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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
                  A Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este 
subscreve, FAZ SABER que se encontram abertas inscrições ao CONCURSO PÚBLICO de provas 
para provimento de cargos vagos de: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE- ESF-TURIBA DO SUL, 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO 
ESF, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, MÉDICO PEDIATRA, 
MÉDICO PSIQUIATRA, NUTRICIONISTA e PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL, criados pelas 
Leis nº 1.722/1999, n.º 2.292/2009, n.º 2.691/2015, nº 2.728/2016, nº 2.733/2016, a serem providos 
pelo regime estatutário nos termos da Lei n.º 1.371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Itaberá.  

O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente 
instrumento elaborado de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e 
pertinentes. 
 
1. CARGO - VAGAS - ESCOLARIDADE E OU REQUISITO EXIGIDO - TIPO DE PROVA - 
JORNADA DE TRABALHO - SALÁRIO - TAXA DE INSCRIÇÃO 

1.1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – TURIBA DO SUL 
   1.1.1. Nº de vagas: 01 
        1.1.2. Escolaridade e/ou requisitos: Ensino Fundamental Completo, residir na área da 
comunidade em que vai atuar, desde a data da publicação deste Edital e  concluir com 
aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada 
        1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do 
cargo 
   1.1.4. Jornada: 40 horas semanais 
   1.1.5. Salário: R$ 1.150,00  
   1.1.6. Taxa de Inscrição: R$ 32,00  

1.2. AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
   1.2.1. Nº de vagas: 06 
   1.2.2. Escolaridade e/ou requisitos: Ensino Médio com curso específico na área e registro no 
COREN  
   1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do 
Cargo 
   1.2.4. Jornada: 40 horas semanais 
   1.2.5. Salário: R$ 928,86 
   1.2.6. Taxa de Inscrição: R$ 32,00 

1.3. ENFERMEIRO 

   1.3.1. Nº de vagas: 01  
   1.3.2. Escolaridade e/ou requisitos: Curso Superior em Enfermagem e Registro no COREN  
   1.3.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.3.4. Jornada: 40 horas semanais 
   1.3.5. Salário: R$ 2.499,96  
   1.3.6. Taxa de Inscrição: R$ 52,00  

1.4. FARMACÊUTICO 
   1.4.1. Nº de vagas: 01  
   1.4.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Farmácia com Registro no CRF 
   1.4.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.4.4. Jornada: 20 horas semanais 
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    1.4.5. Salário: R$ 1.888,58 
    1.4.6. Taxa de Inscrição: R$ 52,00  

1.5. FISOTERAPEUTA 
   1.5.1. Nº de vagas: 01  
   1.5.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Fisioterapia com Registro no 
CREFITO 
   1.5.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.5.4. Jornada: 20 horas semanais 
   1.5.5. Salário: R$ 1.888,58 
   1.5.6. Taxa de Inscrição: R$ 52,00  

1.6. MÉDICO ESF  
   1.6.1. Nº de vagas: 02  
   1.6.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Medicina e registro no respectivo 
Conselho  
   1.6.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.6.4. Jornada: 40 horas semanais 
   1.6.5. Salário: R$ 12.090,00  
   1.6.6. Taxa de Inscrição: R$ 102,00  

1.7. MÉDICO CLÍNICO GERAL  

   1.7.1. Nº de vagas: 01 
   1.7.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Medicina com registro no 
respectivo conselho  
   1.7.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos  
   1.7.4. Jornada: 20 horas semanais 
   1.7.5. Salário: R$ 6.197,12  
   1.7.6. Taxa de Inscrição: R$ 82,00 

1.8. MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
   1.8.1. Nº de vagas: 01 
   1.8.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Medicina com especialização em 
Ginecologia/obstetra com registro no respectivo conselho  
   1.8.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.8.4. Jornada: 20 horas semanais 
   1.8.5. Salário: R$ 6.197,12  
   1.8.6. Taxa de Inscrição: R$ 82,00  

1.9. MÉDICO PEDIATRA 
   1.9.1. Nº de vagas: 01 
   1.9.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Medicina com especialização em 
Pediatria e Registro no respectivo conselho 
   1.9.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.9.4. Jornada: 20 horas semanais 
   1.9.5. Salário: R$ 6.197,12  
   1.9.6. Taxa de Inscrição: R$ 82,00  

1.10. MÉDICO PSIQUIATRA 
   1.10.1. Nº de vagas: 01  
   1.10.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso de Medicina com especialidade em Psiquiatria 
e com Registro no Respectivo Conselho       
   1.10.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos  
   1.10.4. Jornada: 20 horas semanais 
   1.10.5. Salário: R$ 6.197,12  
   1.10.6. Taxa de Inscrição: R$ 82,00  
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1.11. NUTRICIONISTA 
   1.11.1. Nº de vagas: 01 
   1.11.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Nutrição com Registro no CRN  
   1.11.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
   1.11.4. Jornada: 40 horas semanais 
   1.11.5. Salário: R$ 2.499,96  
   1.11.6. Taxa de Inscrição: R$ 52,00  

1.12. PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL 
   1.12.1. Nº de vagas: 03 
   1.12.2. Escolaridade e/ou requisitos exigidos: Curso Superior em Direito com Registro na OAB  
        1.12.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Noções de 
Informática 
   1.12.4. Jornada: 20 horas semanais 
   1.12.5. Salário: R$ 2.864,61  
   1.12.6. Taxa de Inscrição: R$ 62,00  

1.13. DAS ATRIBUIÇÕES  
1.13.1 As atribuições são as constantes do Anexo I deste Edital. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
   2.1. PERÍODO - HORÁRIO - LOCAL 
      2.1.1. Os interessados deverão se inscrever através do site www.omconsultoria.com.br, durante o 
período de 03 a 15 de maio de 2016, até às 23h59min59 - horário de Brasília; 
      2.1.2. Para as inscrições feitas até a data de 15 de maio de 2016, o recolhimento da taxa poderá 
ser feito até o dia útil bancário subsequente, em qualquer agência bancária; 
         2.1.2.1. OM CONSULTORIA CONCURSOS LTDA e a PM de Itaberá não se responsabilizam 
por pagamentos feitos fora de agências bancárias; 
      2.1.3. As inscrições serão efetivadas somente quando o candidato efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição na agência bancária até o vencimento do boleto; 
      2.1.4. Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile ou transferência eletrônica ou qualquer outra via de que não seja a quitação do 
boleto bancário gerado no momento da inscrição; 
         2.1.4.1. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário gerado pelo site, até a data de encerramento das inscrições, em qualquer 
agência bancária.  
      2.1.5. O agendamento do pagamento só será aceito, se comprovada a sua quitação dentro do 
período de vencimento do boleto. Em caso de não confirmação do pagamento, o candidato deverá 
solicitar ao banco o comprovante definitivo de pagamento do boleto, que confirma a quitação na data 
agendada, data esta que deverá estar no período de inscrição; 
      2.1.6. O Comprovante de Agendamento ou Extrato Bancário da Conta debitada, não será aceito 
para fim de comprovação do pagamento; 
      2.1.7. A qualquer tempo o candidato que não comprovar o pagamento do boleto dentro do prazo 
de vencimento, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes cancelados; 
      2.1.8. Os documentos comprovantes da escolaridade e/ou requisitos exigidos, deverão ser 
apresentados pelo candidato, no ato da nomeação; 
   2.2. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO A SEREM COMPROVADOS NO ATO DA 
NOMEAÇÃO 
      2.2.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Constitucional 19/98; 
      2.2.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da nomeação; 
      2.2.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino; 
      2.2.4. Estar quite com a Justiça Eleitoral 
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      2.2.5. Possuir escolaridade e/ou requisitos referentes aos cargos, nos termos deste Edital, no ato 
de nomeação; 
     2.2.6. Não estar cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por crime contra o 
patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido por ato de improbidade ou demitido “a 
bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 
     2.2.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
     2.2.8. Gozar de boa saúde física e mental; 
     2.2.9. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
 
   2.3. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÕES REALIZADAS PELA INTERNET 
      2.3.1. Acessar o endereço eletrônico: www.omconsultoria.com.br, durante o período de 03 a 15 
de maio de 2016, até às 23h59min59seg - horário de Brasília; 
      2.3.2. Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público Nº 01/2016, da PM de Itaberá; 
      2.3.3. Ler o edital até o final e preencher a ficha de inscrição; 
      2.3.4. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário, que será gerado pelo 
sistema até a data limite de 15 de maio de 2016; 
      2.3.5. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário gerado pelo site, até a data de encerramento das inscrições; 
      2.3.6. Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição e o boleto 
bancário não estarão mais disponíveis no site; 

 2.3.7. A Prefeitura Municipal e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda. não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem 
a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam advir de inscrições 
realizadas via internet, sendo responsabilidade do candidato, acompanhar a efetivação da inscrição, 
nos termos do item 4. 2, deste Edital. 
   2.4. Não haverá devolução de taxa de inscrição; 
   2.5. Não será aceita inscrição por via postal ou fora do período estabelecido no Item 2.3.1.; 
 

3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
   3.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas 
no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853/89, é assegurado o direito da inscrição 
para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as necessidades especiais de que são 
portadoras; 
   3.2. Os candidatos com deficiência não serão discriminados pela sua condição, exceto quando a 
deficiência não possibilitar as suas nomeações pelas características de atribuições e desempenhos, 
incompatíveis com ela; 
   3.3. Consideram-se pessoas com deficiência as que se enquadram nas categorias discriminadas no 
artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações;  
   3.4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 
Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos; 
   3.5. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º, do Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 
de dezembro de 1999, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições; 
   3.6. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com deficiência, especificando-a 
na ficha de inscrição, preenchendo também a Ficha de Pessoas com Deficiência, com apresentação 
de laudo médico, com as seguintes características:  
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      3.6.1. Laudo Médico original ou cópia autenticada deverá obedecer as seguintes exigências: ser 
referente aos últimos 6 (seis) meses, descrever a espécie e o grau de deficiência, apresentar a 
provável causa das necessidades especiais, apresentar os graus de autonomia, constar quando for o 
caso a necessidade do uso de órteses, próteses ou adaptações, e conter expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova. No caso de deficiente 
auditivo, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de uma audiometria recente (até 6 meses) e no 
caso de acuidade visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de acuidade em AO (ambos os 
olhos), patologia e campo visual; 
      3.6.2. O candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada neste inciso, 
deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial em BRAILE 
ou AMPLIADA, especificando o tipo de necessidade especial;  
      3.6.3. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, 
além do envio da documentação indicada no item 3.6.1, deverá encaminhar solicitação, por escrito, 
até o término das inscrições, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua necessidade especial;  
   3.7. Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial serão oferecidas provas no 
sistema BRAILE e suas respostas deverão ser transcritas também em BRAILE. Os referidos 
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção. 
   3.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas; 
   3.9. Os candidatos que não atenderem dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos 
abaixo, constantes do Item 3.6.: 
      3.9.1. Subitem 3.6.1.: Não serão consideradas pessoas com deficiência;  
      3.9.2. Subitem 3.6.2.: Não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado;        
      3.9.3. Subitem 3.6.3. Não terão tempo adicional para a realização das provas, seja qual for o 
motivo alegado;  
   3.10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição, conforme estas instruções, não 
poderá impetrar recurso, em favor de sua condição;  
   3.11. Para inscrições feitas pela internet o candidato portador de necessidades especiais deverá: 
      3.11.1. No ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 
      3.11.2. Encaminhar, devidamente preenchida, Ficha de Pessoas com deficiência disponível no 
site www.omconsultoria.com.br.  
      3.11.3. Encaminhar laudo médico original ou cópia autenticada, emitido nos últimos seis meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da 
deficiência, na forma do Item 3.6.1. deste Item; 
   3.12. O candidato deverá encaminhar os documentos a que se refere o Item 3.6., pessoalmente ou 
via SEDEX, até o dia 15 de maio de 2016, para: OM Consultoria Concursos Ltda. - Concurso 
Público - Prefeitura de Itaberá - Edital 01/2016 - Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 54 - V. Moraes - 
CEP 19900-250 - Ourinhos- SP;  
   3.13. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda não se responsabiliza 
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino;  
   3.14. O candidato que se inscreveu na condição de Pessoa com Deficiência será submetido a 
exame por equipe multiprofissional para fins de permanência na Classificação Especial. 
3.15. Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a 
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 
4. DAS PROVAS 
        4.1. A data, horário e local das provas serão divulgados por meio de edital próprio que será 
afixado no átrio da Prefeitura Municipal de Itaberá, no site www.itabera.sp.gov.br, por meio de jornal 
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com circulação no Município e do site da www.omconsultoria.com.br com antecedência mínima de 3 
(três) dias. 

4.2. O candidato deverá acompanhar a publicação de editais de abertura e homologação de 
inscrição, convocação para provas e resultado final pelos mesmos meios especificados no item 4.1 
supra. Outros meios de comunicação são apenas informativos; 

4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e 
o comparecimento no horário determinado; 
4.4. As provas serão elaboradas com base no tipo de prova especificado no item 1 e seus subitens e 
dos programas constantes do Anexo II, deste Edital, na seguinte proporção:  

 

 
4.5. As provas serão escritas e constarão de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha.  
4.5.1. A duração da prova será de 3h (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento 

da folha de respostas.  
 4.5.1.1 Para retirar-se do local de aplicação o candidato deve entregar ao Fiscal da 

Sala o caderno de questões e respectiva folha de respostas.  
 4.5.1.2 Ao final das provas, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na 

sala, a fim de assinar o verso das folhas de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do 
envelope das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados quando 
todos as tiverem concluído.  

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

4.5.3. Cada questão terá valor de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos, totalizando 100 (cem) 
pontos. 

4.5.4. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 
4.5.5. O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos será automaticamente 

desclassificado do concurso. 
 4.6. Na capa do Caderno de Questões haverá orientação ao candidato quanto ao valor e duração da 
prova, forma de assinalar a alternativa correta e outras informações necessárias; 
   4.7. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará as respostas na Folha de 
Resposta de rascunho, localizada na capa do Caderno de Questões e ao término da solução da 

CARGO TOTAL DE QUESTÕES 
(com base no Anexo II - PROGRAMA BÁSICO) 

  
Língua 

Portuguesa 

 
Matemática 

Conhecimentos  
Noções de 
Informática 

 
Total de 
questões Específicos Básicos 

do Cargo 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAUDE- ESF-TURIBA DO SUL 

10 10 - 20 - 40 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 10 10 - 20 - 40 
ENFERMEIRO 15 - 25 - - 40 

FARMACÊUTICO 15 - 25 - - 40 
FISIOTERAPEUTA 15 - 25 - - 40 

MÉDICO ESF 15 - 25 - - 40 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 15 - 25 - - 40 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

15 - 25 - - 40 

MÉDICO PEDIATRA 15 - 25 - - 40 
MÉDICO PSIQUIATRA 15 - 25 - - 40 

NUTRICIONISTA 15 - 25 - - 40 
PROCURADOR JURÍDICO 

MUNICIPAL 
10 - 25 - 05 40 
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prova, transcreverá suas respostas na Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, com caneta 
azul ou preta; 
   4.8. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, deverá ser preenchida com caneta azul ou 
preta, em forma de “bolinha” (                          ) e não serão consideradas respostas em forma 
diferente, em “X”, a lápis, com rasuras, com erratas, com mais de uma alternativa assinalada, com 
observações ou em branco;  
   4.9. A Folha de Resposta definitiva, em forma de cartão, será o único documento válido para a 
correção das questões objetivas da prova; 
   4.10. Não haverá substituição da Folha de Resposta, sendo da responsabilidade exclusiva do 
candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emendas ou rasura, ainda que 
legível;  
   4.11. Durante a realização da prova, o candidato poderá solicitar ao Fiscal de Sala a “Folha de 
Observações”, para anotar questionamentos, dúvidas, ou problemas relacionados com as questões 
da prova; 
   4.12. O candidato deverá comprovar sua identidade mediante original de um documento com 
fotografia, devendo o referido documento estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza; 
      4.12.1. Na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova, 
a inclusão do referido candidato poderá ser feita por meio de preenchimento de formulário específico, 
diante da apresentação de documentos pessoais e do comprovante de pagamento original da taxa da 
inscrição; 
      4.12.2. A inclusão de que trata o item 4.12.1 será realizada de forma condicional e será 
confirmada posteriormente, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão; 
      4.12.3. A inscrição considerada improcedente de acordo com o item 4.12.1., será 
automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes; 
     4.13. Durante a realização das provas não será admitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, 
máquinas calculadoras, (também em relógios) e agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, 
smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro tipo de 
mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 
similares.  
       4.13.1. O aparelho celular deve ser desligado e ter sua bateria retirada, antes do início das 
provas.  
   4.14. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização da prova, for 
surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 
qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 
   4.15. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões, 
a Folha de Resposta, bem como, todo material para execução da prova e receberá o rascunho de 
suas respostas para conferir com o gabarito preliminar a ser divulgado; 
   4.16. As salas de prova e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente credenciadas, 
sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas; 
   4.17. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 
   4.18. Não haverá segunda chamada para a prova, não importando o motivo alegado e a ausência 
do candidato acarretará sua eliminação do Concurso Público; 
   4.19. Os gabaritos e as provas serão divulgados no www.omconsultoria.com.br e o resultado final 
do Concurso Público será divulgado no site www.itabera.sp.gov.br, por meio de jornal com circulação 
no Município e no site www.omconsultoria.com.br.  
 
 
5. DO RESULTADO FINAL 
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  5.1. Os candidatos aprovados conforme critérios estabelecidos no item 4.5. e subitens deste Edital, 
serão relacionados na Classificação Final, em ordem decrescente da nota obtida na prova objetiva. 
  5.2. Os candidatos inscritos nos termos do Item 3. e aprovados conforme critérios estabelecidos no 
item 4.5. e subitens deste Edital, serão classificados na Classificação Especial; 
   5.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas no Resultado Final, publicado 
no site www.itabera.sp.gov.br, por meio de jornal com circulação no Município e no site 
www.omconsultoria.com.br., afixado no átrio da Prefeitura Municipal, nos locais de costume; 
   5.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na classificação: 
      5.4.1. 1º critério: o candidato com maior idade; 
      5.4.2. 2º critério: o candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos até a data 
de encerramento das inscrições. 
 
6. DOS RECURSOS 
   6.1. Os candidatos inscritos para os cargos, relacionados neste Edital, poderão recorrer dos 
seguintes atos: 
      6.1.1. Do indeferimento de inscrição e incorreção de dados; 
         6.1.1.1. O candidato poderá recorrer no prazo de 02 (dois) dias a contar da data da publicação 
da homologação das inscrições, com pedido protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à Comissão 
de Concurso Público, acerca do indeferimento de sua inscrição; 
         6.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do Item 6.1.1.1., poderão 
participar do Concurso Público, condicionalmente, quando seus pedidos não forem decididos dentro 
do prazo legal; 
      6.1.2. Da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas: 
         6.1.2.1. A prova estará disponível no site www.omconsultoria.com.br por 02 (dois) dias a contar 
da divulgação do gabarito preliminar. 
         6.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão de 
questão que, supostamente, tenha apresentado problema, por meio de recurso protocolado na 
Prefeitura Municipal dirigido à Comissão de Concurso Público; 
         6.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a todos 
os candidatos. 
         6.1.2.4. Caso ocorra algum erro na divulgação do gabarito preliminar, este será corrigido. 
         6.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 
      6.1.3. Quanto às classificações parciais e finais do Concurso Público: 
         6.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação oficial do 
Resultado Final para protocolar eventuais recursos no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, 
dirigido à Comissão de Concurso Público, sobre eventuais erros na ordem de classificação 
decorrentes do critério de desempate e solicitar revisão da correção de sua prova.  

6.1.3.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax. 
 6.1.3.3. Em caso de anulação de questões por duplicidade de respostas correta, falta de 
alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os 
candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 
obtiveram, independente de recurso. 
      6.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de 
deferimento em recurso, ela será retificada e publicada novamente; 
   6.2. A Comissão de Concurso Público terá o prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de 
encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para julgar os recursos interpostos por 
candidatos. 
   6.3. Recurso extemporâneo será indeferido. 
   6.4. Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de 
contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e 
argumentação plausível.  
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6.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito. A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não 
cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo.  
 
7. DAS NOMEAÇÕES 
   7.1. As nomeações serão pelo Regime Estatutário devendo o candidato comprovar no ato, além 
dos requisitos específicos de provimento de cada cargo, os requisitos gerais previstos no item 2.2 e 
subitens deste Edital. 
   7.2. A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, 
ficando a concretização deste ato, condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da 
existência de recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência da Administração da 
Prefeitura Municipal, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do Concurso Público; 
   7.3. A convocação do candidato aprovado será feita com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência 
da data designada para a nomeação e poderá ser feita através da imprensa ou pela notificação 
pessoal, com comprovante de recebimento, por parte do candidato convocado, que no ato, deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
      7.3.1. Duas fotos 3x4 
      7.3.2. Cópia autenticada do RG, do CPF, do PIS/PASEP, de Certidão de quitação eleitoral 
www.tse.jus.br, da Certidão de Nascimento (se for solteiro), ou de Casamento (se for casado), do 
Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino e menor de 
45 anos), da Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) 
      7.3.3. Atestado de Saúde física  expedido pelo Órgão Municipal de Saúde 
      7.3.4. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pelo órgão competente da região 
de seu domicílio 
      7.3.5. Declaração de acúmulo ou não de cargo, emprego ou função pública nas esferas municipal, 
estadual ou federal 
      7.3.6. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da 
Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da 
Emenda Constitucional Nº 20/98 
      7.3.7. Cópia autenticada do comprovante da escolaridade ou requisito exigido, conforme consta 
dos subitens 1.1.2. a 1.12.2., deste Edital. O candidato que não comprovar sua habilitação para o 
exercício das atribuições do cargo, será eliminado do Concurso Público; 
      7.3.8. Outros documentos que a Administração da Prefeitura Municipal julgar necessários; 
   7.4. O candidato terá exaurido o direito de sua habilitação no Concurso Público caso se verifique 
qualquer das seguintes hipóteses, nos prazos previstos: 
      7.4.1. Não atender à convocação para a nomeação 
      7.4.2. Não apresentar, no momento da nomeação, documentos relacionados no Item 7.3., deste 
Edital 
      7.4.3. Não entrar em exercício do cargo dentro do prazo legal. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   8.1. O Concurso Público será para nomeação às vagas relacionadas por este Edital e outras que 
forem criadas durante sua validade ou já criadas e não relacionadas e por vacância; 
   8.2. A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem como a 
apresentação de documentos falsos, determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que 
verificados posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes; 
   8.3. A inscrição do candidato importará o conhecimento e aceitação tácita das condições impostas 
no presente Edital; 
   8.4. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato do Prefeito Municipal, será 
excluído do Concurso Público, com o consequente cancelamento de sua inscrição e de todos os atos 
dela decorrentes, o candidato que: 
      8.4.1. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
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      8.4.2. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação das provas; 
      8.4.3. For surpreendido utilizando-se de um ou mais meios previstos nos Itens 4.13. e  4.14., 
deste Edital; 
      8.4.4. Apresentar falha na documentação; 
   8.5. Todas as convocações, avisos e resultados serão afixados no átrio da Prefeitura Municipal de 
Itaberá, publicados no site www.itabera.sp.gov.br, por meio de jornal com circulação no Município e 
no site da www.omconsultoria.com.br; 
   8.6. O Concurso Público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da Administração Municipal; 
   8.7. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à aprovação em exame médico, à 
apresentação dos documentos que lhe forem exigidos; 
   8.8. O Prefeito Municipal homologará o Concurso Público após a publicação do Resultado Final e 
vencido o prazo para recursos; 
   8.9. Após a homologação, os candidatos serão convocados para anuência à nomeação, respeitada 
a ordem da classificação e a necessidade da Administração Municipal; 
   8.10. Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e judicialmente pelas informações e 
aceitará a legislação que regulamenta o presente Concurso Público; 
   8.11. O Prefeito Municipal poderá por motivo justificável e ouvida a Comissão de Concurso Público, 
anular total ou parcialmente este Concurso Público; 
   8.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal, ouvida a Comissão de 
Concurso Público. 

 
Itaberá, 28 de abril de 2016.  

 
 

GUSTAVO PRESTES CARDOSO WAGNER 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

ATRIBUIÇÕES 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ESF – TURIBA DO SUL 
Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as 
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando 
consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no 
nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; Realizar, por meio da visita 
domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre 
bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação da família 
acompanhada, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e 
vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a 
educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 
melhoria do meio ambiente, entre outros. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Exercer atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de 
enfermagem, sob supervisão; participar em nível de execução simples em processos de tratamento; 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, efetuar controle de pacientes e de comunicantes 
em doenças transmissíveis, participar de atividades de educação em saúde, auxiliar o enfermeiro e o 
técnico de enfermagem na execução destes programas; realizar procedimentos de suporte avançado 
de vida; realizar anotações no prontuário; realizar visitas domiciliares; esterilizar ou preparar materiais 
para esterilização; acompanhar e transportar pacientes; integrar e participar de reuniões de equipe; 
atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições. Atuar em equipe multiprofissional; 
desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa complexidade nas áreas ambiental, sanitária, 
epidemiológica e saúde do trabalhador; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional, executar tarefas afins. 
    

ENFERMEIRO 
Executar atividades profissionais típicas correspondentes à habilitação superior em enfermagem. 
Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em 
unidades sanitárias; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações 
médicas; preparar e esterilizar o material usado nas unidades sanitárias; coordenar e supervisionar a 
execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e 
avaliar a assistência integral de enfermagem a pacientes de alto e médio risco, enfatizando o 
autocuidado e participando da sua instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos 
programas de treinamento de recursos humanos para a área de enfermagem; aplicar terapia dentro 
da área de sua competência, sob controle médico; prestar os primeiros socorros; promover e 
participar de estudos para esclarecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; 
participar de educação sanitária e de saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento 
materno-infantil; participar de programas de imunização; controlar o estoque de medicamentos; 
participar de inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimentos a comunidades por 
situações de emergência; assessorar as autoridades em assuntos de sua competência; emitir 
pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem 
desenvolvidos por equipes; executar tarefas semelhantes de sua competência conforme editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 
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FARMACÊUTICO 
Executar atividades profissionais típicas correspondentes à habilitação superior em medicina 
veterinária. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 
participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros 
insumos; executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador, dar assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; ordenar a formação de 
recursos humanos na área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações 
de saneamento básico; incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 
tecnológico; fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem 
como bebidas e águas para consumo humano; participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; colaborar 
na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; controlar os bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo; e controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 
com a saúde. 
 

FISOTERAPEUTA 
Executar atividades profissionais típicas correspondentes à habilitação superior em fisioterapia. 
Prestar assistência fisioterapêutica nos diversos setores da administração pública municipal, com 
atuação em áreas diversas com vínculos a anatomia, fisiologia, neurologia, ortopedia, promoção de 
fundamentos de fisioterapia e prevenções, cinesioterapia, fisioterapia aplicada à neurologia - infantil e 
adulto, fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia, fisioterapia aplicada à ginecologia e 
obstetrícia, fisioterapia aplicada a pneumologia). Atuação nos de Programas de Saúde específicos do 
município, ainda que direcionados a prevenção de lesões decorrentes de execução de atividades 
físicas de servidores, e de público selecionado entre alunos e entre a população em geral. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
    

MÉDICO ESF  
Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares 
e coletivos em unidades de saúde e nas comunidades locais, realizando clinica ampliada; realizar 
atendimento ao paciente, emitir atestados, realizar encaminhamentos com ou sem preenchimento 
dos prontuários; articular recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos 
pacientes; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por 
residentes, estagiários ou voluntários; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional, emite diagnóstico, 
prescreve tratamentos, realiza intervenções de pequenas cirurgias. Aplica seus conhecimentos 
utilizando recursos de medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a 
saúde dos clientes e da comunidade. Realiza visitas domiciliares. 
  

MÉDICO CLÍNICO GERAL  
Realiza consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; Executa as ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realiza consultas e 
procedimentos na unidade de saúde; Realiza as atividades clínicas correspondentes ás áreas 
prioritárias na intervenção na atenção Básica; Alia a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
Fomenta a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de 
saúde mental, etc.; Realiza o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminha 
aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na 
unidade de saúde, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência; 
Realiza pequenas cirurgias ambulatórias; Indica internação hospitalar; solicita exames 
complementares; Verifica e atesta óbito; Atende os casos de urgência /emergência, primeiros 
socorros, fazendo os encaminhamentos necessários; Interpreta exames subsidiários (análises 
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clínicas, exames por imagens, anatomopatológicos, etc.); Faz encaminhamentos às especialidades 
médicas sempre que necessário, em formulário próprio de referência - contra referência; Faz 
encaminhamentos a outros profissionais não médicos da área da saúde, em formulário próprio de 
referência - contra referência. Respeita e cumpri as normas administrativas; Executa outras atividades 
similares quando necessário. 
 

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e 
executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e 
laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública 
e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e 
atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, 
hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a 
pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento 
a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou 
responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de 
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências 
entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover 
reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais 
complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 
Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação 
do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar 
equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
 

MÉDICO PEDIATRA 
Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; 
realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes 
ao cargo e área. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da 
medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar 
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diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades 
sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes examinados, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a 
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a 
fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar 
informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; 
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos 
para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da 
área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos 
de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e 
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do 
processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar 
pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual 
conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas 
típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
   

MÉDICO PSIQUIATRA 

 Realizar atendimento na área de psiquiatria; Desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; 
Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e área; Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e 
laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública 
e da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e 
atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, 
hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos 
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da 
doença; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a 
pacientes; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento 
a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou 
responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de 
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências 
entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em 
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover 
reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais 
complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; 
Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação 
do impacto das ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
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Secretarias Municipais; Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos 
relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e 
instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Utilizar 
equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os servidores que 
o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
   

NUTRICIONISTA 
Executar atividades profissionais típicas correspondentes à habilitação em nutrição; elaborar 
cardápios, fornecer lista dos produtos e alimentos a serem utilizados no preparo; prestar 
acompanhamento e orientações às cozinheiras no preparo; ministrar cursos e palestras aos demais 
servidores e à população em geral; elaborar e executar projetos em sua área de atuação; orientar os 
setores de compra e licitação da Prefeitura Municipal na aquisição de alimentos; executar outras 
atividades correlatas. 
    

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL 
Representar administrativa e judicialmente o Município e suas autarquias; exercer as funções de 
consultoria e assessoria jurídica, opinando previamente e emitindo pareceres conclusivos sob os 
aspectos jurídico-administrativos, do Poder Executivo e da administração em geral; defender, 
acompanhar e representar a administração direta e indireta nos processos e procedimentos perante os 
Tribunais de Contas; prestar assessoramento técnico-legislativo ao Poder Executivo; promover o 
controle e a cobrança da dívida ativa municipal; propor ação civil pública representando o Município; 
prestar assistência jurídica consultiva, no que tange aos pontos de interesse da administração, às 
entidades que mantenham convênios ou parcerias com o Município, objetivando a consecução dos 
princípios e fins públicos emanados da Lei Orgânica Municipal; assessorar as comissões designadas 
nos procedimentos funcionais disciplinares e emitir os pareceres jurídicos necessários e pertinentes; 
conduzir procedimentos de verificação de ocorrência de atos de improbidade em desfavor do erário 
municipal. Compete ainda à Procuradoria Jurídica do Município a execução de outras ações e atividades 
concernentes à sua natureza. 
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ANEXO II 
 

PROGRAMAS BÁSICOS  
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE- ESF-TURIBA DO SUL 
LÍNGUA PORTUGUESA 
01 - Compreensão de textos; 
02 - Redação simples; 
03 - Classificação de palavras quanto ao número e posição das sílabas;  
04 - Plural e gênero dos substantivos; 
05 - Pontuação; 
06 - Ortografia; 
07 - Pronome; 
08 - Verbos; 
09 - Concordância Nominal e Verbal; 
10 - Regência Nominal e Verbal. 
MATEMÁTICA 
01 - Conjuntos: representação e operações;  
02 - Números Naturais: operações com números naturais e suas propriedades;  
03 - Problemas; 
04 - Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; 
05 - Operações simples com números decimais; 
06 - Geometria: Noções sobre área de figuras geométricas planas e espaciais; 
07 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
08 - Números Racionais Absolutos; 
09 - Medidas: conceito e operações; 
10 - Regra de três, porcentagem e juros simples; 
11 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DO CARGO 
01 - Noções básicas de primeiros socorros 
02 - Noções básicas de higiene e saúde 
03 - Conhecimentos básicos do corpo humano 
04 - Noções básicas sobre hipertensão e diabetes 
05 - Noções básicas de segurança no trabalho e equipamentos de segurança 
06 - Bom relacionamento com o pessoal de trabalho e público em geral 
07 - Compreensão e entendimento de avisos e recados 
08 - Zoonoses e doenças vetoriais: a) Dengue - Esquistossomose - Febre Amarela - Febre Maculosa 
- Leptospirose - Larva migrans cutânea (bicho geográfico) - Raiva – Leishmaniose. b) Modos de 
transmissão - Sinais indicativos - Prevenção - Agente etiológico - Distribuição da Raiva - Deveres do 
cidadão e do governo 
09 - Cólera 
10 - Doença de Chagas 
11 - Vigilância Epidemiológica 
12 - Verificação de condições higiênicas e de saneamento básico de quintais e residências 
13 - Localização de ruas e quadras em mapa e planta baixa 
14 - Portaria do Ministério da Saúde 648 de 28 de março de 2006 
15 - Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006  
16 - Lei nº 8.080/90; 
17 - Lei Nº 8.142/90;  
18 - Lei Nº 10.083/98 - SP;  
19 - PACS - Programa de Agente Comunitário de Saúde 
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20 - PSF - Programa Saúde da Família 
21 - Cadastramento de Famílias 
22 - Acompanhamento de gestantes 
23 - Acompanhamento de crianças  
24 - Calendário de Vacinação para o Programa de Imunização do Estado de São Paulo  
25 - O trabalho do Agente Comunitário de Saúde-Brasíla 2000 disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_05a.pdf 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
MATEMÁTICA 
01 - Conjuntos: representação e operações  
02 - Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades  
03 - Geometria: conceito, propriedades e operação 
04 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação 
05 - Números Racionais Absolutos 
06 - Números Irracionais: técnicas operatórias 
07 - Medidas: conceito e operações 
08 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau 
09 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples 
10 - Regra de Três Simples e Composta 
11 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação 
12 - Funções: Conceitos e aplicações 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DO CARGO 
01 - Acompanhamento de criança  
02 - Acompanhamento de gestantes  
03 - Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético  
04 - Aleitamento Materno  
05 - Aspectos Éticos e Legais de Enfermagem   
06 - Atuação da enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar  e Central de Material Esterilizado  
07 - Cálculo de medicação  
08 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
09 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 
10 - Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
11 - Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 
Tuberculoso e Hanseniano 
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12 - Enfermagem em Saúde Pública  
13 - HumanizaSUS  
14 - Lei nº 8.080/90  
15 - Lei nº 8.142/90  
16 - Noções de Saúde Pública em geral  
17 - Norma Operacional do SUS. 
18 - Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde  
19 - PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde,  
20 - Políticas Públicas de Saúde  
21 - Programa de Assistência à Saúde da Mulher  
22 - Programa Nacional de Imunização 
23 - Saúde da criança e da gestante  
24 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
25 - Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem 
26 - Técnicas de Enfermagem gerais 
27 - Vigilância Epidemiológica  
28 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
 

ENFERMEIRO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Acompanhamento de criança  
02 - Acompanhamento de gestantes  
03 - Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético 
04 - Aleitamento Materno  
05 - Aspectos Éticos e Legais de Enfermagem  
06 - Atuação da enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar e Central de Material Esterilizado  
07 - Cadastramento de Famílias 
08 - Cálculo de medicação  
09 - Código de Ética 
10 - Constituição Federal - Artigos: 194 ao 200, 220 e 227 
11 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos  
12 - Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
13 - Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 
Tuberculoso e Hanseniano  
14 - Enfermagem em Saúde Pública  



                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ 
 

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60  

 

15 - HumanizaSUS  
16 - Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
17 - Lei nº 8.080/90  
18 - Lei nº 8.142/90  
19 - Noções de Saúde Pública em geral - Políticas Públicas 
20 - Norma Operacional do SUS 
21 - Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde  
22 - Programa de Assistência à Saúde da Mulher  
23 - Programa Nacional de Imunização  
24 - Saúde da criança e da gestante  
25 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
26 - Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem  
27  Técnicas de Enfermagem gerais 
28 - Vigilância Epidemiológica  
29 - Vigilância Sanitária - Lei nº 10.083/98 
 

FARMACÊUTICO 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
01 - Bacteriologia: - Morfologia e Fisiologia Bacterianas; - Classificação e Nomenclatura das 
Bactérias; - Esterilização e Desinfecção; - Principais Bactérias Patogênicas ao Homem;  
02 - Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares. 
03 - Cuidados Farmacêuticos no Uso de Antimicrobianos. 
04 - Farmácia Ambulatorial e Hospitalar, Dispensação de medicamentos, Previsão e estocagem de 
medicamentos, Conservação de medicamentos, Padronização de medicamentos, Comissões 
hospitalares e Conduta do Farmacêutico para com o Paciente;  
05 - Farmacologia: Noções Básicas de Farmacologia Geral, Noções Básicas de medicamentos que 
atuam em vários Sistemas, Noções Básicas de medicamentos que atuam em vários Aparelhos, 
Medicina Opcional (ervas), Noções Básicas de grupos especiais de medicamentos e Noções Básicas 
de Psicofarmacologia;  
06 - Farmacoterapia Oncológica. 
07 - Hematologia: Série Vermelha, Série Branca,Coagulação,Imunohe-matologia,Sistema ABO-Rh;  
08 - Infrações sanitárias 
09 - Interações medicamentosas: MIP’s e Psicofármacos 
10 - Interferência de medicamentos nos exames laboratoriais. 
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11 - Lei nº 8.080/90 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 
12 - Lei nº 8.142/90 - 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 
13 - Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1.999, atualizada que estabelece o medicamento genérico  
14 - Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Portaria 2.981 de 26 
de novembro de 2009 atualizada)  
15 - Noções de Farmacotécnica: fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas  
16 - Noções de logística e abastecimento  
17 - O hospital e as funções da farmácia hospitalar  
18 - Portaria nº 344 SVS 12/05/1998 atualizada  
19 - RDC nº 84 de 19 de março de 2002. Definições sobre: Biodisponibilidade de medicamentos, 
equivalentes  farmacêuticos, bioequivalentes, equivalência terapêutica, medicamento genérico, 
medicamentos inovador, medicamento referência e medicamento similar  
20 - Receituário para dispensação de médicos estrangeiros. 
21 - Resolução nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, CFF – Dispõe sobre o Código de Ética 
Farmacêutica. 
22 - Resoluções nº 585 e nº 586 de 2013 - CFF. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico 
e dá outras providências e prescrições farmacêuticas 
23 - Sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos 
24 - Vias de administração de medicamentos  
 

FISIOTERAPEUTA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos 
02 - Fonética 
03 - Ortografia  
04 - Acentuação 
05 - Predicação verbal 
06 - Flexão verbal e nominal 
07 - Pronomes 
08 - Concordância verbal e nominal 
09 - Regência verbal e nominal 
10 - Emprego dos porquês  
11 - Crases 
12 - Pontuação 
13 - Estrutura das palavras 
14 - Formação das palavras  
15 - Classificações das orações   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Avaliação funcional: Bases de métodos e técnicas de avaliação em fisioterapia e Cinesiologia;  
02 - Fisioterapia geral: Eletroterapia, Termoterapia e Hidroterapia;  
03 - Cinesioterapia e Biomecânica: Exercícios terapêuticos e Reeducação funcional;  
04 - Análise de marcha 
05 - Recursos terapêuticos manuais: Massoterapia e Manipulação;  
06 - Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, 
mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. 
07 - Fisioterapia aplicada: Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Reumatologia, Pediatria, 
Cardiologia, Pneumologia, Ginecologia e Obstetrícia e Preventiva;  
08 - Patologia: Geral e de Órgãos e Sistemas;  
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09 - Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora 
10 - Ética e Deontologia;  
11 - Lei Nº 8.142/90 e suas alterações;  
12 - Lei nº 8.080/90 e suas alterações;  
13 - Lei Nº 10.083/98 - SP; 
14 - Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS - SUS-01/2001;  
15 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227. 
16 - Vigilância Epidemiológica:  
a) Conceito  
b) Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo;  
17 - Anatomia 
18 - Portaria GM/nº 336 de 19 de fevereiro de 2002 
19 - Reforma Psiquiátrica 
20 - Lei 10.216 de 06 de abril de 2001. 
21 - Centro de Atenção Psicossocial 
 
 

MÉDICO ESF 
LÍNGUA PORTUGUESA 
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos 
02 - Fonética 
03 - Ortografia  
04 - Acentuação 
05 - Predicação verbal 
06 - Flexão verbal e nominal 
07 - Pronomes 
08 - Concordância verbal e nominal 
09 - Regência verbal e nominal 
10 - Emprego dos porquês  
11 - Crases 
12 - Pontuação 
13 - Estrutura das palavras 
14 - Formação das palavras  
15 - Classificações das orações   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Vigilância Epidemiológica:  
a) Conceito  
b) Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo 
02 - Doenças infecto contagiosas e parasitárias 
03 - Doenças do Aparelho Respiratório 
04 - Doenças do Aparelho gastrointestinal 
05 - Doenças do Aparelho cardiovascular 
06 - Doenças do Aparelho Genito-Urinário 
07 - Doenças sexualmente transmissíveis 
08 - Doenças Nosológicas 
09 - Doenças Hematológicas 
10 - Psicologia Médica 
11 - Psiquiatria Clínica Geral 
12 - Politraumatismo 
13 - Fraturas e Luxações 
14 - Vacinações 
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15 - Alimentação da Criança: aleitamento materno - desnutrição 
16 - Higiene Pré-Natal  - Gravidez e Parto 
17 - Patologia de Gravidez: Infecção e anemia 
18 - Gestação de risco 
19 - Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde  
20 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
21 - Estudo da AIDS 
22 - Lei Nº 10.083/98  
23 - Lei Nº 8.080/90 e suas alterações;  
24 - Lei Nº 8.142/90 e suas alterações;  
25 - Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS - SUS-01/2001;  
26 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Doenças infectocontagiosas e parasitárias;  
02 - Doenças do Aparelho Respiratório;  
03 - Doenças do Aparelho gastrointestinal;  
04 - Doenças do Aparelho cardiovascular;  
05 - Doenças do Aparelho Geniturinário;  
06 - Doenças sexualmente transmissíveis - DST 
07 - Doenças Nosológicas;  
08 - Doenças Hematológicas;  
09 - Reumatologia; 
10 - Hipertensão, diabetes, hepatite, dengue e AIDS; 
11 - Psicologia Médica;  
12 - Psiquiatria Clínica Geral;  
13 - Vacinações;  
14 - Alimentação da Criança: aleitamento materno - desnutrição;  
15 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009;  
16 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
17 - Políticas Públicas de Saúde  
18 - Portaria Nº 648 de 28 de março de 2006 
19 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
20 - Lei nº 8.080/90  
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21 - Lei nº 8.142/90  
22 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
23 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
24 - Norma Operacional do SUS.  
 

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Fisiologia da reprodução 
02 - Repercussões da gravidez sobre o organismo 
03 - Propedêutica da gravidez 
04 - Ciclo gestatório normal 
05 - Ciclo gestatório patológico 
06 - Embriologia, fisiologia e propedêutica ginecológica 
07 - Anomalias do desenvolvimento genital 
08 - Nomenclatura e significado das alterações menstruais 
09 - Fisiopatologia da puberdade 
10 - Fisiopatologia do climatério 
11 - Hemorragia uterina disfuncional 
12 - Amenorreias 
13 - Dismenorreia 
14 - Estática uterina. Câncer Uterino 
15 - Inflamações genitais baixas 
16 - Inflamações genitais altas 
17 - Esterilidade e infertilidade 
18 - Prenhez ectópica 
19 - Abortamento 
20 - Fistulas 
21 - Incontinência urinária 
22 - Endometriose 
23 - Mioma uterino 
24 - Distrofia vulvar crônica 
25 - Carcinoma da vulva 
26 - Tumores do colo do útero 
27 - Tumores malignos do corpo do útero 
28 - Neoplasias do ovário 
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29 - Moléstia trofoblástica 
30 - Patologia mamária 
31 - Métodos anticoncepcionais 
32 - Doenças sexualmente transmissíveis DST 
33 - Vigilância Epidemiológica  
34 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
35 - Políticas Públicas de Saúde  
36 - Portaria Nº 648 de 28 de março de 2006 
37 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
38 - Lei nº 8.080/90  
39 - Lei nº 8.142/90  
40 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
41 -Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
42 - Norma Operacional do SUS.  
 

MÉDICO PEDIATRA 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Recém Nascido: Normal. Patológico;  
02 - Assistência à Criança - Puericultura: Distúrbios reativos de conduta, Profilaxia, Crescimento e 
desenvolvimento, Alimentação, Vacinação;  
03 - Assistência ao Adolescente, Patologias ligadas à nutrição, metabolismo, equilíbrio 
hidroeletrolítico e equilíbrio ácido básico: Doenças infecciosas e parasitárias, Patologias do aparelho 
respiratório, Patologias do aparelho cardiocirculatório, Patologias do trato gastrointestinal, fígado, vias 
biliares e pâncreas, Patologias do aparelho geniturinário, Patologias do sistema hematopotético, 
Sistema imunológico normal e patológico;  
04 - Oncologia pediátrica;  
05 - Acidentes de infância;  
06 - Especialidades pediátricas, Ortopedia, Oftalmologia, Dermatologia, Neurologia, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia pediátrica;  
07 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde;  
08 - Vigilância Epidemiológica  
09 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
10 - Políticas Públicas de Saúde  
11 - Portaria Nº 648 de 28 de março de 2006 
12 - Sistema Único de Saúde (SUS)  
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13 - Lei nº 8.080/90  
14 - Lei nº 8.142/90  
15 - Constituição Federal - Artigos: 194 a 200, 220 e 227 
16 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
17 - Norma Operacional do SUS.  
 

MÉDICO PSIQUIATRA 
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Alcoolismo e dependência de drogas 
02 - Código de Ética Médica - Resolução CFM nº 1931/2009; 
03 - Código de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e alterações. 
04 - Conhecimento da estrutura e do funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS 
05 - Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde 
06 - Depressões e Psicose Maníaco-depressiva 
07 - Esquizofrenia 
08 - Lei Nº 8.080/90 
09 - Medicamentos psicotrópicos 
10 - Neurose 
11 - Noções de psicopatologia, de acordo com a Portaria N.º 189, de 20 de dezembro de 2002, da 
Secretaria de Assistência e Saúde 
12 - Normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam assistência em saúde mental 
13 - Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas 
14 - Proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais  
15 - Projeto Terapia Singular 
16 - Psicopatologia infantil 
17 - Psicose sintomática 
18 - Psicoterapia e Psicofarmacoterapia 
19 - Quadros Cérebro - Orgânicos (incluindo Epilepsia, Oligofrenias e Demências) 
20 - Semiologia Psiquiátrica 
21 - Urgências Psiquiátricas 
22 - Vigilância Epidemiológica: Conceito e Doenças de notificação compulsória no Estado de S.Paulo 
 

NUTRICIONISTA  
LÍNGUA PORTUGUESA  
01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
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02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
01 - Orientação Alimentar, Necessidades e Complicações na Gravidez;  
02 - Aleitamento Materno e Exigências Nutricionais;  
03 - Aleitamento Artificial;  
04 - Orientação Alimentar para o Lactente;  
05 - Alimentação do Pré-Escolar e do Escolar;  
06 - Desnutrição: Classificação, Sinais Clínicos, Sintomas, Prevenção, Tratamento, DPC;  
07 - Diarreia e Desidratação: Situação, Causas, Prevenção, Cuidados Nutricionais, Sintomas;  
08 - Sintomas, Tratamento e Dietoterapia das Principais Patologias;  
09 - Função, Fontes e Deficiências dos Nutrientes;  
10 - Enfermidades Transmitidas pelos Alimentos;  
11 - Alimentos Alterados, Adulterados e Deteriorados;  
12 - Alimentação Infantil – “Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 Anos”. Publicação do 
Ministério da Saúde 
13 - Higiene, Conservação e Condições Sanitárias dos Alimentos;  
14 - Estado Nutricional da População: Avaliação, Indicadores, Determinantes, Antropometria, 
Classificação;  
15 - O Nutricionista e a Ética Profissional;  
16 - Lei nº 11.947 de 16/06/2009 - Dispõe sobre o atendimento da Alimentação Escolar e dá outras 
providências.  
17 - Lei nº 9.394 de 20/12/96-Estabelece Diretrizes e Bases da Ed. Nacional - Artigos 01 a 42; 
18 - Lei nº 11.346 de 15/09/2006 - Criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SISAN 
19 - Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 - Dispõe sobre o atendimento da 
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, e Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015  - Altera a redação dos 
artigos 25 a 32 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  
20 - Resolução RDC nº 216/2004 - Cartilha sobre Boas Práticas para serviços de alimentação. 
Endereço: http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra.pdf. (PDF). 
21 - Resolução Conselho Federal de Nutricionista - CFN nº 465/2010 
22 - Constituição Federal: Artigos: 194 ao 200, 220 e 227;] 
23 - Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013. 
24 - Código de Ética 
 

PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL 
LÍNGUA PORTUGUESA 
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01 - Compreensão, interpretação e produção de textos;  
02 - Ortografia;  
03 - Acentuação;  
04 - Predicação verbal;  
05 - Flexão verbal e nominal;  
06 - Pronomes;  
07 - Concordância verbal e nominal;  
08 - Regência verbal e nominal;  
09 - Emprego dos porquês;  
10 - Crases;  
11 - Pontuação;  
12 - Estrutura das palavras;  
13 - Formação das palavras;  
14 - Classificações das orações;  
15 - Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DIREITO CONSTITUCIONAL:  
01 - Constituição: conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias. Estado 
Federal: a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios.  
02 - Posição do Município na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia 
Municipal: as leis orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios.  
03 - Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo 
legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições.  
04 - Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: “habeas corpus”, mandado de 
segurança, ação popular, direito de petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, 
controle jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis 
inconstitucionais.  
05 - Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normais constitucionais, leis complementares 
à Constituição, a injunção.  
06 - Princípios e normas referentes à Administração direta e indireta.  
07 - Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e 
valores da ordem econômica e financeira.  
08 - Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico.  
09 - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. - Dos Direitos Políticos. 
DIREITO ADMINISTRATIVO:  
01 - Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração 
Pública. Controle do Processo Administrativo. Controle Legislativo e Tribunal de Contas. Súmulas 
Vinculantes e demais instrumentos de controle judicial, Improbidade Administrativa. 
02 - Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Administração Indireta: 
conceito, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações. Controle da 
administração indireta. Poderes da administração Pública. Poderes e deveres dos administradores 
Públicos. Uso e abuso de Poder. 
03 - Atos administrativos: conceito, características e atributos. Elementos e requisitos de validade. 
Classificação e Espécie. Formação e Efeitos. Extinção, revogação, invalidação e convalidação. 
04 - Procedimento administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases.  
05 - Licitação: conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade. Princípios básicos e correlatos. 
Modalidade. Obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade. Procedimento Licitatório. Anulação, revogação 
e recursos administrativos. 
06 - Contratos administrativos: conceito, características e espécies. Formalização, execução 
inexecução. Duração, revogação e extinção. Revisão e rescisão. Duração, prorrogação, renovação e 
extinção. Convenio e consórcios.  
07 - Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação. 
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08 - Agentes públicos. Conceito e Classificação. Organização e regime jurídico funcional. 
Responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal. 
09 - Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos 
agentes públicos: civil, administrativa e criminal.  
10 - Intervenção do Estado na propriedade. Fundamentos, competência e controle judicial. 
Desapropriação. Servidão administrativa. Requisição Ocupação temporária. Limitações administrativa 
e Tombamento. 
11 - Autonomia Municipal: as  leis orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios. Separação dos 
poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Poder  
Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário: composição e atribuições. Direitos e garantias 
individuais, remédios constitucionais: “hábeas corpus”, mandado de segurança, ação popular, direito 
de petição.  
DIREITO CIVIL 
01 - Direito Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das 
leis, interpretação, efeitos, solução de conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas.  
02 - Das pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica. 
03 - Pessoa jurídica: Fundação Associação e Organizações Sociais. 
04 - Fatos Jurídicos. Ato jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade, 
defeitos, vícios e nulidades. Defeitos e invalidade dos atos. 
05 - Ato ilícito Abuso de direito. Enriquecimento ilícito, causa excludente de ilicitude. Prova.  
06 - Negócio jurídico. Prescrição e decadência.  
07 - Bens: das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e 
proteção possessória.  
08 - Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em 
edificações.  
09 - Dos direitos reais sobre coisas alheias: disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca.  
10 - Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade.  
11 - Direito das obrigações: Definição, fontes e classificação. Modalidades. Obrigações e 
solidariedade. Transmissão das obrigações. Cessão de Crédito. Assunção de dívida. 
12 - Extinção das obrigações. Adimplemento: pagamento em consignação, pagamento com 
subrogação, dação em pagamento, novação com sub-rogação, novação, compensação, remissão, 
confusão. Pagamento indevido e inadimplemento das obrigações. 
13 - Da responsabilidade civil.  
14 - Direito do consumidor: princípios fundamentais da Lei 8078/90, conceitos, indenização por dano 
material e moral.  
15 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
01 - Direito Processual Civil: Princípios constitucionais e Princípios Gerais do  Processo Civil.  
02 - O Processo Civil na Constituição. Institutos, normas e garantias constitucionais de natureza 
processual civil. Normas de Direito Processual Civil: natureza jurídica, fontes, princípios processuais 
civis, interpretação e direito processual intertemporal. 
03 - Jurisdição e Ação. Conceito e noções gerais. Natureza jurídica da ação: teorias; posição do tema 
no Direito Processual Brasileiro vigente. Ação: teorias, classificação, elementos, condições e 
cumulação. 
04 - Processo: pressupostos processuais, atos processuais, vícios dos atos processuais, lugar, tempo 
e forma dos atos processuais, comunicação dos atos processuais. Sujeitos do processo: partes, 
capacidade, deveres e responsabilidade por dano processual, substituição, sucessão.  
05 - Processo de conhecimento, processo executório: distinções; classificação das ações. Condições 
da ação no direito brasileiro. 
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06 - Processo e procedimento. Conceito e distinção, noções gerais. Princípios informativos do 
processo. Pressupostos processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. Atos 
processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar 
07 - Normas processuais civis: no Estatuto da Criança e Adolescente; no Estatuto das Cidades e na  
Lei de Proteção e Defesa aos Portadores de Deficiência. 
08 - Petição inicial, antecipação de tutela, respostas do réu, providências preliminares, julgamento 
conforme o estado do processo, provas, indícios e presunções, audiência, sentença e coisa julgada 
09 - Procedimentos especiais. Ações reivindicatórias e possessórias. Usucapião. Antecipação da 
tutela de mérito. Julgamento conforme o estado do processo.  
10 - Provas: noções gerais, sistema, classificação, espécies. Audiência. Sentença e coisa julgada.  
11 - Recursos: noções gerais, sistema e espécies.  
12 - Apelação; agravo de instrumento; agravo interno; embargos de declaração; recurso ordinário; 
recurso especial; recurso extraordinário; agravo em recurso especial ou extraordinário; embargos de 
divergência.  
13 - Execução: partes, competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies de 
execução, embargos do devedor, execução contra a Fazenda Pública.  
14 - Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção. Habeas Data. Tutela 
antecipada nas ações coletivas. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação Declaratória Incidental. 
15 - Execução Fiscal - Lei 6.830/80.  
16 - Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação de desapropriação.  
17 - Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à criança e ao 
adolescente.  
18 - Processos nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. 
19 - Regimento Interno do TJ/SP. Do STJ e do STF. 
20 - A Fazenda Pública como parte no processo: pólos ativo e passivo. Prerrogativas. Tutela 
antecipada, tutela específica. Ação de Conhecimento e execução. 
DIREITO TRABALHISTA 
01 - Conceito, fontes, princípios e interpretação.  
02 - Legislação do Trabalho no Brasil: evolução.  
03 - Relação de trabalho e relação de emprego.  
04 - Contrato de trabalho e contratos afins.  
05 - Alteração, suspensão e interrupção de contrato de trabalho.  
06 - Remuneração e salário.  
07 - Duração do trabalho: jornada diária e semanal.  
08 - Repouso semanal e Condições especiais de trabalho.  
09 - Segurança, higiene e medicina do trabalho.  
10 - Férias e gratificação de Natal.  
11 - Estabilidade e garantia de emprego. 
DIREITO TRIBUTÁRIO  
01 - Princípios Direito Tributário: Princípio da: legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade do 
exercício financeiro, noventena, anterioridade das contribuições sociais, vedação ao confisco, 
capacidade contributiva e da liberdade de tráfego. Competência Tributária. 
02 - Competência Tributária: definição, classificação e característica. Limitações Constitucionais do 
Poder de Tributar. Imunidades.  
03 - Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies Tributárias e competências.  
04 - Obrigação tributária: hipóteses de incidência, fato gerador, obrigação tributária principal, obrigação 
tributária acessória. Evasão, elisão e sonegação. Sujeitos da obrigação tributária.   
05 - Responsabilidade tributária: Responsabilidade por transferência ou sucessor, Responsabilidade por 
substituição. Responsabilidade de terceiros e Responsabilidade por infração. 
06 - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.  
07 - Extinção do Crédito Tributário e Exclusão do Crédito Tributário: hipóteses e características. 
08 - Vigência da Legislação Tributária.  
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09 - Aplicação da Legislação Tributária.  
10 - Interpretação e Integração da Legislação Tributária.  
 DIREITO AMBIENTAL 
01 - Teoria Geral do Direito Ambiental. Princípios do Direito Ambiental. Conceito de bem jurídico 
ambiental. 
02 - Proteção constitucional do meio ambiente. Direito-dever fundamental ao ambiente. Competência 
constitucional (legislativa e administrativa) em matéria ambiental.  
03 - Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). SISNAMA - Sistema Nacional do Meio 
Ambiente. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Lei da Política Estadual do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (Lei nº 9.509/97).  
04 - Responsabilidade civil por dano ambiental.  
05 - Licenciamento ambiental. Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) 
06 - Direito Ambiental das Áreas Protegidas. Área de Preservação Permanente. Reserva Legal. Código 
Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012).  
07 - Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) 
08 - Constituição Federal - do  Meio Ambiente 
09 - Lei Complementar Federal 140/2011 de 08 de dezembro de 2011 
10 - Resolução CONAMA 1/86  - Diretrizes para Licenciamento Ambiental 
11 - Resolução CONAMA 237/97 
12 - Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá 
outras providências 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
01 - Conceito de internet e intranet;  
02 - Principais navegadores para internet;  
03 - Correio Eletrônico;  
04 - Principais Softwares comerciais: Windows XX (todas as versões) e Pacote Office;  
05 - Procedimentos e conceitos de cópia de segurança;  
06 - Conceito de organização de arquivos e métodos de acesso;  
07 - Sistemas Operacionais. 
08 - Armazenamento de dados 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 
 

À Comissão Organizadora se reserva o direito de alterar as datas previstas no cronograma abaixo, 
devido a motivo superveniente 

 
 
  

03 a 15/05/2016 Período de inscrição  
16/05/2016 Prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição 
20/05/2016 Divulgação da lista de inscritos 
23/05/2016 Convocação para provas 
05/06/2016 Previsão para realização da prova 

06 e 07/06/2016 Divulgação de gabarito e abertura de prazo de recurso 
20/06/2016 Divulgação de Resultado Final e abertura de prazo de recurso 
27/06/2016 Homologação 

 
 
 
 

 


