazo, não serão concedidos novos pedidos de disponibilização da referida imagem. 
 

9. DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 

9.1. O candidato poderá solicitar recurso por meio da internet, após a publicação do gabarito, acessando o endereço eletrônico do concurso, 
no período estipulado no Anexo I. O link será bloqueado imediatamente após o período previsto. 

Parágrafo único: Caso o candidato não possua acesso à internet para solicitação de recursos, poderá comparecer ao Cepuerj, de 2ª a 6ª 
feira (dias úteis), das 11 às 15 horas, no período do recurso previsto no Anexo I, observado o horário previsto para o 
término da solicitação no último dia. 

 

9.2. O recurso deverá ser unitário por questão, constando a indicação precisa daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, tomando por 
base  apenas  as  referências  bibliográficas  constantes  do  Anexo  II,  com  indicação  obrigatória  do(s)  título(s),  da(s)  referência(s),  do(s) 
capítulo(s)  e  da(s)  página(s)  onde  o  fundamento  do  recurso  se  encontrar.  Para  tanto,  o  candidato  deverá  adotar  os  procedimentos 
descritos a seguir: 

a) Acessar o endereço eletrônico do concurso; 
b) Digitar o CPF, senha, código captcha e clicar em enviar; 
c) Escolher a opção Solicitação de Recurso e clicar em enviar; 
d) Preencher  corretamente  todos  os  campos  do  Formulário  de  Solicitação  de  Recurso,  discriminando  a  questão  objeto  de 

recurso e enviá-lo por meio do comando específico (ENVIAR). 
 

9.3. Não serão aceitos recursos por via postal, telegrama, fax, e-mail ou qualquer outro meio que não seja o especificado neste edital, qual 
seja, o site do Cepuerj, disponível 24 horas por dia no período de solicitação de recurso.  

 
9.4. Será indeferido, liminarmente, o recurso que:  

a) Não estiver fundamentado de acordo com referências bibliográficas contidas no Anexo II; 
b) Não for claro e objetivo no pleito; 
c) Desrespeitar a banca examinadora ou a equipe organizadora; 
d) Contiver identificação do candidato no campo destinado ao recurso; 
e) For encaminhado por meio diferente do descrito neste capítulo; 
f) For interposto fora do período estipulado no Anexo I. 
 

9.5. Após o julgamento dos recursos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos indistintamente a todos 
os candidatos que não os obtiveram na correção inicial, a anterior ao período de recurso. 

 
9.6. Após o julgamento dos recursos, os pontos correspondentes às questões que tenham sofrido mudança de gabarito serão atribuídos aos 

candidatos que tiverem feito a correta marcação no cartão-resposta, correspondente ao gabarito pós-recurso, que é o gabarito definitivo. 
Quanto aos candidatos que pontuaram indevidamente, ou seja, de acordo com a publicação primeira do gabarito e não com a publicação 
do gabarito pós-recurso, sofrerão a redução desse ponto.  

 
9.7. A resposta aos recursos está prevista para divulgação conforme estipulado no Anexo I, no endereço eletrônico do concurso. 
 
9.8. A decisão final da banca examinadora, quanto aos recursos das provas, constitui última instância para recursos e revisão, sendo ela 

soberana em suas decisões, razão pela qual serão indeferidos, liminarmente, recursos ou revisões adicionais.  
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9.9. O Cepuerj não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados.  

 

10. DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA (somente para perfil de Cirurgião Geral ou Cirurgião Pediátrico):  
 

10.1. O resultado do candidato corresponderá ao somatório dos pontos obtidos na prova. 
 
10.2. Se houver empate no resultado, serão considerados, para fins de desempate, os critérios abaixo, na ordem descrita a seguir: 

 

a) Ter obtido maior número de pontos no Conteúdo Específico; 
b) Ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Sistema Único de Saúde; 
c) Ter maior idade, considerando-se ano, mês e dia do nascimento; 
d) Sorteio público para empates persistentes. 
 

10.3. No  caso  de  empate  envolvendo  pessoas  com  60  anos  (completos  até  o  último  dia  de  inscrição  para  o  concurso  público)  ou  mais,  o 
primeiro critério de desempate será o da idade, tendo preferência o candidato com maior idade, em obediência ao parágrafo único do art. 
27 da Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003.  

 
10.4. A listagem com a pontuação obtida pelos candidatos na prova será divulgada na data prevista no Anexo I, no endereço eletrônico do 

concurso. 
 
10.5. A listagem de pontuação obedecerá a seguinte legenda: 

 

HABILITADO 
Obteve  a  nota  mínima  exigida  no  concurso  público  e  sua  colocação  encontra-se  dentre  os  candidatos  habilitados  a 
participar da prova Prático-Oral. 

APROVADO 
Obteve a nota mínima exigida no concurso público, mas não se encontra dentre os candidatos habilitados a participar da 
prova Prático-Oral, podendo vir a ser convocado, guardada a ordem de classificação dos candidatos. 

REPROVADO Não obteve a nota mínima exigida em uma das etapas. 

ELIMINADO Faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso público ou não cumpriu as normas deste edital. 

 
11. DO RESULTADO FINAL 

 
11.1. O resultado final do candidato corresponderá ao somatório dos pontos obtidos na(s) prova(s) e/ou etapas do concurso.  

 
11.2. Se houver empate no resultado final, serão considerados, para fins de desempate, os critérios abaixo, na ordem descrita a seguir: 
 

a) Maior idade, a partir dos 60 (sessenta) anos. (Parágrafo único do art. 27 da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso); 
b) Ter obtido maior número de pontos no conteúdo de Conhecimentos Específicos; 
c) Ter obtido maior número de pontos no conteúdo de SUS; 
d) Maior idade, dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; 
e) Sorteio público para empates persistentes. 

 
11.3. O resultado final do concurso público, contendo a relação em ordem decrescente de pontos dos candidatos por cargo, será divulgado em 

data prevista no Anexo I, por meio do endereço eletrônico do certame. 
 

11.4. A listagem do resultado final do concurso público obedecerá à seguinte legenda: 
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SELECIONADO 
Obteve a nota mínima exigida no concurso público e sua colocação encontra-se dentro do número de vagas 
estabelecidas. 

APROVADO 
Obteve  a  nota  mínima  exigida  no  concurso  público,  mas  não  se  encontra  dentro  do  número  de  vagas  estabelecidas, 
podendo vir a ser convocado, guardada a ordem de classificação dos candidatos. 

REPROVADO Não obteve a nota mínima exigida em uma das etapas. 

ELIMINADO Faltou à prova ou desistiu de prestar o concurso público ou não cumpriu as normas deste edital. 

 
12. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
12.1. O resultado final do concurso, na forma estipulada, após a homologação pela Superintendência  de Gestão de Pessoas (SGP/UERJ), 

será divulgado, conforme constante no Anexo I, por meio de publicação na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no endereço 
eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br, Concursos, link Concurso Público UERJ 2021 – TUS Medicina, e as etapas subsequentes deverão 
ser acompanhadas por meio do site http://www.sgp.uerj.br/. 
 

12.2. O resultado final incluirá somente os candidatos aprovados, de acordo com os critérios previstos no edital, por ordem decrescente de 
nota final, e será apresentado em três listas, da seguinte forma:  
a) Geral, com todos os candidatos;  
b) Específica dos candidatos concorrentes às vagas reservadas para pessoas com deficiência;  
c) Específica dos candidatos concorrentes às vagas reservadas aos autodeclarados negros ou índios; 
d) Específica dos candidatos concorrentes às vagas reservadas aos autodeclarados hipossuficientes economicamente. 
 

12.3. O candidato concorrente à vaga reservada que estiver, na lista geral, classificado dentro do número de vagas que forem disponibilizadas, 
será convocado nessa última condição, disponibilizando a vaga para o próximo candidato da lista de reserva de vagas. 
 

12.4. Os candidatos aprovados além do número de vagas iniciais constituirão cadastro de reserva. 
 

12.5. O  concurso  terá  validade  de  até  02(dois)  anos,  a  partir  da  data  de  publicação  na  Imprensa  Oficial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período ou prazo original de validade, a critério da SGP.  
 

 
13. DO EXAME MÉDICO E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 
13.1. O Exame médico admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais do candidato, considerando-se as exigências das 

atividades inerentes ao cargo/perfil.  
 

13.2. Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas fixado neste Edital será convocado pela SGP 
por meio de edital de convocação publicado no DOERJ e por e-mail ou telegrama, para submeter-se ao exame médico admissional e 
apresentar a documentação, conforme definido neste edital.  
 

13.3. Os candidatos convocados para a realização de exame médico admissional deverão portar documento de identidade original.  
 

13.4. O  exame  médico  admissional  será  realizado  no  município  do  Rio  de  Janeiro,  em  local  designado  pelo  Departamento  de  Saúde  e 
Segurança no Trabalho – DESSAUDE/SGP.  
 

13.5. O preenchimento integral da ficha pré-admissional pelo candidato é parte integrante do exame médico admissional, de cunho obrigatório.  
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13.6. Os candidatos com deficiência convocados serão submetidos à Comissão Avaliadora, que emitirá decisão conclusiva sobre a 
qualificação do candidato e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo que pretende ocupar.  
 

13.7. No exame médico admissional não serão atribuídas notas, sendo o candidato apenas qualificado como “apto” ou “inapto”. 
 

13.8. Os candidatos convocados para o exame médico deverão portar os seguintes exames, conforme especificado no endereço eletrônico  
http://www.sgp.uerj.br/ aba Concursos. 
 
a) Hemograma; 
b) Glicose / Ureia e Creatinina;  
c) Colesterol / Triglicerídeos / Ácido Úrico;  
d) Sorologia para Hepatite B – HbsAg e Anti Hbs; 
e) Sorologia para Hepatite C – AntiHcv;  
f) RX Tórax – PA/Perfil;  
g) Exame de Urina – EAS;  
h) Carteira de vacinação (esquema vacinal antitetânico e contra hepatite B atualizado); 
i) Atestado de sanidade mental emitido por psiquiatra; 
j) Outros exames que se façam necessários. 
 

13.9. O candidato aprovado no Concurso Público, ao atender à convocação, deverá apresentar a documentação (original e cópia), conforme 
definidos no item 4.1 e listados a seguir:  

 
a) 03(três) fotos 3x4 recentes;  
b) Certidão de comprovação do estado civil;  
c) CPF; 
d) Documento de Identidade;  
e) Comprovante de inscrição no PIS ou no PASEP; 
f) Visto permanente, se estrangeiro;  
g) Comprovante do pré-requisito, em instituição e curso reconhecidos pelo MEC; 
h) Certidão de quitação eleitoral (obtida no site www.tre-rj.gov.br);  
i) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação para os candidatos do sexo masculino;  
j) Caderneta de vacinação, quanto for atuar em área de atendimento à saúde ou quando indicado pela SGP;  
k) Comprovante de residência no nome do candidato, referente ao mês vigente ou ao mês anterior. Serão considerados como 

comprovantes as contas de concessionárias de prestação de serviços, extrato de cartão e correspondência bancária;  
l) Comprovante de titularidade de conta corrente no banco Bradesco, caso possua; 
m) Documentação comprobatória da condição de hipossuficiente economicamente, caso a tenha declarado, no momento da inscrição; 
n) Outros documentos que se façam necessários.  

 
13.10. A  documentação  poderá  ser  entregue  por  terceiros,  mediante  apresentação  de  procuração  pública  ou  particular.  Sendo  particular, 

deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com 
designação,  a  extensão  dos  poderes  conferidos  e  com  firma  reconhecida,  juntando,  em  qualquer  caso,  cópia  da  identificação  do 
procurador.  

 
13.11. Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas autorizadas será convocado pela SGP, por 

meio de edital específico publicado na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, para submeter-se ao exame médico de avaliação 
admissional e apresentar a documentação exigida, no prazo e local definidos.  
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13.12. O candidato, uma vez convocado, se residir em local diverso, deverá se deslocar com recursos próprios.  
 
13.13. O candidato convocado poderá abrir mão de sua posição na ordem de classificação e optar por permanecer entre os aprovados, em 

último  lugar,  aguardando  futura  convocação,  desde  que  haja  outro(s)  candidato(s)  remanescente(s),  caso  em  que  se  procederá  à 
imediata convocação do candidato subsequente.  

 
13.14. Se o candidato remanescente convocado for único, a não aceitação da proposta implicará na desistência do mesmo e no automático 

encerramento da validade do Concurso Público.  
 

13.15. O candidato que for considerado apto nas etapas de exame médico admissional e de análise da documentação será nomeado,  por 
meio de portaria publicada na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e lotado, a critério da SGP.  

 
13.16. Será  eliminado  do  concurso  o  candidato  que  não  se  apresentar  no  prazo  de  8  (oito)  dias,  contados  a  partir  da  publicação  da 

convocação  na  Imprensa  Oficial  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  não  cabendo  qualquer  recurso.  A  SGP  convocará  o  candidato 
subsequente, seguindo rigorosamente a ordem de classificação. 

 
13.17. O candidato empossado no cargo/perfil será submetido ao estágio probatório de 36 (trinta e seis) meses, ao longo do qual terá seu 

desempenho avaliado segundo critérios estabelecidos pela UERJ. 
 
13.18. Durante  o  estágio  probatório  o  candidato  empossado  não  poderá  ser  transferido  de  sua  Unidade  de  lotação,  sendo  observada  a 

legislação que regulamenta o assunto na UERJ. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. São  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  o  fornecimento  de  informações  e  a  atualização  de  seu  endereço  residencial,  e-mail  e 

telefones  de  contato  junto  ao Cepuerj  e  a  SGP  enquanto  o  Concurso  Público  estiver  dentro  do  prazo  de  validade,  não  se 
responsabilizando a SGP e o Cepuerj por eventuais prejuízos que possa sofrer o candidato em decorrência de informações incorretas 
ou insuficientes.  
  

14.2. Os casos omissos serão decididos pela SGP e pelo Cepuerj no que couber a cada um. 
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ANEXO I – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO UERJ 2021 – NÍVEL SUPERIOR MEDICINA PERÍODO 

Publicação do edital 20/05/2021 

Inscrições on-line 
Solicitação de condições especiais para a realização da prova 

25/05 a 24/06/2021 

Solicitação de isenção da taxa de inscrição 25/05 a 31/05/2021 

Envio da documentação de isenção da taxa de inscrição 25/05 a 01/06/2021 

Solicitação de Reserva de vagas pelo Sistema de Cotas 25/05 a 24/06/2021 

Envio da documentação comprobatória para Cotas 
Envio do laudo médico pelos candidatos com deficiência 

25/05 a 25/06/2021 

Resultado dos pedidos de isenção 10/06/2021 

Recurso ao indeferimento da solicitação da isenção da taxa de inscrição 10/06 e 11/06/2021 

Resposta ao recurso ao indeferimento da solicitação da isenção da taxa de inscrição 17/06/2021 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 25/06/2021 

Impressão do cartão de confirmação das inscrições – CCI 20/07/2021 

Realização da Prova Objetiva 
Divulgação do gabarito das Provas 

25/07/2021 

Interposição de recursos – gabarito das Provas  25 a 31/07/2021 

Divulgação da listagem de Cotistas 10/08/2021 

Recurso de Cotas 10/08 e 11/08/2021 

Divulgação da imagem do cartão resposta da Prova Objetiva 19/08/2021 (disponível até 30/09/2021) 

Divulgação do gabarito final das provas 
Divulgação de Cotistas pós-recurso 
Resultado Final (exceto para perfil de Cirurgião Geral ou Cirurgião Pediátrico) 
Convocação para Prova Prático-Oral (para perfil de Cirurgião Geral ou Cirurgião 
Pediátrico) 

19/08/2021 

Realização da Prova Prático-Oral A DEFINIR 

Resultado Final (para perfil de Cirurgião Geral ou Cirurgião Pediátrico) A DEFINIR 
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ANEXO II – REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

A ser publicado em 25/05/2021. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 Ao  acessar  o  endereço  eletrônico  do  Cepuerj  (http://www.cepuerj.uerj.br),  atualize  sempre  a  página,  de  modo  a  poder  obter  novas 
informações inseridas. 

 O site do Cepuerj é homologado para perfeito funcionamento em versões recentes do Internet Explorer. Apesar de outros navegadores 
serem capazes de suportar funcionalidades, recomendamos o uso do Internet Explorer.  

 Caminho para a página do concurso: http://www.cepuerj.uerj.br > Concursos > Concurso Público UERJ 2021 – TUS Medicina.  

 Todos os materiais disponíveis na página para consulta estarão em formato PDF, portanto, é necessário que você tenha instalado um leitor 
de PDF em seu computador.  

 
 
 
 
 

LOCALIZE-SE 
 
CAMPUS DA UERJ 
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ. 
 
CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ (CEPUERJ) 
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A, sala 1006. 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP/UERJ)  
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, Térreo, Bloco F, Sala T 115. 
http://concursos.sgp.uerj.br/  (após resultado final/homologação) 
E-mail: divulgaconcursos@srh.uerj.br e seprov@srh.uerj.br (para os casos de convocação) 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO - CAC 
 
O edital e os regulamentos, com as normas e procedimentos dos concursos organizados pelo Cepuerj, encontram-se disponíveis para consulta 
e  impressão  no  endereço  eletrônico  http://www.cepuerj.uerj.br.  Caso  ainda  persistam  dúvidas,  o  candidato  poderá  entrar  em  contato  via 
internet por meio do Fale Conosco: https://www6.cepuerj.uerj.br/faleconosco/, ou via telefone, através do (21) 2334-0639, de segunda à sexta-
feira (dias úteis), das 11h às 15h. 
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ANEXO II – REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo Programático 

Ortografia  Oficial.  Interpretação  e  Compreensão  de  texto.  Tipos  de  linguagem.  Bases  da  Semântica  e  da  estilística.  Acentuação  Gráfica. 

Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Valor semântico dos tempos e 

modos verbais. Concordância Nominal e Verbal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. Crase. Regência 

Nominal e Verbal. Funções sintáticas. Sintaxe do período simples e composto. Orações coordenadas. Orações subordinadas. Valor semântico 

dos conectivos. Valor semântico das preposições. Figuras de Linguagem. Coerência e coesão. Argumentatividade. Estratégias argumentativas. 

 
Referencial Bibliográfico 

1. AZEREDO, José Carlos de. Gramática Hoauiss da língua portuguesa. 4 ed. São Paulo: Publifolha: Instituto Hoauiss, 2018.  

2. BECHARA, Evanildo. Gramática Moderna da Língua Portuguesa. 39 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.  

3. Dicionário Hoauiss da Língua Portuguesa, 2012.  

4. FIORIN. José Luiz. Argumentação. São Paulo: Editora Contexto, 2015.  

5. GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 26 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.  

 

LEGISLAÇÃO 

Conteúdo Programático e Referencial Bibliográfico 

1. Constituição da República Federativa do Brasil: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro: http://silep.fazenda.rj.gov.br/index.html?constituicao_estadual.htm 

3. Direitos do usuário do serviço público:  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm 

4. Estatuto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro: http://www.boluerj.uerj.br/pdf/ae_00001989_00001989.pdf 

5. Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro - Decreto-Lei nº 220/1975: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/13a8832c3ad51674832569d0006c75a4/cb7fc6f032ee6e5683256eb40054bd0e 

6. Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/2011 e Decreto Estadual nº 46.475/2018: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm 

www.governoaberto.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=NjY4 

7. Lei de Improbidade Administrativa - Lei nº 8.429/1992 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8429.htm 

8. Lei de Licitações e Contratos: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art193 

9. Lei de Processo Administrativo do Estado do Rio de Janeiro - Lei Estadual nº 5.427/2009 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/ef664a70abc57d3f8325758b006d6733 
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10. Lei Geral de Proteção de Dados - Lei Federal nº 13.709/2018: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm 

11. Regulamento  do Estatuto  dos  Servidores Públicos  Civis  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro -  Decreto  Estadual  nº  2.479/1979: 

http://www.rjprev.rj.gov.br/arquivos/legislacao/Decreto-2479-1979.pdf 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Conteúdo Programático 

Sistema Único de Saúde no Brasil. Diretrizes e características do SUS. Atenção Primária à Saúde - APS. Atenção às doenças crônicas na 

APS. Medicina ambulatorial. Medicina centrada na pessoa. Medicina baseada em evidências. Epidemiologia clínica. Prevenção e promoção da 

saúde. Rastreamento de doenças.  

Referencial Bibliográfico 

1. DUNCAN BB, SCHIMIDT MI, GIUGLIANI ERJ [et al]. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 

4ª ed.- Porto Alegre. Editora Artmed, 2013. 

2. GUSSO G., LOPES, J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Organizadores: Gustavo 

Gusso, José Mauro Cerrati Lopes. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.                                                                             

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – CIRURGIA GERAL 

Conteúdo Programático 

Resposta inflamatória, endócrina e metabólica ao trauma. Distúrbios hidroeletrolíticos no paciente cirúrgico. Choque. Cicatrização das feridas. 

Preparo pré-operatório. Infecções e Cirurgia. Antibioticoterapia em Cirurgia Geral. Hemostasia e coagulação. Cirurgia minimamente invasiva. 

Tratamento cirúrgico da obesidade mórbida. Traumatismos. Afecções cirúrgicas do tecido celular subcutâneo. Afecções cirúrgicas da tireoide e 

paratireoide.  Afecções  cirúrgicas  das  suprarrenais.  Afecções  cirúrgicas  do  esôfago.  Hérnias  hiatais.  Abdome  agudo.  Hemorragia  digestiva. 

Obstrução intestinal. Afecções cirúrgicas da parede abdominal. Hérnias. Afecções cirúrgicas do peritônio e retroperitônio. Afecções cirúrgicas 

do estômago e duodeno. Afecções cirúrgicas do intestino delgado. Afecções cirúrgicas do apêndice, cólon, reto e ânus. Afecções cirúrgicas do 

fígado  e  vias  biliares.  Hipertensão  portal.  Transplante  hepático.  Afecções  cirúrgicas  do  pâncreas.  Afecções  cirúrgicas  do  baço.  Afecções 

cirúrgicas do tórax. Princípios de Oncologia. Sarcomas de partes moles. Procedimentos à beira do leito. 

 

Referencial Bibliográfico 

1. JANARGIN, W. R. BLUMGART`S - Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas. 6th ed, Elsevier, 2017. 

2. TOWNSEND, C. M. SABISTON - Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. 20th ed, Elsevier, 2016. 

3. ZINNER, M. J.; ASHLEY, S. W.; HINES O. J. Maingot's - Abdominal Operations. 13th ed, McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2018.  
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA 

Conteúdo Programático 

1. Traumas: Atendimento inicial do politraumatizado, mecanismos do trauma pediátrico, lesões torácicas, lesões abdominais, lesões do trato 

gênito-urinário, lesões das partes moles, queimaduras; 

2. Oncologia pediátrica: Princípios de oncologia, epidemiologia oncológica, bioquímica tumoral, métodos diagnósticos em oncologia, técnicas 

de  biópsia  para  crianças,  estadiamento  tumoral,  tumores  pulmonares,  tumores  hepáticos,  tumores  colo-retais,  tumores  pancreáticos, 

tumores  do  baço,  tumores  da  suprarrenal,  tumores  renais,  tumores  de  tireoide,  tumores  de  testículo,  tumores  de  ovário,  tumores 

adrenocorticais,  tumores  de  origem  fibroblástica,  tumores  de  origem  miofibroblástica,  tumores  de  origem  fibrohistiocística,  tumores  de 

origem lipomatosa, tumores de origem miogênica, tumores de origem neurogênica, tumores de origem de células pigmentadas, 

neuroblastoma, rabdomiossarcoma, linfoma abdominal não-Hodgkin, teratomas; 

3. Cabeça e pescoço: Lesões da região fronto-nasal, lesões da cavidade oral, nódulos cervicais, cistos cervicais, fístulas da cabeça, fístulas 

do pescoço, sinus da cabeça, sinus do pescoço, fenda cervical mediana, torcicolo congênito, lesões da tireoide, lesões da paratireoide; 

4. Tórax: Obstrução da laringe, obstrução da traqueia, anéis e fitas vasculares, persistência do canal arterial, massas mediastinais, defeitos do 

esterno,  pneumotórax,  quilotórax,  bronquiectasias,  abscesso  pulmonar,  processos  infecciosos  pleuropulmonares,  estenose  brônquica, 

enfisema  lobar  congênito,  cistobroncogênico,  sequestro  pulmonar,  má  formação  adenomatoide  cística,  hérnia  diafragmática,  eventração 

diafragmática, anomalias congênitas do esôfago, distúrbios funcionais do esôfago, refluxo gastroesofágico, ruptura do esôfago, perfuração 

do esôfago, acalásia, lesões causticas do trato gastrointestinal, ingestão de corpo estranho, síndrome de Poland; 

5. Abdômen: Onfalocele, gastrosquise, remanescente do conduto onfalomesentérico, hérnia umbilical, patologias da persistência do conduto 

peritônio vaginal, hérnia crural, hérnia epigástrica, abscesso de Psoas, perfuração e necrose gástrica neonatal, obstrução antral, estenose 

de  piloro,  atresia  de  piloro,  úlcera  péptica,  estenose  duodenal,  atresia  duodenal,  distúrbios  de  rotação  e  fixação  intestinal,  perfuração 

intestinal  espontânea  idiopática,  enterocolite  necrosante,  estenose  jejuno-ileais,  atresias  jejuno-ileais,  peritonite  meconial,  íleo  meconial, 

divertículo  de  Meckel,  invaginação  intestinal,  obstrução  intestinal,  síndrome  do  intestino  curto,  apendicite,  atresia  do  cólon,  estenose  e 

atresia do cólon, doença de Hirschsprung, mal formações do sistema neuroentérico, dilatação segmentar do intestino, anomalias anorretais, 

doença de Crohn, retocolite ulcerativa, endoscopia gastrointestinal, duplicações do trato digestivo, doenças polipoides do trato 

gastrointestinal,  cisto  mesentérico,  cisto  de  omento,  torção  de  omento,  abscesso  perirretal,  prolapsoretal,  fissura  anal,  fístula  perianal, 

abscesso perianal, hemorróidas externas, sangramento gastrointestinal, ascites, peritonite primária, constipação intestinal, atresia de via 

biliar, cisto de colédoco, doença da vesícula biliar, perfuração espontânea da via biliar, infecções hepáticas, pancreatite, cisto de pâncreas, 

pseudocistos  do  pâncreas,  hiperinsulinismo,  esplenopatias,  cistos  do  baço,  abscessos  do  baço,  sepses  pós  esplenectomia,  lesões  das 

suprarrenais, insuficiência suprarrenal, hiperaldosteronismo, cistos retroperitoniais; 

6. Sistema  geniturinário:  Agenesia  renal,  abscesso  renal,  displasia  renal,  ectopia  renal,  trombose  da  veia  renal,  rim  em  ferradura,  rim 

multicístico, rim policístico, rim disgenético, fusão ectópica cruzada, anomalias pieloureterais, hidronefrose, refluxo vesicoureteral, 

duplicação ureteral, ureteroceles, megaureter, persistência de úraco, extrofia de cloaca, extrofia da bexiga, bexiga neuropática, obstrução 

do colo vesical, estenose de uretra, válvulas de uretra, divertículo de uretra, pólipo de uretra, duplicação de uretra, megalouretra, agenesia 

de  pênis,  duplicação  peniana,  transposição  penoescrotal,  hipospádias,  fimose,  parafimose,  priapismo  na  criança,  criptorquia,  escroto 
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ectópico, escroto agudo, torção de testículo, lesões císticas do testículo, varicocele, cisto no ovário, hidrocolpos, hidrometrocolpos, sinéquia 

vulvar, massa interlabiais, distúrbio da diferenciação sexual, enurese noturna, litíase urinária, síndrome de Prune-Belly; 

7. Pele,  tecidos  moles  e  vasos  sanguíneos:  hemangiomas,  linfangiomas,  distúrbios  arteriais,  distúrbios  venosos,  distúrbios  linfáticos, 

hipertensão renovascular, seio pilonidal; 

8. Fisiologia e metabolismo neonatal no pré e pós operatório em cirurgia pediátrica; 

9. Atendimento inicial ao politraumatizado, trauma torácico, abdominal, geniturinário, musculoesquelético; 

10. Oncologia  pediátrica:  tumor  de  Wilms,  neuroblastoma,  tumores  benignos  e  malignos  do  fígado,  tumores  de  células  germinativas, 

rabdomiossarcoma, tumores de partes moles, ovarianos, adrenais, testiculares e linfomas; 

11. Malformações e tumores cervicais: cistos, fístulas e tumores cervicais, torcicolo congênito; 

12. Parede  e  cavidade  torácica:  deformidades  da  parede  torácica,  defeitos  congênitos  do  diafragma  e  pulmões,  anomalias  congênitas  e 

adquiridas da pleura e pulmões, anomalias congênitas e adquiridas do esôfago; 

13. Anomalias congênitas da parede abdominal: defeitos congênitos da parede abdominal e umbigo, hérnia inguinal e hidrocele; divertículo de 

Meckel e outras anomalias do ducto onfalomesentérico e úraco; 

14. Malformações  congênitas  e  adquiridas  do  tubo  digestivo:  estenose  hipertrófica  do  piloro,  atresia  e  estenose  duodenal,  jejuno  ileais  e 

colônica, íleo meconial, anomalias de rotação e fixação intestinal, síndrome do intestino curto, sangramento gastrintestinal, duplicações do 

trato  alimentar,  cistos  do  mesentério  e  omento,  ascite,  doença  polipoide  do  trato  gastrintestinal,  enterocolite  necrotizante,  invaginação 

intestinal,  doença  de  Crohn,  retocolite  ulcerativa  ,  peritonite  primária,  estomas  intestinais,  apendicite  aguda,  doença  de  Hirschsprung  e 

outras alterações da motilidade intestinal, malformações anorretais; 

15. Anomalias  congênitas  e  adquiridas  do  fígado  e  vias  biliares:  atresia  de  vias  biliares,  cistos  do  colédoco,  doenças  da  vesícula  biliar  e 

infecções hepáticas, hipertensão portal; 

16. Afecções congênitas e adquiridas do pâncreas e do baço na infância; 

17. Malformações vasculares e linfáticas. 

 

Referencial Bibliográfico 

1. CORAN, A. G.; ADZICK, S. N.; KRUMMEL, T. M.; LABERGE, J. M.; SHAMBERGER, R. C.; CALDAMONE, A. A. Pediatric Surgery. 7ª ed. 

Philadelphia: Elsevier Saunders, 2012.  

2. MAKSOUD, J. G.. Cirurgia Pediátrica. 2ª ed. São Paulo: Revinter, 2003.  

3. RADMAYR,  C.;  BOGAERT,  G.;  DOGAN,  H.S.;  NIJMAN,  J.M.;  RAWASHDEH,  Y.F.H.;  SILAY,  M.S.;  STEIN,  R.;  TEKGÜL,  S. EAU 

Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology, 2021. ISBN 978-94-92671-13-4. Disponível em: 

http://uroweb.org/guidelines/compilations-of-all-guidelines 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MEDICINA DO TRABALHO 

Conteúdo Programático 

1. Conhecimento de clínica médica, doenças crônicas e degenerativas, doenças metabólicas e infectocontagiosas; 
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2. Normas regulamentadoras Federais relativas à segurança do trabalho; 

3. Atividades e operações Perigosas (inflamáveis, explosivos e radiação ionizante) e Insalubres; 

4. Comissão Interna de Prevenção de acidente (CIPA); 

5. Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT); 

6. Equipamentos de proteção individual (EPI); 

7. Acidentes de trabalho típicos, no trajeto e com material biológico; 

8. Doenças profissionais e do trabalho; 

9. Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) e Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO); 

10.  Riscos ocupacionais (químicos, físicos e biológicos); 

11.  Dermatoses ocupacionais; 

12.  Distúrbios ósteo musculares relacionados ao trabalho (DORT); 

13.  Hematopatias ocupacionais; 

14.  Neuropatias ocupacionais; 

15.  Nefropatias ocupacionais; 

16.  Cardiopatias e vasculopatias ocupacionais; 

17.  Pneumopatias ocupacionais; 

18.  Patologia auditiva induzida pelo ruído; 

19.  Oncologia ocupacional; 

20.  Patologias do aparelho digestório; 

21.  Toxicologia ocupacional/Intoxicações exógenas; 

22.  Psicopatologias relacionadas ao trabalho; 

23.  Doenças infecciosas emergentes (P.ex. COVID-19) e sua relação com o trabalho; 

24.  Perícias médicas e legislação referente aos servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro; 

25.  Medicina hiperbárica; 

26.  Pessoas com deficiência: definição, caracterização e inserção no mercado de trabalho. Direitos do deficiente; 

27.  Epidemiologia. Uso na promoção da saúde e prevenção aos agravos à saúde do trabalhador; 

28.  SUS; Aspectos legais e normativos. Princípios e diretrizes do SUS. A humanização do atendimento no contexto do SUS; 

29.  Ergonomia: Definição, importância e aplicação no trabalho. 

 

Referencial Bibliográfico 

1. BRASIL, 2015. Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência . 

2. BRASIL.  Ministério  da  saúde.  Coronavírus  -  Covid  19  Recomendações  de  proteção  aos  trabalhadores dos  serviços  de  saúde  no 

atendimento de Covid-19 e outras síndromes gripais. COE/SVS/MS - Abril, 2020. 

3. BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  ORGANIZAÇÃO  PAN-AMERICANA  DA  SAÚDE  (Brasil). Doenças  relacionadas  ao  trabalho: manual  de 

procedimentos para os serviços de saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde; OPAS, 2001.   
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4. BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.  Departamento  de  Vigilância,  Prevenção  e  Controle  das  Infecções 

Sexualmente  Transmissíveis,  do  HIV/Aids  e  das  Hepatites  Virais.  Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  para  Profilaxia  Pós-

exposição (pep) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. 

5. BRASIL. Norma regulamentadora nº 1. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. 

6. BRASIL. Norma regulamentadora nº 6. Equipamento de proteção individual. 

7. BRASIL. Norma regulamentadora nº 6. Programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO. 

8. BRASIL. Norma regulamentadora nº 15. Atividades e operações insalubres. 

9. BRASIL. Norma regulamentadora nº 17. Ergonomia. 

10. BRASIL. Norma regulamentadora nº 24. Condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. 

11. BRASIL. Norma regulamentadora nº 32. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 

12. Decreto nº 2.479/79 - Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio De Janeiro. 

13. LADOU,  J.;  HARRISON,  R.  J.  (Org.). CURRENT  -  Medicina  ocupacional  e  ambiental:  diagnóstico  e  tratamento.  5.  ed.  Porto  Alegre: 

AMGH, 2016. 

14. MENDES, R. Patologia do Trabalho. Rio de Janeiro: Atheneu, 2013. 2v. 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – MEDICINA NUCLEAR 

Conteúdo Programático 

Física  e  instrumentação:  física  nuclear  básica,  unidades,  matemática  e  estatística  aplicadas  em  medicina  nuclear,  decaimento  radioativo, 

interação da radiação com a matéria, instrumentação, detectores de cintilação gasoso e sólido, contador de poço gama, curiômetro, calibração, 

colimadores, gama câmera planar, gama câmera tomográfica (single photon emission computed/spect), câmaras com detectores em estado 

sólido  (CZT),  princípios  básicos  de  computação,  técnicas  digitais  para  aquisição  e  processamento  de  imagens,  tomografia  por  emissão  de 

pósitrons  (PET),  PET-CT,  PET-RM,  controle  de  qualidade  de  equipamentos  e  de  imagens  em  medicina  nuclear,  protocolos  dos  principais 

exames estáticos e dinâmicos realizados em medicina nuclear. Radioproteção: princípios físicos de radioproteção, detectores de radiação para 

monitorização pessoal e ambiental, filmes dosimétricos, radiobiologia básica, dosimetria, órgão crítico, higiene das radiações, princípio alara de 

radioproteção, doses limites de exposição ocupacional, transporte, estocagem e rejeitos radioativos, descontaminação radioativa de pessoas e 

do ambiente de trabalho. Radiofármacos: radiofármacos de aplicação diagnóstica e terapêutica em medicina nuclear, análise compartimental, 

gerador de tecnécio-99m/molibdênio, radiofármacos biomoleculares, marcação de peptídeos, radiofármacos de aplicação em pet produzidos 

em aceleradores, dosimetria dos radiofármacos, controle de qualidade dos radiofármacos. Medicina nuclear em cardiologia: interpretação de 

imagens da anatomia e fisiologia normais e fisiopatologia das principais alterações cardiovasculares em medicina nuclear, análise quantitativa 

cardiovascular,  técnicas  de  aquisição,  processamento  e  análise  de  imagens  em  cardiologia  nuclear,  conceitos  gerais  de  função  ventricular 

(gated  blood  pool  image),  perfusão  de  miocárdio  e  fisiologia  do  exercício  na  função  cardíaca,  avaliação  das  câmeras  cardíacas  com 

radionuclídeos,  perfusão  e  viabilidade  do  miocárdio  isquêmico,  imagem  vascular  periférica,  transplante  cardíaco  e  aplicação  do  PET  em 

cardiologia, avaliação da reserva de fluxo miocárdio de sangue e suas aplicações. Medicina nuclear em pneumologia: avaliação de pacientes 

com suspeita de embolismo pulmonar, avaliação dos pulmões em patologias não embólicas, estudos de perfusão e de ventilação, transplante 
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cardiopulmonar. Medicina nuclear no estudo do sistema ósteo-articular: doenças benignas e neoplasias malignas, primárias e secundárias, do 

osso e articulações, doenças metabólicas e infecciosas, lesões ósseas traumáticas de stress, a terapêutica da dor devido a metástases ósseas 

com radionuclídeos, as imagens ósseas de pet. medicina nuclear em gastroenterologia: trânsito esofágico, refluxo gastroesofágico, enchimento 

e esvaziamento gástrico, imagem do fígado e vias biliares, correlação das técnicas nucleares com outros métodos de imagem, detecção e 

localização de hemorragias digestivas. Medicina nuclear em hematologia: princípios de diluição isotópica, volemia, absorção gastro-intestinal 

da cobalamina vitamina B12, imagem da medula óssea, imagem do baço, marcação de hemácias, de leucócitos e de plaquetas, marcação de 

anticorpos para imagem de infecção e rejeição de transplantes e de anticorpos monoclinais para detecção de tumores, sobrevida de hemácias 

e sequestração esplênica, terapia com fósforo-32 para apolicitemia vera. Medicina nuclear em endocrinologia - princípios do radioimunoensaio, 

testes in vitro e in vivo da função tireoideana, fisiopatologia da tireoide, imagem da tireoide com iodo-131, iodo-123 e tecnécio-99m, testes 

especiais  ain  vivo  da  função  tireoideana  -  testes  de  estímulo,  supressão  e  do  perclorato,  mapeamento  de  corpo  inteiro  com  iodo-131  - 

monitoramento pela tireoglobulina e uso do tsh-recombinante, tratamento do hipertireoidismo e do câncer da tireoide com iodo-131, glândulas 

paratireoides,  osteoporose,  cintilografia  e  terapia  das  suprarrenais  e  dos  tumores  neuro-endócrinos  com  metalodobenzilguanidina  marcada 

com  iodo-131,  cintilografia  com  receptores  de  somatostatina,  imagens  de  tumores  endócrinos  com  pet.  Medicina  nuclear  em  neurologia: 

tomografia por emissão de fóton único (spect) e tomografia por emissão de pósitron (pet) no sistema nervoso central, avaliação nas doenças 

neurológicas e psiquiátricas (doenças vasculares, involução senil, processos expansivos), imagem quantitativa com neuro-receptores, 

correlação das imagens cintilográficas com outros métodos de imagens axiais tridimensionais cerebrais (TC e RNM), estudo do fluxo liquórico 

com radionuclídeos. Medicina nuclear em nefrologia: radionuclídeos para estudos quantitativos in vitro e in vivo - TFG, aplicações da medicina 

nuclear  na  avaliação  funcional  do  sistema  gênito-urinário,  imagem  dos  testículos,  refluxo  vésico-ureteral,  transplantes  renais,  prognóstico. 

Medicina  nuclear  em  oncologia:  terapia  com  iodo-131  no  câncer  diferenciado  de  tireoide,  imagem  com  gálio-67  na  detecção  das  doenças 

malignas,  o  uso  do  tálio-201  e  do  tecnécio-99  m/mibi  (isonitrila)  em  oncologia  nuclear,  aplicações  clínicas  das  imagens  com  anticorpos-

monocloanais, as aplicações do PET em oncologia nuclear, linfocintilografia e alinfonodo sentinela no melanoma, câncer de mama e do colo 

uterino, cintilografia de perfusão arterial hepática na monitorização da quimioterapia, tratamento da dor óssea devido a metástase, com uso de 

fontes não-seladas (samário-153). Medicina nuclear na avaliação de transplantes: renal, pancreático, cardíaco, pulmonar, hepático. Medicina 

nuclear em doenças infecciosas: imagem da infecção com gálio-67, detecção das doenças inflamatórias usando leucócitos marcados, imagem 

da inflamação focal usando imunoglobulina-g humana policional não-específica, imagens  conjugadas com diferentes radiofármacos, uso do 

PET na investigação de infecções. Medicina nuclear em pediatria: estudos nefro-urológicos, estudo do refluxo gastro-esofágico, imagem do 

sistema  ósteo-articular  em  crianças,  neoplasias  malignas,  estudos  cardiopulmonares  e  cerebrais  na  infância.  Medicina  nuclear  e  aspectos 

legais: regulamentação CNEN, licenciamento, plano de radioproteção de um serviço de medicina nuclear, acidente radioativo e procedimentos 

legais, programas de controle de qualidade e de treinamento continuado de recursos humanos em medicina nuclear, limites ocupacionais de 

dose de exposição, rejeitos radioativos. Terapias com radioisótopos. Teragnose.  

 

Referencial Bibliográfico 

1. CERCI, J.; FANTI, S.; DELBEKE, D. (eds.) Oncological PET/CT with histological confirmation. Springer, 2016. ISBN 978-3-319-27878-0 

ISBN 978-3-319-27880-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-27880-3. 

2. CZERNIN, J.; DAHLBOM, M.; RATIB, O.; SCHIEPERS, C.; PHELPS, M.E. Atlas of PET/CT imaging in oncology. Philadelphia: Springer, 

2012. ISBN10: 3642621414, ISBN-13: 978-3642621413. 
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3. DELBEKE, D.; ISRAEL, O. (eds.) HYBRID PET/CT AND SPECT/CT IMAGING: A TEACHING FILE. Philadelphia: Springer; 2010. ISBN-10: 

1461400902, ISBN13: 978-1461400905. 

4. ELL, P.J.; GAMBHIR, S.S. (eds.) Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 

2004. ISBN10: 0443073120, ISBN-13: 978-0443073120. 

5. FOGELMAN, I.; CLARK, S.; COOK, G.; GNANASEGARAN, G. (eds.) Atlas of Clinical Nuclear Medicine. 3rd edition. Boca Raton: CRC 

Press, 2014. ISBN10: 1841846538, ISBN-13: 978-1841846538. 

6. GOLDMAN, L.; SCHAFER, A.I. (eds.) Cecil textbook of medicine. 25 th edition, Philadelphia: Elsevier, 2016. ISBN-10: 1455750174, ISBN-

13: 978-1455750177. 

7. HENKIN, R.E.; BOVA, D.; DILLEHAY, G.; KARESH, S.M.; HALAMA, J.R.; WAGNER, R.H. Nuclear Medicine. 2nd edition. Philadelphia: 

Mosby, 2006. ISBN10: 0323028985, ISBN-13: 978-0323028981 

8. HIRONAKA, F.H.; SAPIENZA, M.T.; ONO, C.R.; LIMA, M.S.; BUCHPIGUEL, C.A. Medicina Nuclear Princípios e Aplicações. 2ª edição. 

Atheneu, 2017. ISBN: 9788538807780 

9. IRION, J.E. Cintilografia óssea com 99mTc MDP: Fundamentos da interpretação. Revinter, 2016. ISBN: 9788537206805 2 

10. LIN, E.C.; ALAVI, A. (eds.) PET and PETCT: A Clinical Guide. 2nd edition. New York: Thieme, 2009. ISBN-10: 1604061537, ISBN-13: 

978-1604061536 

11. MESQUITA,  C.T.;  REZENDE,  M.F.  (eds.)  Nuclear  Cardiology:  Basic  and  Advanced  Concepts  in  Clinical  Practive.  1st  edition.  Nau: 

Springer International Publishing, 2021. ISBN (E-book) 978-3-030-62195-7, ISBN (Hardcover): 978-3-030-62194-0.  

12. METTLER,  Jr  F.A.;  GUIBERTEAU,  M.J.  (eds.)  Essentials  of  Nuclear  Medicine  Imaging.  6th  edition.  Philadelphia:  Elsevier  Saunders; 

2012. ISBN10: 1455701041, ISBN-13: 978-1455701049 

13. MORTON, K.A.; CLARK,  P.B.  Diagnostic Imaging: Nuclear Medicine. 1 st edition.  Amirsys; 2007. ISBN-10: 1416033394, ISBN-13: 978-

1416033394 

14. RAMOS, C.D.; SOARES, Jr J. PET e PET/CT em Oncologia. São Paulo: Atheneu, 2011. ISBN 8538801880  

15. SANDLER, M.P.; COLEMAN, R.E.; PATTON, J.A.; WACKERS, F.J.; GOTTSCHALK, A. (eds.) Diagnostic Nuclear Medicine. 4 th edition. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. ISBN-10: 0781732522,ISBN-13: 978- 0781732529 

16. SCHULTHESS, G.K. Molecular Anatomic Imaging: PET/CT, PET/MR and SPECT/CT. 3rd edition. Philadelphia: LWW, 2015. ISBN-10: 

1451192665, ISBN-13: 978-1451192667 

17. THOM,  A.F.;  SMANIO,  P.E.P.  Medicina  Nuclear  em  Cardiologia  -  Da  metodologia  à  Clínica.  São  Paulo:  Atheneu,  2007.  ISBN10: 

8573798920, ISBN-13: 978-8573798920 

18. ZARET, B.L.; BELLER, G.A. Nuclear Cardiology: State of the Art and Future Directions 4thedition. Philadelphia: Mosby Elsevier, 2010. 

ISBN10: 0323057969, ISBN-13: 978-0323057967 

19. ZIESSMAN,  H.A.; O’MALLEY, J.P. THRALL, J.H. Nuclear Medicine: The Requisites. 4thedition.  Philadelphia:  Elsevier Saunders; 2014. 

ISBN10: 0323082998, ISBN-13: 978-0323082990 

20. Normas CNEN em vigor (2018), disponíveis em http://www.cnen.gov.br/normastecnicas 

20.1. CNEN NN 3.01 - Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica; 

20.2. CNEN NN 3.01 - Posições regulatórias 1 a 11: 

a) 3.01 / 001: Critérios de exclusão, isenção e dispensa de requisitos de proteção radiológica; 
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b) 3.01 / 002: Fatores de ponderação para as grandezas de proteção radiológica; 

c) 3.01 / 003: Coeficientes de dose para indivíduos ocupacionalmente expostos; 

d) 3.01 / 004: Restrição de dose, níveis de referência ocupacionais e classificação de áreas; 

e) 3.01 / 005: Critérios de cálculo de dose efetiva a partir da monitoração individual; 

f) 3.01 / 006: Medidas de proteção e critérios de intervenção em situações de emergência; 

g) 3.01 / 007: Níveis de intervenção e de ação para exposição crônica; 

h) 3.01 / 008: Programa de monitoração radiológica ambiental; 

i) 3.01 / 009: Modelo para elaboração de relatórios de programa de monitoração radiológica ambiental; 

j) 3.01 / 010: Níveis de dose para notificação à CNEN; 

k) 3.01 / 011: Coeficientes de Dose para Exposição do Público. 

20.3. CNEN NE 3.02 - Serviços de Radioproteção; 

20.4. CNEN NN 6.02 - Licenciamento de Instalações radiativas; 

20.5. CNEN NN 3.05 - Requisitos de Segurança e Proteção radiológica para Serviços de Medicina Nuclear; 

20.6. CNEN NN 6.01 – Registro de Profissionais para Uso e Manuseio de Fontes de Radiação, 1995; 

20.7. CNEN NN 8.01 – Gerência de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação; 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – ONCOLOGIA 

Conteúdo Programático 

1. Medidas preventivas contra o câncer. A eliminação ou proteção contra carcinogênicos conhecidos ou suspeitos.  

2. Fatores de risco para o câncer.  

3. Registro de câncer.  

4. Princípios gerais de Bioestatística e interpretações de estudos clínicos.  

5. Aspectos epidemiológicos das neoplasias malignas mais frequentes no Brasil.  

6. Mortalidade e incidência do câncer no Brasil e no mundo.  

7. Programas de controle do câncer no Brasil.  

8. Conceito de neoplasia, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia, displasia.  

9. Bases de classificação histológica das neoplasias.  

10. Carcinogênese: etapas, carcinogênese física, química e biológica. Fatores genéticos e familiares.  

11. Evolução das neoplasias. Carcinoma “in situ”. Invasão e metastatização. Vias de progressão das metástases.  

12. Diagnóstico precoce do câncer: prevenção, detecção. Lesões precursoras (pré-cancerosas). 

13. Estadiamento clínico.  

14. Aspectos histopatológicos como fatores de prognóstico.  

15. Biópsias: tipos, métodos de fixação. O exame citológico.  
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16. Bases gerais da Radioterapia. Efeito das radiações ionizantes: modalidades de radiação em terapia. Radiosensibilidade e radioresistência 

dos tumores.  

17. Uso da radioterapia em tratamentos combinados. 

18. Complicações da radioterapia.  

19. Bases do tratamento cirúrgico. Cirurgia paliativa e cirurgia radical.  

20. Citoredução. Tratamentos combinados. 

21. Estadiamento cirúrgico. 

22. Proliferação celular. Cinética celular.  

23. Princípios da biologia molecular de células malignas.  

24. Princípios da quimioterapia antineoplásica.  

25. Princípios e aplicação da terapêutica biológica: imunologia tumoral, anticorpos monoclonais, imunoterapia. 

26. Metástases de tumor primário desconhecido.  

27. Tratamento de apoio na doença neoplásica.  

28. Bioética: princípios gerais.  

29. Farmacologia das drogas antiblásticas.  

30. Hormônioterapia.  

31. Modificadores da resposta biológica (interleucinas, interferons etc).  

32. Fatores de crescimento da medula óssea.  

33. Bisfosfonatos: farmacologia e usos oncológicos.  

34. Avaliação das respostas terapêuticas em Oncologia Clínica.  

35. Avaliação do estado geral em Oncologia Clínica.  

36. Avaliação da sobrevida.  

37. Emergências Oncológicas: Epidemiologia história natural, patologia, diagnóstico, estadiamento, prognóstico, indicações cirúrgicas, 

radioterapia e tratamento sistêmico dos seguintes tumores: Câncer da cabeça e pescoço; Câncer de tireoide; Câncer do pulmão; Tumores 

do mediastino; Câncer do esôfago; Câncer do estômago; Câncer do pâncreas e do sistema hepatobiliar; Câncer do cólon e reto; câncer do 

canal anal; câncer do intestino delgado; Câncer do rim e da bexiga; Câncer da próstata; Câncer do pênis; Câncer do testículo; Tumores 

ginecológicos (vulva, vagina, colo do útero e endométrio). Sarcomas uterinos. Doença trofoblástica gestacional; Câncer do ovário; Câncer 

da mama; Sarcomas das partes moles; Sarcomas ósseos; Câncer de pele; Melanoma; Câncer do SNC. 

 

Referencial Bibliográfico 

1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. (art. 196 e 199) 

2. DeVita,  VT;  Lawrence,  TS;  Rosenberg,  SA.  De  Vita,  Hellman,  and  Rosenberg´s  Cancer:  Principles  &  Practice  of  Oncology.  11st  ed. 

PhilaDelphia: Wolters Kluwer Health, 2018. 

3. Periódicos referência na área de Oncologia Clínica: 

3.1. Lancet Oncology, 2018. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30649-1  

3.2. Journal of Thoracic Oncology, 2020. Mar;15(3):404-415. doi: 10.1016/j.jtho.2019.11.004. Epub 2019 Nov 19.  
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3.3. Annals of Oncology, 2020. Aug;31(8):1056-1064. doi: 10.1016/j.annonc.2020.04.478. Epub 2020 May 11.  

3.4. Journal of American Medical Association – JAMA and JAMA Oncology: doi:10.1001/jamaoncol.2020.2091 

3.5. British Journal of Cancer, 2017. 117, 25–32 | doi: 10.1038/bjc.2017.144 

4. American Society of Clinical Oncology. Guidelines, Tools e Resouses. ASCO, 2021. 

5. American Cancer Society. How Chemotherapy Drugs Works. November 22, 2019. Disponível em: 

https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8418.00.pdf 

6. Diretrizes oficiais da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e suas respectivas bibliografias. Disponível em: 

https://sboc.org.br/diretrizes-sboc-publico  

7. BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Estimativa 2016: Incidência de câncer no 

Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2015. 

8. BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamentos dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  

9. BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, 1990. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

10. National Comprehensive Cancer Network. Recently Update Guidelines. Disponível em: http://nccn.org/guidelines/recently-published-

guidelines 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 Ao  acessar  o  endereço  eletrônico  do  Cepuerj  (http://www.cepuerj.uerj.br),  atualize  sempre  a  página,  de  modo  a  poder  obter  novas 
informações inseridas. 

 O site do Cepuerj é homologado para perfeito funcionamento em versões recentes do Internet Explorer. Apesar de outros navegadores 
serem capazes de suportar funcionalidades, recomendamos o uso do Internet Explorer.  

 Caminho para a página do concurso: http://www.cepuerj.uerj.br > Concursos > Concurso Público UERJ 2021 – TUS Medicina.  

 Todos os materiais disponíveis na página para consulta estarão em formato PDF, portanto, é necessário que você tenha instalado um leitor 
de PDF em seu computador.  

 
 
 
 
 

LOCALIZE-SE 
 
CAMPUS DA UERJ 
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ. 
 
CENTRO DE PRODUÇÃO DA UERJ (CEPUERJ) 
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, 1º Andar, Bloco A, sala 1006. 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP/UERJ)  
Rua São Francisco Xavier 524 – Maracanã, RJ, Pavilhão João Lyra Filho, Térreo, Bloco F, Sala T 115. 
http://concursos.sgp.uerj.br/  (após resultado final/homologação) 
E-mail: divulgaconcursos@srh.uerj.br e seprov@srh.uerj.br (para os casos de convocação) 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO - CAC 
 
O edital e os regulamentos, com as normas e procedimentos dos concursos organizados pelo Cepuerj, encontram-se disponíveis para consulta 
e  impressão  no  endereço  eletrônico  http://www.cepuerj.uerj.br.  Caso  ainda  persistam  dúvidas,  o  candidato  poderá  entrar  em  contato  via 
internet por meio do Fale Conosco: https://www6.cepuerj.uerj.br/faleconosco/, ou via telefone, através do (21) 2334-0639, de segunda à sexta-
feira (dias úteis), das 11h às 15h. 
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