ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002-2016 - SAÚDE
O MUNICÍPIO DE BIGUAÇU - SC torna público que realizará CONCURSO PÚBLICO
destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargos para o quadro de pessoal
da Administração Municipal - Saúde.
DAS REGRAS GERAIS DO CONCURSO PÚBLICO
1.
Este CONCURSO PÚBLICO será realizado de acordo com a legislação específica
relacionada à matéria e de acordo com as disciplinas constantes neste Edital e será
executado pela UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA - UNISUL e destinase, exclusivamente, a selecionar candidatos para provimento de cargos públicos junto ao
Município de Biguaçu - SC.
2.
Todas as etapas do CONCURSO PÚBLICO serão realizadas no Município de
Biguaçu - SC ou, dependendo do quantitativo de inscritos em outras localidades, a
critério, exclusivo, da entidade organizadora do certame, obedecendo ao cronograma
constante no Anexo I, do presente edital.
3.
O CONCURSO PÚBLICO constará de Avaliação Escrita Objetiva, conforme tabela
descritiva no Anexo II deste Edital.
4.
Será disponibilizado 01 (um) Posto de Atendimento para atender aos candidatos
nas etapas descritas no Anexo II, no seguinte endereço:
4.1
Endereço: Rua Lúcio Born, 12, Centro, Biguaçu – SC – CEP: 88.160-000 –
Pró-Cidadão Biguaçu.
4.2
Telefone: (48) 3279-7902;
4.3
Horário: 13h30min às 18h30min, em dias úteis.
5. Os cargos com os respectivos números de vagas, carga horária, vencimentos e
requisitos de escolaridade estão definidos no Anexo III deste Edital.
6.
As inscrições ocorrerão conforme cronograma constante no Anexo I e deverão
obedecer às regras constantes no Anexo IV.
6.1 Os candidatos PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)
deverão observar as orientações constantes no Anexo V.
6.2 Os candidatos que necessitarem de atendimento especial para a realização
das Avaliações deverão seguir as orientações constantes no Anexo V deste Edital.
7.
A divulgação Oficial de todas as etapas referentes a este CONCURSO PÚBLICO se
dará através de avisos publicados nos locais abaixo, mantendo-se acessíveis até 90
(noventa) dias após a homologação do certame.
7.1 No site de internet do Município de Biguaçu - SC: (www.bigua.sc.gov.br);
7.2 No site de internet da UNISUL: (www.unisul.br/concursos).
8.
É de exclusiva responsabilidade do candidato, o acompanhamento integral das
etapas deste CONCURSO PÚBLICO, por meio dos órgãos de divulgação Oficial citados
neste Edital.
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9.
Os horários e cronograma aqui estabelecidos poderão sofrer alterações, em razão
de melhor atendimento aos objetivos do presente certame, sendo que essas alterações
serão publicadas pelos meios de divulgação Oficial mencionados no Item 7 deste Edital.
10. A interposição de recursos administrativos deverá obedecer às orientações e
requisitos constantes no Anexo VIII.
11. Os Candidatos aprovados nas avaliações deste CONCURSO PÚBLICO serão
convocados para ocupar os Cargos, em funções das vagas constantes no Anexo III e de
acordo com a necessidade do Município de Biguaçu - SC dentro do prazo de validade do
certame.
12. A aprovação neste CONCURSO PÚBLICO não implica a admissão imediata do
candidato. Todavia, o processo admissional do candidato deverá obedecer,
rigorosamente, à ordem de classificação dos aprovados, sendo que serão chamados à
medida que a necessidade funcional assim o permitir, obedecendo aos critérios do
Município de Biguaçu - SC.
13. Os candidatos aprovados, quando convocados ao trabalho, deverão apresentar os
documentos admissionais exigidos pelo Município de Biguaçu - SC.
13.1
A relação dos documentos admissionais será entregue no ato da
convocação;
13.2
O candidato será convocado através dos meios de comunicação informado
na ficha de inscrição deste CONCURSO PÚBLICO;
13.3
O Candidato deverá manter atualizado o seu cadastro junto à Gerência de
Pessoal do Município de Biguaçu - SC;
13.4
O Município de Biguaçu - SC utilizará dos seguintes meios para convocação,
nesta ordem: Telefone, e-mail (se houver), carta com AR (Aviso de Recebimento),
Publicação no Diário Oficial do Município (Imprensa Oficial).
13.5
O candidato terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para apresentação
após a última forma de convocação;
13.6
O candidato que não comparecer no dia, hora e local de acordo com a
convocação, será reclassificado como último candidato da relação homologada dos
candidatos classificados;
13.7
O candidato será convocado quantas vezes for necessário, durante a
validade do concurso, segundo a ordem de classificação, até o limite das vagas
autorizadas.
14.
O CONCURSO PÚBLICO terá validade de 02 (dois) anos, prorrogável uma vez,
por igual período, contados da data de publicação do ato de homologação do Resultado
Final a critério do Município de Biguaçu - SC.
15.

Será excluído do CONCURSO PÚBLICO o candidato que:
15.1
Promover tumulto, incitar violência ou realizar descortesias com qualquer
outro candidato ou membro das equipes encarregadas da aplicação das avaliações;
15.2
For surpreendido durante a aplicação da Avaliação Escrita Objetiva - ou
outra que seja vedado - em comunicação com outro candidato, verbalmente, por
escrito ou por qualquer outra forma;
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15.3
For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de
burlar qualquer Avaliação, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
15.4
Afastar-se da sala da Avaliação Escrita Objetiva, a qualquer tempo, sem o
acompanhamento de fiscal;
15.5
Ausentar-se da sala da Avaliação Escrita Objetiva, a qualquer tempo,
portando a folha de respostas;
15.6
Recusar-se a proceder à autenticação digital do cartão-resposta ou de
outros documentos, nos termos deste Edital;
15.7
Recusar-se, em qualquer das etapas, a se submeter à fiscalização eletrônica
e/ou física;
15.8
Recusar-se a cumprir ou instigar outrem a não cumprir as determinações da
equipe responsável do certame.
16. A inscrição dos candidatos implicará aceitação das condições estabelecidas no
inteiro teor deste Edital e das instruções específicas, expedientes dos quais não poderá
alegar desconhecimento.
17. Fica delegada competência à UNISUL, para:
17.1
Receber as taxas de inscrições;
17.2
Deferir e indeferir as inscrições;
17.3
Emitir os documentos de confirmação de inscrições;
17.4
Prestar informações sobre o CONCURSO PÚBLICO;
17.5
Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e conduzir a Avaliação Escrita Objetiva e
demais etapas do CONCURSO PÚBLICO, bem como divulgar seus respectivos
resultados;
17.6
Receber e julgar os recursos previstos neste Edital;
17.7
Publicar a homologação final do CONCURSO PÚBLICO.
18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do CONCURSO
PÚBLICO constituída por Decreto Municipal.
19. O foro para dirimir qualquer questão relacionada a este CONCURSO PÚBLICO é o
da Comarca de Biguaçu - SC.
Biguaçu - SC, 26 de Julho de 2016.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal
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ANEXO I
CRONOGRAMA
DATAS
PREVISTAS
25/07/2016

26/07/2016
26/07/2016 a
02/08/2016

26/07/2016 a
02/08/2016

02/08/2016 a
29/08/2016

31/08/2016
01/09/2016 a
02/09/2016
13/09/2016
16/10/2016
17/10/2016
18/10/2016 e
19/10/2016
23/11/2016

EVENTOS
Publicação:
x Extrato Edital – Murais, Meios Eletrônicos e Jornais.
Publicação:
x Edital;
x Inscrições Processadas – com informação sobre pagamento
realizado.
Período para impugnação das disposições do Edital.
Período Para:
x Pedido da devolução da Taxa de Inscrição anteriormente paga;
x Retificação Cadastral;
x Mudança de Cargo;
x Outros requerimentos decorrentes da inscrição anteriormente
realizada.
Período Para:
x
Novas Inscrição pela Internet ou posto de atendimento;
x
Emissão e remissão do boleto bancário;
x
Pagamento da taxa de inscrição;
x
Recebimento dos requerimentos para PNE;
x
Atendimento de Necessidades Especiais no Posto de
Atendimento;
x
Protocolo de formulário e documentos comprobatórios da isenção
da taxa de inscrição;
Publicação:
x Lista das inscrições deferidas;
x Relação das inscrições indeferidas com respectivos fundamentos.
Período para interposição de recursos concernente as inscrições
indeferidas.
Publicação:
x Extrato Resultado Recursos Administrativos Interpostos;
x Homologação das inscrições e divulgação do horário e local para
realização da Avaliação Escrita Objetiva.
APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
Divulgação do Gabarito Preliminar e do caderno da Avaliação Escrita
Objetiva aplicado.
Período para interposição de Recursos Administrativos concernente às
questões e ao Gabarito Preliminar da Avaliação Escrita Objetiva.
Publicação:
x Extrato Resultado Recursos Administrativos Interpostos;
x Resultado Preliminar da Avaliação Escrita Objetiva.
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24/11/2016 a
25/11/2016
30/11/2016

Período para interposição de recursos concernente ao Resultado
Preliminar da Avaliação Escrita Objetiva.
Publicação:
x Extrato Resultado Recursos Administrativos Interpostos;
x Resultado Final do Concurso Público;
x Homologação do Concurso Público.
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ANEXO II
ETAPAS
CARGOS
ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE SAÚDE II
ENFERMEIRO I (30h)
ENFERMEIRO II (40h)
FARMACÊUTICO (30h)
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO (CLÍNICO GERAL)
MÉDICO DE EMERGÊNCIA
MÉDICO ESPECIALISTA I - CARDIOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA II - GINECOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA II - OFTALMOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA III - ORTOPEDISTA
MÉDICO ESPECIALISTA IV - PEDIATRA
MÉDICO ESPECIALISTA IX - RADIOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA V - DERMATOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA VI - ENDOSCOPIA DIGESTIVA
MÉDICO ESPECIALISTA VII - INFECTOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA VIII - NEUROLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA X - URULOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA XI - PSIQUIATRA
NUTRICIONISTA II
ODONTÓLOGO
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I - ENDODONTIA
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA II - ODONTOPEDIATRA
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA III - CIRURGIA BUCOMAXILO
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA IV - PACIENTES ESPECIAIS
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA V - PERIODONTIA
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA VI - PRÓTESES
PSICÓLOGO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II

Avaliação Escrita Objetiva
Classificatória e Eliminatória
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1.
O não comparecimento do candidato em hora e local aprazados para realização da
Avaliação Escrita Objetiva implicará ELIMINAÇÃO do CONCURSO PÚBLICO.
2.
A Avaliação Escrita Objetiva terá caráter eliminatório/classificatório de acordo com a
forma constante no Anexo VII.
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ANEXO III
CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS, HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL E ATRIBUIÇÃO
1.
O nível de escolaridade e as exigências indicadas deverão estar atendidas até a
data da posse. Caso não comprovados a escolaridade e os requisitos mínimos exigidos
na tabela constante nos itens 7 e 8 deste Anexo, a nomeação não será efetivada.
2.
As atividades inerentes a cada um dos cargos serão desenvolvidas em quaisquer
dependências, locais ou órgãos do Município de Biguaçu - SC.
3.

A Carga Horária está expressa em tempo semanal de trabalho.

4.

O regime jurídico é o estatutário.

5.
Além dos quantitativos de vagas expressas na tabela constante no item 7, os
Candidatos classificados acima das vagas estabelecidas figurarão como Cadastro
Reserva para posterior análise de aproveitamento pela Administração Municipal.
6.
Os Cargos que excederem a quantidade de 10 (dez) vagas terão a reserva de cinco
por cento em face da classificação obtida para Portadores de Necessidades Especiais –
PNE conforme Anexo V deste Edital.
6.1
Caso não houver nenhum candidato Portador de Necessidade Especial
inscrito neste certame, a quantidade reservada voltará a reintegrar a quantidade
ofertada.
7.

CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS

ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE SAÚDE II
ENFERMEIRO I (30h)
ENFERMEIRO II (40h)
FARMACÊUTICO (30h)
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

1
2
1
9
5
3
CR
2
1
CR

CARGA
HORÁRIA
30
30
30
30
40
30
30
30
30
20

MÉDICO DE EMERGÊNCIA

CR

Horista

MÉDICO ESPECIALISTA I - CARDIOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA II - GINECOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA II - OFTALMOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA III - ORTOPEDISTA
MÉDICO ESPECIALISTA IV - PEDIATRA

CR
1
CR
CR
CR

20
20
20
20
20

CARGOS

VAGAS*
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VENCIMENTOS
(R$)**
R$
2.301,24
R$
1.342,39
R$
1.050,62
R$
2.301,24
R$
3.068,32
R$
2.109,46
R$
1.725,92
R$
2.109,46
R$
2.109,46
R$
5.497,62
R$ 76,68 p/hora
Plantão
R$
6.136,66
R$
6.136,66
R$
6.136,66
R$
6.136,66
R$
6.136,66
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MÉDICO ESPECIALISTA IX - RADIOLOGISTA
CR
MÉDICO ESPECIALISTA V - DERMATOLOGISTA
CR
MÉDICO ESPECIALISTA VI - ENDOSCOPIA DIGESTIVA
CR
MÉDICO ESPECIALISTA VII - INFECTOLOGISTA
CR
MÉDICO ESPECIALISTA VIII - NEUROLOGISTA
CR
MÉDICO ESPECIALISTA X - URULOGISTA
CR
MÉDICO ESPECIALISTA XI - PSIQUIATRA
3
NUTRICIONISTA II
CR
ODONTÓLOGO
CR
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I - ENDODONTIA
CR
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA II - ODONTOPEDIATRA
CR
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA III - CIRURGIA
CR
BUCOMAXILO
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA IV - PACIENTES ESPECIAIS
CR
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA V - PERIODONTIA
CR
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA VI - PRÓTESES
CR
PSICÓLOGO
1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II
1
* CR - Cadastro Reserva
** Demais vantagens/adicionais previstos na Legislação Municipal.
8.

20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.136,66
6.136,66
6.136,66
6.136,66
6.136,66
6.136,66
6.136,66
2.812,62
2.557,03
3.196,19
3.196,19

20

R$

3.196,19

20
20
20
30
30
40

R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.196,19
3.196,19
3.196,19
2.301,24
1.725,92
2.301,24

CARGOS, NÍVEL, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
CARGOS

ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

AUXILIAR DE SAÚDE II
ENFERMEIRO I (30h)

ENFERMEIRO II (40h)

FARMACÊUTICO (30h)

NÍVEL
ESCOLARIDADE

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL *

Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, e registro no
Conselho de Classe
Ensino Médio e Curso de Auxiliar de
MÉDIO
Consultório Dentário e Registro no
Conselho de Classe
FUNDAMENTAL II Ensino Fundamental Completo
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
SUPERIOR
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
SUPERIOR
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
SUPERIOR
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir

SUPERIOR
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FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
AMBIENTAL

MÉDIO

FISIOTERAPEUTA

SUPERIOR

FONOAUDIÓLOGO

SUPERIOR

MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

SUPERIOR

MÉDICO DE EMERGÊNCIA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA I CARDIOLOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA II GINECOLOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA II OFTALMOLOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA III ORTOPEDISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA IV - PEDIATRA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA IX RADIOLOGISTA

SUPERIOR
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Ensino Médio Completo
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
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MÉDICO ESPECIALISTA V DERMATOLOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA VI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA VII INFECTOLOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA VIII NEUROLOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA X - URULOGISTA

SUPERIOR

MÉDICO ESPECIALISTA XI PSIQUIATRA

SUPERIOR

NUTRICIONISTA II

SUPERIOR

ODONTÓLOGO

SUPERIOR

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I ENDODONTIA

SUPERIOR

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA II ODONTOPEDIATRA

SUPERIOR
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Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
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ODONTÓLOGO ESPECIALISTA III CIRURGIA BUCOMAXILO

SUPERIOR

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA IV PACIENTES ESPECIAIS

SUPERIOR

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA V PERIODONTIA

SUPERIOR

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA VI PRÓTESES

SUPERIOR

PSICÓLOGO

SUPERIOR

TÉCNICO DE ENFERMAGEM I

TÉCNICO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM II

TÉCNICO

Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Nível Superior em Odontologia com
especialização em Atendimentos a
Pacientes Especiais. Registro Conselho
Regional de Odontologia (CRO)
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Nível Superior em Odontologia com
especialização em Prótese. Registro
Conselho Regional de Odontologia (CRO)
Diploma de formação na área do cargo
com certificação pelo MEC, diploma de
especialista quando houver exigência para
o cargo, e registro no Conselho de Classe
quando este existir
Ensino Médio em Técnico em Enfermagem
e Registro no órgão de Classe
Ensino Médio em Técnico em Enfermagem
e Registro no órgão de Classe

* Demais requisitos exigidos na Legislação Municipal.
9.

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
9.1 ASSISTENTE SOCIAL: Desempenhar funções específicas à sua habilitação,
seguindo orientações do titular da pasta
9.2 AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Auxiliar as atividades dos
profissionais da saúde bucal. Exercer outras atividades, compatíveis com sua
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos.
9.3 AUXILIAR DE SAÚDE II: Auxiliar as atividades de atendimento na secretaria
de saúde. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em
lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
9.4 ENFERMEIRO I (30h): Exercer funções específicas de enfermagem,
obedecendo ao que foi definido pelo titular da pasta.
9.5 ENFERMEIRO II (40h): Exercer funções específicas de enfermagem,
obedecendo ao que foi definido pelo titular da pasta.
9.6 FARMACÊUTICO (30h): Exercer funções específicas de enfermagem,
obedecendo ao que foi definido pelo titular da pasta.
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9.7 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL: Atribuições de fiscalizar
a aplicação das normas do Código de Posturas Municipais, no que se refere à
higiene de alimentos, higiene de estabelecimentos comerciais, industriais e
prestadores de serviços e demais normas sanitárias federais e estaduais
especialmente, no que se refere ao meio ambiente.
9.8 FISIOTERAPEUTA: Exercer funções específicas de fisioterapia. Exercer outras
atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.
9.9 FONOAUDIÓLOGO: Exercer funções específicas de Fonoaudiólogo. Exercer
outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou
por determinação de superiores hierárquicos.
9.10 MÉDICO (CLÍNICO GERAL): Exercer funções médicas de acordo com o
estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades, compatíveis com sua
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos.
9.11 MÉDICO DE EMERGÊNCIA: Exercer funções médicas de acordo com o
estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades, compatíveis com sua
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos.
9.12 MÉDICO ESPECIALISTA I – CARDIOLOGISTA: Exercer funções médicas de
acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação
de superiores hierárquicos.
9.13 MÉDICO ESPECIALISTA II – GINECOLOGISTA: Exercer funções médicas de
acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação
de superiores hierárquicos.
9.14 MÉDICO ESPECIALISTA II – OFTALMOLOGISTA: Exercer funções médicas
de acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação
de superiores hierárquicos.
9.15 MÉDICO ESPECIALISTA III – ORTOPEDISTA: Exercer funções médicas de
acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação
de superiores hierárquicos.
9.16 MÉDICO ESPECIALISTA IV – PEDIATRA: Exercer funções médicas de
acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação
de superiores hierárquicos.
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9.17 MÉDICO ESPECIALISTA IX – RADIOLOGISTA: Realizar e interpretar exames
radiológicos/radiográficos/ultrassonográficos; Interpretação de imagens, emitir
laudos de exames radiológicos/radiográficos/ultrassonográficos; Orientação aos
técnicos de RX. e auxiliares nos exames de ultrassonografia; Avaliar os
equipamentos de radiologia/radiografia instalados e seus acessórios; Avaliar os
equipamentos de Ultrassonografia instalados e seus acessórios; Coordenar,
supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de radiologia;
Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; Executar
outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
9.18 MÉDICO ESPECIALISTA V – DERMATOLOGISTA: Prestar assistência
médica - cirúrgica; Disposição para mudanças de turno e/ou horário para prestação
de serviço; comprometimento com a implantação de Programas de Saúde
específicos do município; Obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela
Secretaria de Saúde ou órgão competente; Atender consultas médicas em
ambulatórios, hospitais, unidades volantes; Efetuar exames médicos em escolares e
pré-escolares; Preencher e assinar laudos de exames e verificação; Fazer
diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso. Solicitar exames
laboratoriais e de imagem; Examinar casos especiais e serviços especializados;
Preencher ficha e/ou prontuário individual do paciente, seja ele manual ou eletrônico;
preencher relatórios mensais relativos às atividades do emprego; Participar do
planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene;
Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; Executar
outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
9.19 MÉDICO ESPECIALISTA VI - ENDOSCOPIA DIGESTIVA: Emitir laudo de
exame endoscópico do sistema gastrointestinal; Realizar biópsias das estruturas do
sistema e enviá-las para laboratório anatomopatológico; Orientar profissionais
médicos quanto à interpretação dos laudos do exames; Registrar em prontuário
eletrônico os dados dos pacientes e os laudos com suas respectivas imagens;
Esclarecer o paciente quanto ao objetivo do exame; Obter anamnese dirigida do
paciente; Obter seu consentimento informado para realização do exame; Orientar
pacientes em relação ao preparo intestinal para a realização do exame, bem como
dos riscos do procedimento; Monitorar o processo de desinfecção do equipamento
de endoscopia e esterilização dos materiais utilizados; Participar de Programas e
pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva; Executar outras tarefas correlatas,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.20 MÉDICO ESPECIALISTA VII – INFECTOLOGISTA: Diagnosticar, tratar e
acompanhar pacientes acometidos por doenças infecciosas e parasitarias; Infecções
Oportunistas (IO), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Imunizações
(vacinações); Aconselhamento na prescrição de antimicrobianos (uso correto de
antibióticos); Controle de infecção hospitalar; Preencher ficha e/ou prontuário
individual do paciente, seja ele manual ou eletrônico; preencher relatórios mensais
relativos às atividades do emprego; Organizar atividades de capacitação e
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atualização para os profissionais da saúde; Participar de Programas e pesquisa em
Saúde Pública e ou Coletiva; Executar outras tarefas correlatas, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.21 MÉDICO ESPECIALISTA VIII – NEUROLOGISTA: Diagnosticar e tratar as
afecções do sistema nervoso central e periférico; Fazer diagnóstico e tratamento das
afecções que acompanham os acessos mentais; Acompanhar o tratamento de
pacientes quando o caso assim o exigir; Preencher ficha e/ou prontuário individual
do paciente, seja ele manual ou eletrônico; Preencher relatórios mensais relativos às
atividades da função; Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
outro especialista; Participar de programas e pesquisa voltados para a saúde
pública; Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; Solicitar
o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram esta
providência; Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais
da saúde; Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.
9.22 MÉDICO ESPECIALISTA X – URULOGISTA: Fazer exames médicos; Emitir
diagnósticos; Prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as
afecções e anomalias do sistema urinário, empregando processos adequados e
instrumentação específica (cirurgia); Preencher ficha e/ou prontuário individual do
paciente, seja ele manual ou eletrônico; preencher relatórios mensais relativos às
atividades do emprego; Organizar atividades de capacitação e atualização para os
profissionais da saúde; Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou
Coletiva; Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.
9.23 MÉDICO ESPECIALISTA XI – PSIQUIATRA: Exercer funções médicas de
acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades,
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação
de superiores hierárquicos.
9.24 NUTRICIONISTA II: Planeja, coordena e supervisionar serviços e programas
de nutrição clínica, ambulatorial, administração de serviços de alimentação, saúde
pública e educação. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação,
previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
9.25 ODONTÓLOGO: Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da
profissão, incluindo diagnóstico, compreensão, tratamento e controle dos problemas
de saúde bucal dos pacientes que apresentam complexidade em seu sistema
biológico e/o psicológico e/ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma
estrutura transdisciplinar com outros profissionais de saúde e de áreas correlatas;
Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento
da profissão.
9.26 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I – ENDODONTIA: Exercer as atribuições
dispostas na Legislação específica da profissão, incluindo diagnóstico,
compreensão, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes
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que apresentam complexidade em seu sistema biológico e/o psicológico e/ou social,
bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros
profissionais de saúde e de áreas correlatas; Organizar atividades de capacitação e
atualização para os profissionais da saúde; Executar outras tarefas correlatas,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.27 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA II – ODONTOPEDIATRA: Exercer as
atribuições dispostas na Legislação específica da profissão, incluindo diagnóstico,
compreensão, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes
que apresentam complexidade em seu sistema biológico e/o psicológico e/ou social,
bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros
profissionais de saúde e de áreas correlatas; Organizar atividades de capacitação e
atualização para os profissionais da saúde; Executar outras tarefas correlatas,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.28 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA III - CIRURGIA BUCOMAXILO: Exercer as
atribuições dispostas na Legislação específica da profissão, incluindo diagnóstico,
compreensão, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes
que apresentam complexidade em seu sistema biológico e/o psicológico e/ou social,
bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros
profissionais de saúde e de áreas correlatas; Organizar atividades de capacitação e
atualização para os profissionais da saúde; Executar outras tarefas correlatas,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.29 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA IV - PACIENTES ESPECIAIS: Exercer as
atribuições dispostas na Legislação específica da profissão, incluindo diagnóstico,
compreensão, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes
que apresentam complexidade em seu sistema biológico e/o psicológico e/ou social,
bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros
profissionais de saúde e de áreas correlatas; Organizar atividades de capacitação e
atualização para os profissionais da saúde; Executar outras tarefas correlatas,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.30 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA V – PERIODONTIA: Realizar os
procedimentos de restaurações de dentes unitários; Elaborar plano de tratamento
para substituir dentes ausentes; Desenhar prótese fixa; Preparar coroas totais;
Preparar restaurações intracoronárias; Elaborar preparo para dentes extremamente
danificados; Efetuar moldagens; restaurações de cerâmica; próteses parciais fixas
adesivas; Atuar na reabilitação protética de pacientes com perda avançada de
inserção; Fazer prótese total e prótese parcial removível; Organizar atividades de
capacitação e atualização para os profissionais da saúde; Executar outras tarefas
correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.31 ODONTÓLOGO ESPECIALISTA VI – PRÓTESES: Realizar os procedimentos
de restaurações de dentes unitários; Elaborar plano de tratamento para substituir
dentes ausentes; Desenhar prótese fixa; Preparar coroas totais; Preparar
restaurações intracoronárias; Elaborar preparo para dentes extremamente
danificados; Efetuar moldagens; restaurações de cerâmica; próteses parciais fixas
adesivas; Atuar na reabilitação protética de pacientes com perda avançada de
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inserção; Fazer prótese total e prótese parcial removível; Organizar atividades de
capacitação e atualização para os profissionais da saúde; Executar outras tarefas
correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
9.32 PSICÓLOGO: Executar serviços de psicologia: desenvolvendo diagnóstico
psico-social. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em
lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
9.33 TÉCNICO DE ENFERMAGEM I: Supervisionar e executar atividades de
técnico em enfermagem e auxiliar na elaboração e análise de projetos relativos à
sua formação profissional. Exercer outras atividades, compatíveis com sua
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos.
9.34 TÉCNICO DE ENFERMAGEM II: Supervisionar e executar atividades de
técnico em enfermagem e auxiliar na elaboração e análise de projetos relativos à
sua formação profissional. Exercer outras atividades, compatíveis com sua
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos.
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ANEXO IV
INSCRIÇÕES
1.
As inscrições para este CONCURSO PÚBLICO deverão ser realizadas no sítio de
Internet da UNISUL, no seguinte endereço: www.unisul.br/concursos.
2.
Os candidatos que não possuem acesso à Internet deverão se dirigir ao Posto de
Atendimento, constante no item 4 deste Edital.
3.

O valor das inscrições segue a tabela abaixo:
ESCOLARIDADE
VALOR (em R$)
Nível Superior
100,00
Nível Médio e Técnico
70,00
Nível Fundamental
50,00

4.
Serão aceitos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição para Doadores de Sangue
(Opção 1) e Candidatos Inscritos no CadÚnico (Opção 2) – Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal – Decreto n° 6.135/2007.
4.1
Os Candidatos que desejam usufruir da isenção para Doadores de sangue
devem preencher os requisitos estabelecidos na Lei Municipal n° 53/2012 e seguir
com os seguintes procedimentos:
4.1.1 Efetuar a inscrição no sitio de internet descrito no item 1 deste anexo e,
assinalar a opção Isenção da Taxa de Inscrição: “Doador de Sangue”;
4.1.2 Protocolar Formulário - Anexo X e, encaminhar em conjunto
declaração que comprove três doações no ano anterior à data da publicação do
Edital deste CONCURSO PÚBLICO junto ao Posto de Atendimento, descrito no
item IV deste Edital ou encaminhar, para o Endereço do Posto de Atendimento,
por correio através da Opção Sedex/AR o instrumento com a certificação.
4.1.2.1 Os documentos encaminhados por correio devem chegar até o
prazo máximo estabelecido no Cronograma descrito no Anexo I, não se
responsabilizando a UNISUL por qualquer atraso ou outro fator que
interfira no Cronograma estabelecido, sendo inutilizado o instrumento
recebido fora no prazo definido.
4.1.3 Será considerada válida somente a doação de sangue promovida a
instituição responsável pelo banco de sangue.
4.2
Os Candidatos que desejam usufruir a Isenção prevista no CadÚnico –
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Decreto n°
6.135/2007 devem seguir com os seguintes procedimentos:
4.2.1 Efetuar a inscrição no sitio de internet descrito no item 1 deste anexo e,
assinalar a opção Isenção da Taxa de Inscrição: “CadÚnico”;
4.2.2 Protocolar Formulário - Anexo X informando a inscrição do Número
de Identificação Social – NIS e protocolar Declaração - Anexo XI de ser
membro de família de Baixa Renda nos termos da Lei, junto ao Posto de
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Atendimento, descrito no item IV deste Edital ou encaminhar, para o Endereço
do Posto de Atendimento, por correio através da Opção Sedex/AR tal
instrumento.
4.2.2.1
Os documentos encaminhados por correio devem chegar até o
prazo máximo estabelecido no Cronograma descrito no Anexo I, não se
responsabilizando a UNISUL por qualquer atraso ou outro fator que
interfira no Cronograma estabelecido, sendo inutilizado o instrumento
recebido fora no prazo definido.
5.
A relação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição conforme os termos do
presente Edital, que tiverem sido aceitos, será publicada conforme cronograma constante
no Anexo I e local conforme especificado no item 7 do presente Edital.
6.
O candidato amparado pela isenção da taxa de inscrição, seguirá todas as etapas
deste CONCURSO PÚBLICO, estando unicamente isento do pagamento de inscrição,
caso seu pedido seja deferido.
7.
O candidato, após preencher o formulário de inscrição, disponível no endereço
eletrônico www.unisul.br/concursos, deverá imprimir o respectivo boleto bancário, onde
consta o valor da inscrição e efetuar o pagamento no prazo estabelecido no respectivo
documento.
7.1
O pagamento do boleto bancário poderá ser efetuado em qualquer
agência bancária ou lotérica, até o dia do vencimento impresso;
7.2
Não serão aceitas inscrições em que haja divergência de informações
entre os Dados Bancários relacionados a inscrição em decorrência de vírus ou
incorreção no pagamento.
8.
Será permitido a inscrição para apenas 1 (um) Cargo para este Edital e, após o
pagamento do respectivo boleto bancário, em hipótese alguma, será aceito o pedido de
alteração da inscrição realizada.
9.
O sistema de inscrição via Internet permite ao candidato, a emissão de uma
segunda via do boleto bancário, esse só poderá ser emitido dentro do período de
inscrição.
10.
Embora o boleto para pagamento da taxa de inscrição possa ser emitido fora do
horário bancário, o mesmo deverá ser quitado dentro do prazo de inscrição estabelecido
no Anexo I.
11.
As inscrições somente serão deferidas (confirmadas) após a UNISUL ser
certificada pela Instituição Financeira responsável pelo recebimento, sobre o efetivo
adimplemento dos boletos bancários.
12.
Caso o candidato não conste na Lista de inscrições deferidas a ser publicada pela
UNISUL e tenha efetuado o pagamento da Taxa de Inscrição, deverá protocolizar
Recurso Administrativo no prazo estabelecido no Anexo I deste Edital, anexando o
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respectivo comprovante de pagamento, para fins de regularização administrativa da sua
participação no certame e sob pena de ser indeferida a sua inscrição.
13.
O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído, salvo em caso de
cancelamento do CONCURSO PÚBLICO.
14.
No caso de pagamento da inscrição com cheque, sendo o mesmo devolvido, a
inscrição será considerada nula, independente do motivo da devolução, a qualquer tempo.
15.
É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por
qualquer outro meio não especificado neste Edital.
16.
A UNISUL não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de
ordem técnica de computadores; falhas na comunicação; congestionamento de linha de
comunicação, bem como outros fatores externos que impossibilitem a transferência de
dados.
17.
A inscrição no presente CONCURSO PÚBLICO implica conhecimento expresso e
tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.
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ANEXO V
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CANDIDATOS COM NECESSIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIAIS E
CONDIÇÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO
1.
Dos cargos disponíveis para este certame, é reservado o percentual de 5% (cinco
por cento) para os Candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE, na
conformidade do art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988 c/c a Lei n° 12.870
de 12 de Janeiro de 2004 do Estado de Santa Catarina e Lei Municipal n° 53/2012.
1.1
Sua aceitação estará condicionada à compatibilidade da sua limitação
com as atribuições dos Cargos constantes do Anexo III.
2.
Não havendo candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE
classificados em números suficientes para preencheras vagas reservadas, estas se
reverterão às vagas gerais do CONCURSO PÚBLICO.
3.
Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais - PNE deverão protocolizar,
no posto de atendimento descrito no item 4 deste Edital, o respectivo Laudo Médico que
ateste sua portabilidade de necessidade especial, contendo o respectivo CID e a
confirmação da sua capacidade física e mental para exercer o Cargo pretendido nos
prazo constante no Anexo I.
4.
O Laudo Médico (original ou cópia autenticada), referente à solicitação de
atendimento especial, terá validade somente para esta seleção pública e não será
devolvido ou fornecida cópia do instrumento ao final do certame.
5.
A apresentação do Laudo Médico, referido no item anterior, não elidirá a atuação
da Junta Médica Oficial do Município de Biguaçu - SC, cuja conclusão terá prevalência
sobre qualquer outra.
6.
Após análise da Junta Médica Oficial, se a deficiência do candidato não for
atestada como compatível ao cargo para o qual se inscreveu, o mesmo deverá concorrer
às vagas gerais do CONCURSO PÚBLICO.
7.
Para efeito deste CONCURSO PÚBLICO, consideram-se deficiências que
assegurem o direito de concorrer às vagas reservadas, somente as conceituadas na
medicina especializada, concordes com os padrões internacionalmente reconhecidos.
8.
A opção de concorrer às vagas reservadas à pessoa portadora de deficiência é de
inteira responsabilidade do candidato.
9.
O candidato portador de deficiência participará do CONCURSO PÚBLICO em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo,
avaliação, horário e local de realização das provas.
10. Os candidatos que necessitarem de algum atendimento especial, para a realização
das Avaliações Escritas Objetivas, deverão declará-lo no Formulário de Inscrição, no
espaço reservado para este fim, para que sejam tomadas as providências cabíveis, com
antecedência. Tal manifestação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Página 20 de 43

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002-2016 - SAÚDE
11. A Candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Avaliação
Escrita Objetiva, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um
acompanhante (adulto), que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não atender a essa exigência e vier
acompanhada do amamentando não realizará a Avaliação acima mencionada.
11.1
O tempo de amamentação será acrescido no tempo de duração da prova,
estando limitado a 30 (trinta) minutos.
12. O candidato que necessitar de atendimento especial deverá participar do
CONCURSO PÚBLICO em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo, avaliação, horário e local de realização das provas.
12.1
Caso não houver manifesto declarado, conforme disposto acima, o
candidato realizará a Avaliação Escrita Objetiva em condições normais com os
demais candidatos.
13.
Tendo sido aprovada no CONCURSO PÚBLICO, a pessoa portadora de
necessidade especial será submetida à Equipe Multiprofissional do Município de Biguaçu
- SC, designada com o objetivo de avaliar a compatibilidade entre as atribuições
essenciais da atividade com as condições limitadas de que o candidato é portador,
emitindo relatório que servirá de base para investidura no Cargo escolhido neste certame.
14.
As Vagas para Portadores de Necessidades Especiais – PNEs serão reservadas
conforme quadro abaixo:
CARGOS
VAGAS VAGAS RESERVADAS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
10
1
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ANEXO VI
CLASSIFICAÇÃO
1.
A Classificação deste CONCURSO PÚBLICO obedecerá às disciplinas constantes
neste Anexo.
2.

A Avaliação Escrita Objetiva terá valor de, no máximo, 10 (dez) pontos.

3.

O critério de desempate da Avaliação Escrita Objetiva obedecerá à seguinte ordem:
a) Maior número de acertos nas questões Específicas;
b) Maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
c) Maior idade, a preferência será dada ao candidato com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei
10.741, de 01.10.2003 (Estatuto do Idoso) e Lei Municipal n° 53/2012.

4.
A listagem, com a ordem de classificação dos candidatos da Avaliação Escrita
Objetiva, será elaborada com base no número de pontos dos candidatos e apresentada
em ordem decrescente de pontuação, e divulgada nos locais de publicações Oficiais
deste Edital.
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ANEXO VII
AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
1.
A Avaliação Escrita Objetiva terá caráter classificatório/eliminatório, tendo como
objetivo primordial a avaliação dos conhecimentos do candidato.
2.
O horário e os locais de aplicação da Avaliação Escrita Objetiva serão divulgados
em data prevista conforme cronograma no Anexo I.
3.
O candidato que não comparecer à etapa de Avaliação Escrita Objetiva será
considerado ELIMINADO do CONCURSO PÚBLICO.
4.
A Avaliação Escrita Objetiva será composta por 40 (quarenta) questões para os
cargos de Nível Médio, Técnico e Superior e de 25 (vinte e cinco) questões para o cargo
de Nível Fundamental, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada questão,
havendo apenas 1 (uma) assertiva correta.
4.1
Quadro de distribuição das questões das Avaliações Escritas Objetivas:
CARGOS
ASSISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
AUXILIAR DE SAÚDE II
ENFERMEIRO I (30h)
ENFERMEIRO II (40h)
FARMACÊUTICO (30h)
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
AMBIENTAL
FISIOTERAPEUTA
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO (CLÍNICO GERAL)
MÉDICO DE EMERGÊNCIA
MÉDICO ESPECIALISTA I - CARDIOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA II - GINECOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA II OFTALMOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA III - ORTOPEDISTA
MÉDICO ESPECIALISTA IV - PEDIATRA
MÉDICO ESPECIALISTA IX - RADIOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA V DERMATOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA VI - ENDOSCOPIA
DIGESTIVA
MÉDICO ESPECIALISTA VII INFECTOLOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA VIII NEUROLOGISTA

LÍNGUA
TOTAL DE
MATEMÁTICA ESPECÍFICAS
PORTUGUESA
QUESTÕES
10

10

20

40

10

10

20

40

5

5

15

25

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40
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MÉDICO ESPECIALISTA X - URULOGISTA
MÉDICO ESPECIALISTA XI - PSIQUIATRA
NUTRICIONISTA II
ODONTÓLOGO
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I ENDODONTIA
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA II ODONTOPEDIATRA
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA III - CIRURGIA
BUCOMAXILO
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA IV PACIENTES ESPECIAIS
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA V PERIODONTIA
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA VI PRÓTESES
PSICÓLOGO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM I
TÉCNICO DE ENFERMAGEM II

5.

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

10

10

20

40

Cada questão terá o valor de:
5.1
0,25 (zero vinte e cinco) pontos para as Avaliações que possuem 40
(quarenta) questões em sua composição;
5.2
0,40 (zero quarenta) pontos para as Avaliações que possuem 25 (vinte e
cinco) questões em sua composição.

6.
O resultado da Avaliação Escrita Objetiva será apurado, computando-se o número
total de questões respondidas corretamente.
7.
A Nota mínima, na Avaliação Escrita Objetiva para classificação e, consequente
continuação do candidato nas próximas fases deste certame é de 05 (cinco) pontos
independentemente da disciplina a ser versada.
8.
O Candidato que não atingir o quantitativo mínimo de acertos descrito neste item
será, automaticamente, ELIMINADO do certame.
9.
Na hipótese de anulação de questão(ões) da Avaliação Escrita Objetiva, por parte
da Comissão de Coordenação do CONCURSO PÚBLICO, a(s) mesma(s) será(ão)
considerada(s) como respondida(s) corretamente por todos os candidatos.
10.
Na Avaliação Escrita Objetiva, também, será considerada com pontuação 0 (zero),
a resposta do candidato contida no cartão-resposta quando:
10.1
Contenha emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
10.2
Contenha mais de uma opção de resposta assinalada;
10.3
Não estiver assinalada(s);
10.4
For preenchida fora das especificações contidas nas instruções
fornecidas;
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10.5
Não estiver a opção completamente preenchida para o espaço destinado
a opção da questão.
11. O cartão-resposta deverá ser preenchido e assinado pelo Candidato com caneta
esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul.
11.1
O Candidato que não assinar ou recursar a apostar sua assinatura no
cartão-resposta, por qualquer motivo, será ELIMINADO do CONCURSO PÚBLICO.
11.2
O cartão-resposta será personalizado para cada candidato.
11.3
O candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas para
o cartão-resposta, que será o único documento válido para a correção dessas
questões.
11.4
O preenchimento do cartão será de inteira responsabilidade do candidato.
11.5
O cartão-resposta não será substituído.
12.
A duração da Avaliação Escrita Objetiva, incluído o tempo para preenchimento do
cartão-resposta, será de 4h00min (quatro horas).
13.
O candidato somente poderá se retirar do local da Avaliação Escrita Objetiva, após
1h (uma hora) do seu início.
14.
Para a entrada nos locais de realização das Avaliações, conforme etapas descritas
no Anexo II, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, documento de
identificação e se solicitado, a confirmação de inscrição.
14.1
São considerados válidos os seguintes documentos de identificação:
Carteira de Identidade (RG); carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelo Corpo de Bombeiro Militar, pela Polícia
Militar, pelos Conselhos e Órgãos Fiscalizadores de exercício profissional; certificado
de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade, carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação com
foto recente e dentro do prazo de validade.
15.
Recomenda-se que o candidato compareça ao local de prova com antecedência
mínima de 45 min (quarenta e cinco minutos) antes do horário previsto para aplicação da
prova.
16.
Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a Avaliação Escrita
Objetiva, nem a possibilidade de realização de prova fora do horário fixado.
17.
Durante a realização da Avaliação Escrita Objetiva é vedada a consulta a: livros,
revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular ou qualquer
equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive telefones celulares, sob pena de eliminação
do candidato do CONCURSO PÚBLICO.
17.1
Os materiais e equipamentos mencionados deverão ser entregues aos
fiscais de sala, antes do início das avaliações, para serem devolvidos ao seu
término.
17.2
A UNISUL não se responsabilizará por perda, roubo ou dano dos
referidos materiais e equipamentos.
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18.
A Avaliação Escrita Objetiva será corrigida por processo opto-eletrônico, sendo
somente consideradas as respostas transferidas apropriadamente para o cartão-resposta,
sendo o único documento válido para a correção da Avaliação, desconsiderando-se
qualquer marcação que o candidato tenha feito no caderno de questões da prova.
19.
O candidato, ao encerrar a Avaliação Escrita Objetiva, entregará, ao fiscal de sua
sala, o cartão-resposta devidamente assinado e o Caderno de Avaliação, podendo reter
para si, apenas, a folha do Caderno de Avaliação onde consta o rascunho do gabarito.
20. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, onde for realizada a Avaliação Escrita
Objetiva, somente poderão retirar-se, após o último candidato entregar a avaliação,
devendo assinarem a Ata de Encerramento da Avaliação Escrita Objetiva.
20.1
O candidato que se recusar e/ou criar qualquer embaraço com a
obrigação descrita no caput deste item será ELIMINADO do certame.
21. O Gabarito da Avaliação Escrita Objetiva será divulgado no local indicado no item 7
deste Edital, conforme cronograma disciplinado no Anexo I.
22. Os Cadernos de Avaliações ficarão disponíveis no site www.unisul.br/concursos, a
partir da publicação do gabarito, até a homologação final do certame.
23. O conteúdo programático para a Avaliação Escrita Objetiva será assim composto:
23.1

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR, TÉCNICO E MÉDIO:
23.1.1
LÍNGUA PORTUGUESA: Nova Ortografia. Análise e interpretação
de texto. Linguagem Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação;
Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos
usuais; Regência; Concordância Verbal e Nominal, Classe, Estrutura e
Formação de Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras,
figuras de pensamento, Linguagem Figurada. Discurso Direto e Indireto,
Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes;
Formas de tratamento; Interpretação de textos; Versificação. Português
Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica. Literatura
Brasileira, suas escolas e seus escritores. Funções da Linguagem; Termos
essenciais da oração; Vícios de linguagem, semântica; Gramática, divisão
silábica, Crase, Classes gramaticais variáveis, Termos integrantes da oração,
Orações coordenadas, Orações subordinadas: substantivos e pontuação.
Encontros vocálicos, encontros consonantais; Dígrafo, sílaba; Sinais de
pontuação; Sinônimos, antônimos, homônimos, substantivo, adjetivo, numeral,
verbo, advérbio, preposição; Linguagem coloquial e formal; Sentido figurado;
Gênero (masculino/feminino); Concordância entre adjetivos e substantivos.
23.1.2
MATEMÁTICA: Raciocínio Lógico. Operações Matemáticas: Adição,
Subtração, Multiplicação, Divisão. Operações em conjuntos numéricos
(naturais, inteiros, racionais e reais). Raciocínio lógico em regras de três,
simples e compostas; equações de 1º e de 2º grau; cálculo de juros simples e
juros compostos; razão e proporção; resolução de problemas; progressão
aritmética e geométrica e análise combinatória; medidas: de valor, de tempo,
de área e de volume; raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal;
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sistema de numeração decimal; Operações fundamentais; Sistema métrico
decimal de medidas de: comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e
tempo; equações; Inequações e sistemas de 1º e 2º graus; matrizes e
determinantes; estatística; probabilidade; matemática financeira; porcentagens;
Cálculo algébrico; Potenciação e radiciação; Funções de 1º e 2º graus; Função
modular; Progressões (PA e PG); Geometrias. Máximo divisor comum e
mínimo divisor comum. Algarismos romanos. Raízes. Frações.
23.1.3
ESPECÍFICAS ASSISTENTE SOCIAL: O processo de trabalho do
Serviço Social: aspectos teórico -metodológicos e ético-políticos;
instrumentalidade; estratégias de ação do Serviço Social; dimensões da
competência profissional - planejamento, execução, pesquisa; a legislação
profissional; a atuação do assistente social na esfera estatal; ética e direitos
humanos. As políticas sociais e o Serviço Social: organização e
operacionalização das políticas sociais; o trabalho do assistente social com os
diferentes segmentos da população; interdisciplinaridade e os novos sujeitos
sociais: conselhos de direitos e a rede social. Política Nacional de Assistência
Social; SUAS - Sistema Único da Assistência Social; Lei 8.742/93, Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS); Família, Rede, Laços e Políticas Públicas;
Violência Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente;
Código de Ética Profissional do Assistente Social; Programas Governamentais
de Transferência de Renda. Legislação: Constituição Federal art. 196 a 200,
Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8142/1990;
Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política de Promoção da Saúde. A
Estratégia de Saúde da Família: Portaria nº 2488/GM/2011 - Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica; Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011 - Institui,
no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro
do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção
Básica Variável - PAB Variável. Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012 Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes
de Atenção Básica para populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e
dá outras providências
23.1.4
ESPECÍFICAS AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO:
Processos radiográficos em Odontologia. Radioproteção. Etiologia e
comportamento da cárie dental. Métodos e ação do Flúor. Os diversos
materiais de uso odontológico e suas propriedades gerais (físico-químicas,
biológicas, manipulatórias, estéticas e aplicações clínicas). Biossegurança.
Classificação dos procedimentos e instrumentais odontológicos. Princípios de
controle das infecções. Proteção pessoal, equipe, paciente e meio ambiente.
Montagem, limpeza e desinfecção do consultório odontológico. Preparo do
material, monitorização e meios de esterilização. Armazenamento do material
estéril. Desinfetantes e anti-sépticos: uso e efeitos. Descarte dos resíduos
produzidos no consultório odontológico.
23.1.5
ESPECÍFICAS ENFERMEIRO I (30h) e ENFERMEIRO II (40h):
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição
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Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Fundamentos e
exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional - análise crítica. Código
de Ética - análise crítica. Epidemiologia e enfermagem. Estatística e
enfermagem. Teorias em enfermagem. Enfermeiro como líder e agente de
mudança. Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem.
Administração dos serviços de enfermagem: Políticas públicas em saúde e sua
evolução histórica. Lei orgânica de saúde a partir da Constituição Federal de
1988. Processo social de mudança das práticas sanitárias no SUS e na
enfermagem. Administração de materiais e enfermagem. Normas, rotinas e
manuais - elaboração e utilização na enfermagem. Teorias administrativas e
enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e
funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e
na assistência de enfermagem em ambulatórios. Enfermagem e recursos
humanos - recrutamento e seleção. Enfermagem em equipe dimensionamento dos recursos humanos. Enfermagem, enfermeiro, tomada de
decisão na administração da assistência e do serviço. Enfermagem na auditoria
dos serviços e da assistência. Normas do Ministério da Saúde para atuação:
programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da criança,
programa do adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS,
programa de hanseníase, programa de pneumologia sanitária, programa de
hipertensão, programa de diabético. Processo de enfermagem - teoria e
prática. Consulta de enfermagem. Participação do enfermeiro na CIPA.
Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem. Primeiros
socorros na empresa. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de
enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Planejamento do ensino ao
cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde.
23.1.6
ESPECÍFICAS FARMACÊUTICO (30h): Legislação: Constituição
Federal art. 196 a 200, Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990,
Lei Federal nº 8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política de
Promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde da Família: Portaria nº
2488/GM/2011 - Aprova a Política Nacional de Atenção Básica; Portaria nº
1.654, de 19 de julho de 2011 - Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado
Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável.
Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012 - Redefine os parâmetros de
vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e
2 às Equipes Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para
populações específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras providências.
Organização de Almoxarifados, avaliação da área física e condições
adequadas de armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e
material de consumo. Padronização dos itens de consumo. Sistema de compra.
Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema
de distribuição de medicamentos. Farmacologia. Conceitos: SUS, Vigilância
Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Assistência Farmacêutica. Política de
medicamentos - legislação para o setor farmacêutico. Educação em saúde noções básicas. Estrutura física e organizacional e funções da Farmácia
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Hospitalar. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Programação e
estimativas de necessidade de medicamento. Noções básicas de
epidemiologia. Farmacologia clínica e terapêutica. Serviços/centros de
informação de medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. A
Farmácia Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Misturas intravenosas,
nutrição parenteral e manipulação de citostáticos. Controle de qualidade dos
produtos farmacêuticos - métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos
e microbiológicos. Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos.
Conhecimentos gerais sobre material médico-hospitalar. Garantia de qualidade
em farmácia hospitalar. Legislação farmacêutica. O Sistema Único de Saúde:
Aspectos históricos. Fundamentação Jurídica e organizacional do SUS:
Princípios e Diretrizes do SUS.
23.1.7
ESPECÍFICAS FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
AMBIENTAL: Conhecimento do Sistema Único se Saúde (Sus): Legislação
Básica do SUS; Leis 8080/90 e 8142/90. NOAS 01/02; Norma Operacional de
Assistência à Saúde; A obrigatoriedade de notificação pelos profissionais de
saúde, de algumas doenças transmissíveis; Relação de doenças para o Brasil.
Indicadores de Saúde. Legislação; Sanitária; Epidemiologia e Controle de
Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de
Roedores, Toxoplasmose, Tuberculose, Brucelos e, Teníase, Cisticercose,
Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e cutânea, Larva migrans,
Hidatidose, Esquistossomose). Transição demográfica e epidemiológica.
Vigilância Epidemiológica. Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias.
Sistema de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Doenças de
Interesse para a Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera,
Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, Antaviroses,
Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva, Tuberculose e Tétano.
Doenças Emergentes e Reemergentes. Esquema Básico de Vacinação e
vacinação de adultos. Dengue, controle. Legislação Sanitária Federal e
Vigilância Sanitária ANVISA.
23.1.8
ESPECÍFICAS FISIOTERAPEUTA: Fundamentos de Fisioterapia,
Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas
e pediátricas; conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia; Exame
clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em
fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termoterapia, crioterapia, hidroterapia, massoterapia,
mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia,manipulação
vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia
em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em
pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia cardiovascular; Amputação:
indicações e tipos de prótese e órteses;mastectomias; Fisioterapia em
pneumologia; fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar; insuficiência
respiratória aguda e crônica; infecção do sistema respiratório; Fisioterapia na
saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao
trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência
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fisioterapêutica domiciliar; Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção,
Código de ética e legislação profissional.
23.1.9
ESPECÍFICAS
FONOAUDIÓLOGO:
Conceitos
básicos;
comunicação verbal e não verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos.
Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento.
Desenvolvimento global da criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas,
sócio-emocionais. Processo de aquisição da linguagem oral e escrita.
Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do
aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiológicos na linguagem oral e escrita. A
psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios da linguagem escrita.
Elementos básicos na psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade, tônus
muscular, orientação especial e orientação temporal. Aprendizagem e teoria da
aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos para a
aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola
especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes do sistema de fala normal,
receptor, transmissor e efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação das
etiologias no fenômeno fonoaudiológico da fala: respiratória, articulatória,
neurológica, psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição
atípica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica,
características, etiologia, consequência. Avaliação da fala ligada a estas
patologias, fundamentação teórica, recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo de
produção da voz: função respiratória, mobilidade laríngea durante a formação,
sistema de ressonância, emissão dos sons na fala, articulação, estrutura da
fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis,
muda vocal, afonia alaríngea, insuficiência velo faríngea (rinofonia) conceituação, etiologia, sintomatologia, consequência, conduta para
reeducação. Audição: Desenvolvimento da função auditiva. Audição periférica e
central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e
patológica: graus e tipos de perda auditiva. Caracterização audiométrica dos
diversos graus de perda. Unidade audiométrica, análise de audiogramas:
disacusias mistas, condutivas e neurossensoriais. Características do
desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O deficiente
auditivo e a escola. Código de Ética da Fonoaudiologia. Biossegurança em
Fonoaudiologia. Fonoaudiologia e Saúde Pública.
23.1.10 ESPECÍFICAS MÉDICO (CLÍNICO GERAL) e MÉDICO DE
EMERGÊNCIA: Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na
Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção
Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de
feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório,
Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Código da Ética Médica; Conhecimentos gerais sobre: prontuário do
paciente; transferência de paciente; atestado médico (legislação); informações
às famílias de paciente falecido; intercorrência na ausência do médico
assistente; sigilo médico e segredo profissional; remoção de paciente;
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responsabilidade do médico. Indicadores de saúde pública; Portaria nº 1886 de
18 de dezembro de 1997, que aprova as normas e diretrizes do Programa de
Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família;
Programa de Saúde da Família, noções de medicina comunitária, verminoses,
noções de trabalho em equipe, noções de administração e planejamento
público, cronograma de atendimento, territorialização, visitas médicas
domiciliares, tuberculose e dermatologia. Organização dos serviços de saúde
no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de
tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e
enfoque estratégico.
23.1.11 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA I – CARDIOLOGISTA:
Semiologia clínica cardíaca. Epidemiologia da doença cardiovascular. Função
cardíaca e controle circulatório. Eletrocardiografia. Teste ergométrico.
Cateterismo cardíaco. Insuficiência cardíaca. Valvopatias. Doença cardíaca
isquêmica. Hipertensão arterial sistêmica. Doença tromboembólica. Arritmias
cardíacas e seu tratamento. Endocardite infecciosa. Doenças da aorta. Doença
de Chagas. Doenças do miocárdio. Febre reumática.
23.1.12 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA II – GINECOLOGISTA:
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição
Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das
mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de
feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório,
Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Ciclo Menstrual Feminino e suas Alterações. Amenorréias.
Climatério. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Lesões Precursoras e
Carcinoma do Colo Uterino. Tumores Benignos e Malignos do Útero. Tumores
Benignos e Malignos da Mama. Displasias e Inflamações da Mama. Tumores
Benignos e Malignos do Ovário. Doenças Inflamatórias da Pelva. Distrofias
Vulvares. Planejamento Familiar. Medicina Preventiva. Assistência Pré-Natal.
Endocrinologia do Ciclo Grávido Puerperal. Toxemia Gravídica. Abortamento.
Doença Hemolítica Perinatal. Infecções e Infestações na Gravidez. Alimento
Materno. Avaliação da Maturidade e da Vitalidade Fetal.
23.1.13 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA II – OFTALMOLOGISTA:
Refratometria e Prescrição de lentes oftálmicas. Trauma ocular, periocular e
orbitário. Urgências em Oftalmologia. Doenças da pálpebra, anexos e órbita.
Síndrome do olho seco. Doenças inflamatórias e infecciosas da córnea.
Doenças degenerativas e distróficas da córnea. Conjuntivites, epiesclerites e
esclerites. Uveíte anterior. Uveítes posteriores e intermediárias. Neoplasias
oculares. Estrabismo e Ambliopia. Doenças oftalmopediátricas específicas.
Glaucomas primários e secundários. Catarata. Distrofias e Degenerações
retinianas. Doenças vasculares da retina. Descolamento de retina. Doenças
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neuro-oftalmológicas. Princípios de tratamento em visão subnormal. Cirurgia
refrativa. Adaptação de lentes de contato. Ciências Básicas em Oftalmologia.
Anatomia Histologia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Microbiologia.
23.1.14 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA III – ORTOPEDISTA:
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos
ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover,
recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; Avaliar as condições físicofuncionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, observação da marcha ou
capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o
programa de tratamento; Orientar ou executar a colocação de aparelhos
gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e
crepe, para promover a imobilização adequada dos membros ou região do
corpo afetados; Orientar ou executar a colocação de trações transesqueléticas
ou outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras, para
promover a redução óssea ou correção ósteo-articular; Realizar cirurgias em
ossos anexos, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir
desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos, placas,
parafusos, hastes e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; Indicar
ou encaminhar pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou
orientando-os para possibilitar sua máxima recuperação; Participar de equipes
multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou
tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; Executar
tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação
específica, para promover a recuperação do paciente; Executar outras
atribuições afins. Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou
traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou
cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a a saúde do paciente. Avaliar
as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação,
observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de
radiografias, para estabelecer o programa de tratamento, orienta ou executa a
colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando
ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização adequada
dos membros ou região do corpo afetados; Orientar ou executar a colocação
de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos,
esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção ósteoarticular; Realizar cirurgias em ossos anexos, empregando técnicas indicadas
para cada caso, para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas
do osso, colocar pinos,placas, parafusos, hastes e outros, a fim de restabelecer
a continuidade óssea; Indicar ou encaminhar pacientes para fisioterapia ou
reabilitação,entrevistando-os ou orientando-os para possibilitar sua máxima
recuperação; Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de
sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir
deformidades ou seu agravamento; Executar tratamento clínico, prescrevendo
medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a
recuperação do paciente. Executar outras atribuições afins.
23.1.15 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA IV – PEDIATRA:
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição
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Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de
feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório,
Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. A consulta pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação
do crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e
distúrbios nutritivos. Vacinação. Calendário vacinal da Secretaria de Estado da
Saúde do Estado de Santa Catarina. Parasitoses. Diarréias agudas e crônicas.
Desidratação e terapia hidroeletrolitica. Anemias. Afeccões agudas do aparelho
respiratório. Afeccões agudas do aparelho genito urinário. Infeccões do sistema
nervoso central. Doenças exantemáticas. Afeccões agudas dos olhos, ouvidos,
boca, nariz e garganta. Afeccões do aparelho digestivo. Deformidades
ortopédicas congênitas. Abdome agudo - inflamatório, hemorrágico, obstrutivo
e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa
péptica, gastrite e Helicobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático.
Choque. Intoxicacões exógenas. Septicemia. Meningite. Febre reumática.
Doença do refluxo gastro esofageano. Reanimação cardio respiratório.
Emergência hipertensivas. Hipertenção intra craniana. Acidentes, traumas e
semi - afogamento. Atendimento inicial à criança politraumatizada. Diagnóstico
precoce do câncer e síndromes para neoplásicas. Afecções da pele. Noções
básicas de hematologia e oncologia pediátrica. Noções básicas cardiologia
pediátrica.
23.1.16 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA IX – RADIOLOGISTA:
Física das radiações e radioproteção. Requisitos técnicos para obtenção de
imagens em radiologia geral, tomografia computadorizada, ressonância
magnética, ultrassonografia (inclusive Dopplervelocimetria). Riscos inerentes à
aplicação de contrastes, particularmente os iodados. Atendimento a reações
adversas. Noções de realização e diagnóstico de exames e emissão de laudos,
inclusive em exames contrastados, incluindo crânio e face, sistema
nervosocentral, tórax, abdome e retroperitônio e sistema músculo-esquelético.
23.1.17 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA V – DERMATOLOGISTA:
Anatomia e fisiologia da pele normal. Fisiopatologia cutânea. Semiologia e
métodos
complementares.
Dermatoses
alérgicas.
Dermatoses
eritêmatodescamativas. Dermatoses vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido
conectivo. Dermatoviroses. Infecções bacterianas e micobacterioses. Doenças
sexualmente
transmissíveis.
Micoses
superficiais
e
profundas.
Dermatozoonoses e leishmaniose tegumentar. Dermatoses por agentes
químicos e físicos. Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores benignos e
cistos. Tumores malignos. Distúrbios dos anexos (glândulas, pelos e unhas)
Afecções das mucosas e semimucosas. Terapêutica medicamentosa, química
e física. Cirurgia dermatológica. Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde. Código
de Ética Profissional
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23.1.18 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA VI - ENDOSCOPIA
DIGESTIVA: Aspectos gerais: preparo da sala de exames; preparo do
paciente; anestesia, sedação e monitorização; equipamentos e material
acessório; biossegurança; limpeza e desinfecção dos endoscópicos.
Cromoendoscopia. Esôfago: esofagites, divertículo de Zenker, megaesôfago;
corpo estranho; esôfago de Barrett; estenoses benignas; tumores de esôfago;
varizes esofagogástricas; hérnia hiatal e doença do refluxo gastro-esofágico:
abordagens diagnósticas e terapêuticas endoscópicas. Estômago e duodeno:
gastrites; duodenites, tumores de estômago; Linfoma MALT, úlcera péptica;
hemorragia digestiva; estômago operado. Balão intragástrico. Gastropatia
hipertensiva portal. Pesquisa de H. pylori. Cólon e reto: colites; tumores do
cólon; vigilância e rastreamento no câncer colorretal, doença diverticular; corpo
estranho, doenças inflamatórias; terapêuticas nas lesões elevadas e planas do
cólon, pólipos e polipose; colopatia isquêmica. Colonoscopia na urgência. Vias
biliares e pâncreas: coledocolitíase; pancreatite aguda e crônica; tumor de
papila; tumor de pâncreas; tumor das vias biliares. Cateterismo da papila e
esfincterotomia endoscópica. Diagnóstico e tratamento das lesões benignas e
malignas
das
vias
biliares.
Procedimentos
endoscópicos:
esofagogastroduodenoscopia; colonoscopia; retossigmoidoscopia; biópsia e
citologia; mucosectomia; polipectomia; pré-corte e papilotomia; técnicas de
hemostasia; dilatação; gastrostomia e passagem de cateter enteral;
posicionamento de endopróteses esofagianas, biliares e enterais; complicações
de procedimentos endoscópicos. Achados endoscópicos nas doenças
sistêmicas. Hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa; hemorragia
digestiva e baixa.
23.1.19 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA VII – INFECTOLOGISTA:
Princípios de Antibioticoterapia; Infecções Hospitalares; Doenças Febris: Febre
a Esclarecer; Sepses; Malária; Leptospirose; Febre Amarela; Febre Tifoide;
Calazar; Dengue; Sarampo; Varicela; Citomegalovirose. Infecções Cutâneas e
de Partes Moles: Infecções Bacterianas; Infecções Fúngicas; Leishmaniose
Tegumentar Americana; Herpes Simples; Herpes Zoster; Hanseníase.
Infecções do Sistema Nervoso Central: Meningites; Abscesso Cerebral;
Encefalites. Infecções das Vias Respiratórias: Anginas; Difteria; Otite; Sinusite;
Pneumonias; Tuberculose. Micoses Profundas: Paracoccidioidomicose;
Histoplasmose; Síndrome Mono – Like; Endocardite Bacteriana; Infecções
Intestinais e Intra - Abdominais: Diarreias; Hepatites Virais; Cólera; Parasitoses
Intestinais; Infecções do Trato Urinário; Doenças Sexualmente Transmissíveis;
Infecções Osteoarticulares; Infecções e Trauma: Tétano; Acidentes Ofídicos;
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: Manifestações Clínicas; Coinfecções;
Tratamento; Infecções na Gestação; Vacinação; Ética profissional.
23.1.20 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA VIII – NEUROLOGISTA:
Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica.
Neuropatologia básica. Genética e sistema nervoso. Cefaléias. Demências e
transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema nervoso.
Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento. Transtornos
do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes.
Doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos
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músculos e da placa neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias.
Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das
doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso.
Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma,
eletroneuromiografia,
líquidocefalorraqueano,
neuroimagem,
potenciais
evocados. Ética profissional
23.1.21 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA X – URULOGISTA:
Anatomia cirúrgica urológica. Embriologia do trato geniturinário. Semiologia
urológica. Imaginologia do trato urinário. Traumatismo urogenital. Doenças
renais. Doenças da próstata. Doenças da bexiga. Doenças da adrenal.
Tumores do Uro epitélio alto. Doenças do testículo. Doenças do pênis. Litíase
urinária e Endourologia. Infecções genitourinárias. Tuberculose Urogenital.
Transplante Renal. Uropediatria. Infertilidade masculina. Disfunções sexuais
masculinas. Urologia feminina. Uroneurologia. Hipertensão Renovascular.
Cirurgias do aparelho genitourinário. Cirurgia minimamente invasiva e vias de
acessos nas cirurgias urológicas. Doenças sexualmente transmissíveis.
Cirurgia da reconstrução urogenital. Urooncologia. Urgências na urologia.
23.1.22 ESPECÍFICAS MÉDICO ESPECIALISTA XI – PSIQUIATRA:
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição
Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar,
Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção
nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, Infecções de
feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório,
Infecções urinárias e pielonefrites, Insuficiência cardíaca congestiva, Acidente
vascular cerebral, Diabetes mellitus tipo I e II, Cetoacidose diabética,
Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência
Hepática. Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente.
Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade, Mecanismo de defesa
do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil.
Distúrbio do desenvolvimento do adolescente. Deficiência mental. Autismo
infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do
pânico. Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes
psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e parassuicídio.
Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e adolescência
Dependência e tolerância à drogas, fármacos e tóxicos. Terapêutica:
Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências
psiquiátricas. Noções de psiquiatria Forense - interdição e responsabilidade
criminal. Assistência psiquiátrica moderna.
23.1.23 ESPECÍFICAS NUTRICIONISTA II: Administração de serviços de
alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de
gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos,
métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos
e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química.
Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e
distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o
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controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos
de controle- APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal:
conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e
especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes
alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do
lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização,
planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição
em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais,
infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e carências nutricionais.
Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de
saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteicocalórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias.
Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na
3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e
padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração,
preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis.
Ética profissional.
23.1.24 ESPECÍFICAS ODONTÓLOGO, ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I
– ENDODONTIA, ODONTÓLOGO ESPECIALISTA II – ODONTOPEDIATRA,
ODONTÓLOGO
ESPECIALISTA III
CIRURGIA BUCOMAXILO,
ODONTÓLOGO
ESPECIALISTA
IV
PACIENTES
ESPECIAIS,
ODONTÓLOGO ESPECIALISTA V – PERIODONTIA, ODONTÓLOGO
ESPECIALISTA VI – PRÓTESES: Legislação do SUS: Princípios e diretrizes
do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios
da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das
mãos. Traumatismo em dentes permanentes jovens. Dentística restauradora ̻
diagnóstico e tratamento. Ortodontia preventiva. Níveis de prevenção. Erupção
dental. Oclusão. Semiologia ̻ exame do paciente. Técnicas radiográficas.
Prevenção das doenças periodontais. Prevenção da cárie dental. Diagnóstico
das lesões agudas da cavidade bucal. Anatomia em cirurgia oral. Avaliação
pré-operatória. Técnicas Anestésicas. Alterações periodontais agudas.
Diagnóstico e tratamento dos problemas de origem endodôntica. Placa
bacteriana. Controle de placa - meios físicos e químicos. Epidemiologia da
cárie e doença periodontal. Exodontia: técnicas e acidentes. Esterilização e
desinfecção em odontologia. Perícia odontológica: no foro criminal, trabalhista
e civil. Responsabilidade profissional. Doenças Ocupacionais, Normas
Técnicas de Avaliação de incapacidade laborativa; Fundamentos de Normas
Técnicas Periciais.
23.1.25 ESPECÍFICAS PSICÓLOGO: Legislação: Constituição Federal art.
196 a 200, Leis Orgânicas da Saúde:Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº
8142/1990; Portaria GM nº 687/2006 – Aprova a Política de Promoção da
Saúde. A Estratégia de Saúde da Família: Portaria nº 2488/GM/2011 - Aprova
a Política Nacional de Atenção Básica; Portaria nº 1.654, de 19 de julho de
2011 - Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de
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Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o
Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável. Portaria nº 3.124, de 28 de
dezembro de 2012 - Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de
Apoio à Saúde da Família (NASF) Modalidades 1 e 2 às Equipes Saúde da
Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas, cria a
Modalidade NASF 3, e dá outras providências Infância, adolescência. As
inter-relações familiares: casamento, conflito conjugal, separação, guarda dos
filhos. A criança e a separação dos pais. A criança e o adolescente vitimizados.
Natureza e origens da tendência antissocial. Os direitos fundamentais da
criança e o do adolescente. O trabalho do psicólogo em equipe
multiprofissional. Psicodiagnóstico – técnicas utilizadas. A entrevista
psicológica. Teoria da Personalidade, Teorias e Técnicas Psicoterápicas.
Diferenças individuais e de classes. Noções de cidadania, cultura e
personalidade: “status”, papel e o indivíduo. Fatores sociais da anormalidade.
Interação social. A psicologia social no Brasil.
23.1.26 ESPECÍFICAS TÉCNICO DE ENFERMAGEM I, TÉCNICO DE
ENFERMAGEM II: A inserção dos serviços de enfermagem no Sistema Único
de Saúde (SUS). Código de Ética dos profissionais de enfermagem e Lei do
exercício profissional. Política de humanização do SUS. Funcionamento dos
sistemas: locomotor, pele e anexos, cardiovascular, linfático, respiratório,
nervoso, sensorial, endócrino, urinário e órgãos genitais. Agentes infecciosos e
ectoparasitos (vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes). Doenças
transmissíveis pelos agentes infecciosos e ectoparasitos. Saneamento básico.
Educação em saúde. Conceito e tipo de imunidade. Programa de imunização.
Noções básicas sobre administração de fármacos: efeitos colaterais e
assistência de enfermagem. Procedimentos técnicos de enfermagem.
Assistência integral de enfermagem à saúde: da criança e do adolescente, da
mulher, do adulto, do idoso e mental. Assistência ao indivíduo, família e
comunidade com transtornos: agudos, crônicos degenerativos, mentais,
infecciosos e contagiosos. Assistência de enfermagem no pré, trans e pósoperatório. Assistência de enfermagem em urgência e emergência.
Biossegurança: conceito, normas de prevenção e controle de infecção.
Classificação de artigos e superfícies hospitalares aplicando conhecimentos de
desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material. Preparação e
acompanhamento de exames diagnósticos. Noções de administração e
organização dos serviços de saúde e de enfermagem.

23.2

CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL:
23.2.1
LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão e interpretação de
textos. Linguagem verbal e não verbal. Recursos que estabelecem a coesão do
texto. Ortografia das palavras. Nova Ortografia. Estabelecer concordância
nominal e verbal. Acentuação gráfica das palavras.
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23.2.2
MATEMÁTICA - Adição, subtração, multiplicação e divisão.
Problemas com as quatro operações. Regra de três simples e composta.
Cálculo de áreas. Juros e porcentagem.
23.2.3
ESPECÍFICAS AUXILIAR DE SAÚDE II: Cuidados de Enfermagem
à saúde do cliente adulto, do idoso, da mulher, da criança e do adolescente.
Vacinação: aplicação e cadeia de frios. Diluição e preparo de medicamentos.
Administração de medicamento oral e parenteral. Coleta de materiais para
exames laboratoriais. Desinfecção e esterilização de materiais. Aplicação de
nebulização e oxigenoterapia. Banho de aspersão e no leito. Aplicação de
enema. Cuidados de Enfermagem ao cliente no pré e pós-operatório. Cuidados
de Enfermagem à gestante, à puérpera, ao recém-nascido e à criança.
Prevenção e controle de infecção hospitalar. Preparo do paciente no pósmorte. Cuidados de Enfermagem no preparo dos clientes para consultas e
exames complementares; curativos. Sinais vitais. Cuidados de Enfermagem em
atendimento pré-hospitalar em emergências cardiovasculares, respiratórias,
metabólicas, ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma.
Sistema Único de Saúde-SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios,
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do
SUS.
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ANEXO VIII
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
1.
Caberá interposição de recursos à UNISUL, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir da data de publicação, a respeito:
a) Revisão do indeferimento de inscrição;
b) Revisão de questão da Avaliação Escrita Objetiva;
c) Resultado das Etapas.
2.
Os recursos deverão ser interpostos diretamente através do Sitio de Internet
(www.unisul.br/concursos) na Área do Candidato.
3.
O recurso deverá obedecer ao padrão estabelecido pela UNISUL, devendo ser
observados, entre outros, os seguintes requisitos:
a) Fundamentar, com argumentação lógica e consistente;
b) Apresentar recursos individuais, para questões diferentes (se for o caso).
c) Juntar, em anexo, documentos em formato PDF ou JPG caso citados na
fundamentação do Recurso;
d) Estar relacionado ao próprio impetrante.
4.
Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos itens acima serão
liminarmente indeferidos.
5.
Não será aceito pedido de recurso de qualquer natureza, via fax, correios
eletrônicos, ou apócrifos.
6.
Somente será apreciado o recurso que for expresso em termos convenientes e que
aponte as circunstâncias que o justifique.
7.
O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada a
data e hora de seu protocolo.
8.
As decisões dos recursos estarão disponíveis ao candidato no Posto de
Atendimento e resultado, na forma de extrato, publicado nos locais especificados no item
8 deste Edital.
9.
Se do exame do recurso resultar a anulação de item integrante de Avaliação, a
pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos.
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ANEXO IX
DAS EXIGÊNCIAS E DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO
1.
Homologado o resultado, a municipalidade, havendo necessidade, chamará o
candidato classificado para o exercício do cargo, por ordem crescente de classificação, o
qual será nomeado na forma mencionada neste Edital.
2.

São requisitos básicos para a investidura em cargo público de caráter efetivo:
2.1
A aprovação em concurso público;
2.2
A prova da nacionalidade;
2.3
O gozo dos direitos políticos;
2.4
A quitação com as obrigações militares, para os homens;
2.5
A quitação com as obrigações eleitorais;
2.6
A idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.7
O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
2.8
A comprovação da aptidão física e mental para exercício do cargo;
2.9
Declaração de não acumulação ou de acumulação lícita de cargos,
empregos ou funções públicas, inclusive se já aposentado em outro cargo ou
emprego público;
2.10
Declaração de ausência de impedimento de exercício de cargo, emprego ou
função pública;
2.11
Declaração da não percepção de proventos aposentadoria por invalidez,
pagos por qualquer regime previdenciário.

3.
As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos
estabelecidos em Lei.
4.
A perda ou suspensão do gozo dos direitos políticos será configurada, caso a
Administração Municipal tome ciência da existência de sentença, com trânsito em julgado
de:
4.1
Cancelamento da naturalização;
4.2
Reconhecimento da incapacidade civil absoluta;
4.3
Condenação penal, enquanto durarem os seus efeitos;
4.4
Condenação em processo judicial instaurado por força de atos de
improbidade administrativa.
5.
O não cumprimento dos requisitos disciplinados no item 2 impede a contratação do
candidato e gera a sua recondução à última colocação neste certame.
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ANEXO X
FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 002-2016
FORMULÁRIO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Protocolo: ____________
Número de inscrição:

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Cargo:

Nome:
Telefones de contato:

E-mail:
OPÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

( ) OPÇÃO 1: Doador de Sangue.
( ) OPÇÃO 2: Inscrito CadÚnico;

Número de Identificação Social – NIS: ______________________________________.
DOCUMENTOS ENTREGUES
QUANTIDADE DE FOLHAS

OPÇÃO
1
2
TOTAL DE FOLHAS ->
Local e data do recebimento:
Local:

Data:

Ao assinar, concordo que li o Anexo IV, referente as inscrições, bem como todo o Edital e
concordo em seu inteiro teor.

Assinatura do Candidato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPROVANTE DE ENTREGA
Protocolo:
Inscrição:
Nome:
Data:
Quantidade de Folhas:
___________________
Responsável UNISUL
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO – FAMÍLIA BAIXA RENDA

Eu__________________________________________, portador (a) RG nº
________________ e CPF nº _______________________, Nascido em ___/___/____,
venho por meio desta DECLARAR que, sou membro de família de Baixa Renda nos
termos do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de Junho de 2007 e atendo plenamente os
requisitos de isenção previsto neste edital.
Por se expressão da verdade, firmo o presente instrumento, tendo
conhecimento que qualquer ato inverídico poderá ensejar as penalidades cominatórias de
falsidade ideológica (art. 299 Código Penal).
Biguaçu - SC, ____de ___________ de 2016.
Assinatura
N. de inscrição:
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ANEXO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAS E TRANSITÓRIAS
1.
O Edital n.° 002/2016 DE CONCURO PÚBLICO (Saúde) publicado em 11 de Maio
de 2016 não produzirá mais efeitos, devendo ser respeitada e convalidada as disciplinas
constantes neste Edital para o Concurso Público ora em comento;
2.
As inscrições realizadas anteriormente serão aproveitadas e publicadas, quaisquer
alterações, devolução da taxa de inscrições deverão ser realizadas nos prazos definidos
no Anexo I do presente Edital;
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ATO Nº 003/CP/2016
COMUNICA SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
EDITAL Nº 001/2016 (Administração)
EDITAL Nº 002/2016 (Saúde)
EDITAL Nº 003/2016 (Educação)

O Prefeito Municipal de Biguaçu/SC, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a
Comissão Municipal de Concurso Público e O Instituto o Barriga Verde, resolvem em comum
acordo, suspender o Concurso Público Edital nº 001/2016. 002/2016 e 003/2016, conforme
recomendação do Ministério Público de Santa Catarina -MPSC, para abertura de procedimento
licitatório, com base nas seguintes considerações:
Considerando, que o Ministério Púbico da Comarca de Biguaçu, através dos autos no.
0002/2016/03PJ/BIG, entendeu que a modalidade de contratação efetuada, seria inadequada
para a situação em apreço, por consequência recomendou ao Município a imediata rescisão
contratual com o Instituto o Barriga Verde, recomendando ainda abertura de novo processo
licitatório.
Considerando, que o Instituto O Barriga Verde apresentou todos os atestados de capacidade
técnica e histórico de mais de 200 concursos já realizados, bem como declaração e rol de
profissionais habilitados pertencentes a banca de elaboração de questões da instituição,
documentação esta não considerada suficiente pelo MPSC para preencher os requisitos para a
contratação efetuada.

Considerando, que que as providências para aplicação das provas no dia 17 de julho já estavam
tomadas, como homologação dos inscritos, elaboração das questões e demais atos pertinentes
ao certame, conclui-se pela capacidade técnica do IOBV para atender o objeto contratado, no
entanto em comum acordo,

o Munícipio de Biguaçu e o IOBV, decidiram acatar a

recomendação do MPSC a fim de não prejudicar os candidatos inscritos, com um possível
cancelamento após a realização das provas, e de forma a evitar prejuízos dos candidatos com
deslocamentos e com as consequências de um longo embate jurídico posterior à realização das
provas.

Concurso Público Prefeitura Municipal de BIGUAÇU
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Com base nas considerações acima o Município de Biguaçu decide que:

1. Fica rescindido o contrato de prestação de serviço entre o Município de Biguaçu e o
Instituto o Barriga Verde.
2. Fica determinado a abertura imediata de processo licitatório para seleção de empresa
para executar o certame com abertura de novo prazo de inscrição e nova data para
aplicação das provas, após prazo legal.
3. Fica suspenso o Concurso Público, até que seja licitada a empresa que executará a
continuidade dos serviços.
4. Fica cancelada a realização das provas no dia 17 de Julho de 2016, o qual será
indicado nova data por esta Administração.
5. Ficam DEFERIDAS as inscrições pagas até o momento, serão consideradas para o futuro
edital.
6. Depois de anunciada a nova data e local das provas, os candidatos que já efetivaram
suas inscrições, com o pagamento do boleto bancário e não tiverem interesse em se
submeterem às provas do novo concurso público, terão o direito ao reembolso dos
valores pagos a título de inscrição, podendo solicitar a devolução da taxa ao Município de
Biguaçu da seguinte forma:
a)

Preencher o requerimento do anexo I deste ato, informando o número do banco,
agência e da conta corrente para devolução do valor.

b)

Protocolar o requerimento na Prefeitura Municipal de Biguaçu, ou enviá-lo através
das agências dos correios com SEDEX/AR para Prefeitura Municipal de Biguaçu,
Praça Nereu Ramos, 90 – Centro, CEP 88160-000 ou enviar através do e-mail:
concurso@bigua.sc.gov.br, o requerimento digitalizado.

6.1.

O Município de Biguaçu fará a devolução do valor pago em até 20 dias úteis
após recebimento do requerimento.

Biguaçu, 21 de junho de 2016.
Ramon Wollinger

Prefeito Municipal
Concurso Público Prefeitura Municipal de BIGUAÇU
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE VALOR PAGO
Eu _________________________________________________, portador do documento de
CPF nº ___________________, inscrito no seguinte edital:
( ) Edital 001/2016 (administração)
( ) Edital 002/2016 (saúde)
( ) Edital 003/2016 (educação)
Da
Prefeitura
Municipal
de
Biguaçu,
residente
e
domiciliado
a
Rua/Av._____________________________________________________
nº___,
Bairro___________________, Cidade____________, Estado____, CEP____________.

Venho REQUER a Vossa Senhoria DEVOLUÇÃO do valor pago da taxa de inscrição do cargo
de _______________________________ inscrição número: ______________. Por não haver
mais interesse em participar do certame.

Informo que o valor a ser devolvido é de R$ __________ e deve ser depositado na seguinte
conta bancária:
Banco: ___________________________________________________________________
( ) Conta em nome e CPF do titular da inscrição.
( ) Conta de terceiros.
Titular da Conta: ______________________________________________________________
Número da Agência: ___________________________________________________________
Número da conta: _____________________________________________________________

Tipo da conta: [ ] corrente

[ ] Poupança – número da operação __________

Nestes Termos firma a presente declaração e
Pede Deferimento do requerimento
_________________, ______ de ____________ de 2016
(local e data)
___________________________________
Assinatura do Requerente
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EDITAL Nº 002/2016 DE CONCURSO PÚBLICO (Secretaria de Saúde)
Abre inscrições e define normas para o Concurso Público, destinado a
provimento de vagas legais do quadro de servidores do Município de
Biguaçu, Santa Catarina e dá outras providências.
O Senhor Ramon Wollinger, Prefeito Municipal de Biguaçu/SC, no uso de suas atribuições legais, nos termos
do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e emendas, TORNA PÚBLICO a realização de
Concurso Público sob regime estatutário – Lei Complementar Municipal nº 53/2012, e suas alterações, para
provimento de vagas legais do quadro geral dos servidores do Município (Secretaria de Saúde), que será regido
pela legislação em vigor e pelas normas estabelecidas no presente edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público é de responsabilidade do município de Biguaçu e será executado através do Instituto
o Barriga Verde-IOBV, localizado na Avenida Luiz Bertoli, 233, centro, município de Taió – CEP 89.190000, Estado de Santa Catarina, tel./fax (47) 3562-1598, endereço eletrônico: http://iobv.org.br/; e-mail:
concursos@iobv.org.br.
1.2. A fiscalização e supervisão do Concurso Público está a cargo da Comissão Municipal de Concurso
Público, nomeada pela Portaria nº 1149/2016.
1.3. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte cronograma:
FASE 1:

Evento
Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de:
Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição
Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição
Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:
Requerimento de Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a
prova, prazo final para envio por Sedex/AR do requerimento.
Homologação das Inscrições, divulgação das inscrições indeferidas de todos os
candidatos (rol dos inscritos)
Recursos contra indeferimento das inscrições
Listagem definitiva dos inscritos
divulgação do Local e Horários de Prova e Distribuição dos cargos e
candidatos por local/bloco/sala (ensalamento)

DATA PREVISTA
de 12/05/16 à 10/06/16
12/05 a 26/05/16
03/06/16
13/06/16

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
Gabarito Preliminar divulgação no site Instituto o Barriga Verde
(www.iobv.org.br).
Recursos contra as questões e ao gabarito preliminar
Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos da prova objetiva divulgação no
site do Instituto o Barriga Verde (www.iobv.org.br).
Classificação Preliminar
Recursos contra a classificação preliminar
Classificação Final
Homologação do resultado final

26/06/16

10/06/16
16/06/16
17 e 20/06/16
22/06/16
A partir de 20/06/16

27/06/16
28 e 29/06/16
06/07/16
11/07/16
12 e 13/07/16
15/07/16
20/07/16

1.4. As publicações serão realizadas após às 17 horas da data prevista, cabendo ao candidato a
responsabilidade de acompanhar as publicações.
1.5. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, do
número de recursos, de intempéries e por decisão da Comissão Municipal de Concurso Público e da
Comissão do Instituto o Barriga Verde, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar suas
alterações nos meios de divulgação do certame.
Concurso Público 02/2016 Prefeitura Municipal de BIGUAÇU [Secretaria de Saúde]

Página 1 de 45

Estado de Santa Catarina
Município de BIGUAÇU

Edital n. º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (Secretaria de Saúde)
1.6. O Edital do Concurso Público, os demais comunicados e avisos aos candidatos, a relação de inscritos, os
gabaritos e provas, os julgamentos realizados, convocações e todos os demais atos do Concurso Público,
serão publicados no site oficial na Internet: www.iobv.org.br e, em caráter meramente informativo,
no site www.bigua.sc.gov.br.
1.7. O Edital do Concurso Público também será publicado no site do Município de Biguaçu na Internet:
http://www.bigua.sc.gov.br/ e no diário oficial eletrônico do Estado de Santa Catarina – DOE:
http://doe.sea.sc.gov.br/, e murais do Paço Municipal, Sede do Legislativo e autarquias.
1.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, comunicados, mensagens
eletrônicas (e-mails) e demais documentos divulgados e/ou enviados referentes ao presente Concurso
Público.
1.9. O prazo de validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos, contados da publicação do ato de
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Poder
Executivo.
1.10. Durante o prazo de validade do Concurso Público, o aprovado excedente tem prioridade sobre os
novos concursados, no preenchimento dos cargos na mesma carreira.
1.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das
condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste edital, bem como em eventuais
aditamentos, comunicações, instruções e convocações, relativas ao certame, que passarão a fazer parte
do instrumento convocatório como se nele estivesse transcritos e acerca dos quais não poderá o
candidato alegar desconhecimento.
1.12. Os documentos e requerimentos exigidos, salvo expressa determinação das normas do Edital, poderão
ser entregues, pessoalmente pelo candidato ou por procurador devidamente habilitado, na Sede do
IOBV no endereço constante do item 1.13.
1.13. Os documentos também poderão ser enviados via postal com AR (Aviso de Recebimento), salvo
expressa vedação do Edital, através do serviço de entrega expressa de documentos (SEDEX) para serem
entregues ao IOBV, no endereço abaixo, valendo para fins de direito a data registrada de postagem da
correspondência.
Endereço para remessa via postal de documentos:

IOBV – CONCURSO PÚBLICO DE BIGUAÇU
Avenida Luiz Bertoli, número 233 – Centro - 89.190-000 – Taió - SC
1.14. Não serão admitidas, após o término das inscrições, a complementação, a inclusão ou a substituição dos
documentos entregues.
1.15. A documentação enviada terá validade somente para esse edital de concurso público, e todas as cópias
enviadas só terão validade se estiverem autenticadas, para outros editais do município deverá ser
enviada novamente a documentação e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias
desta documentação.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
2.1. São requisitos básicos para investidura nos cargos a que se refere o presente Concurso Público:
a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro das vagas estabelecidas neste
Edital;
b) A nacionalidade brasileira ou equiparada;
c) O gozo dos direitos políticos;
d) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
e) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
f) A idade mínima de dezoito anos;
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g) Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com
prévia inspeção médica oficial;
h) Idoneidade moral a ser comprovada mediante a apresentação de atestado de antecedentes emitido por
órgão competente;
i) Inexistência da incompatibilidade para o exercício de cargo público municipal;
j) Os candidatos com deficiência devem verificar as disposições do Capítulo próprio neste Edital;
k) Outros requisitos justificados pelas atribuições do cargo ou estabelecidos em lei.
2.2. A comprovação da escolaridade e o preenchimento dos demais requisitos legais indispensáveis à
nomeação no cargo público será exigida unicamente quando da posse no cargo público. A não
apresentação, naquela ocasião, de todos os documentos exigidos implicará na desclassificação do
Concurso Público e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação.
2.3. A aprovação e classificação no presente Concurso Público não criam direito imediato à admissão que
será realizada na medida das necessidades do município de Biguaçu e disponibilidades orçamentárias.
3. DOS CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE EXIGIDA, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS.
3.1. O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas legais existentes, conforme
cargos/especialidades, carga horária semanal, número de vagas, remuneração mensal, e as exigências
específicas a cada cargo, objeto deste Concurso Público, que se encontram descritos no Anexo I e II
deste edital.
3.2. A escolaridade e requisitos exigidos, conforme anexo I e legislação em vigor, deverão ser
comprovados no ato da posse após a convocação.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo a que
deseja concorrer. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua
alteração.
4.2. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo
candidato das condições estabelecidas neste Edital.
4.3. A participação no Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e nas
condições estabelecidas neste edital.
4.4. Ao se inscrever o candidato concorda com o acesso por terceiros, por qualquer meio, dos seus dados
de identificação, resultados das avaliações a que for submetido e classificação no presente Concurso
Público.
4.5. A inscrição somente será efetuada via Internet, no endereço eletrônico www.iobv.org.br, no período
estabelecido no cronograma de atividades item 1.3 deste edital.
4.6 Para os candidatos que não possuem acesso à rede mundial de computadores (internet), o
Município de Biguaçu, disponibilizará local com computadores e acesso à internet, para a realização
de inscrição no seguinte local Pró- Cidadão, na Rua: Lúcio Born, n°12, Biguaçu, Centro, com
atendimento das 14h às 17h.
4.7 O atendimento presencial acha-se condicionado à disponibilidade de equipamentos e pessoal e, em
determinados momentos, poderá haver filas.
4.8

Os candidatos poderão se inscrever em até dois (2) cargos, desde que as provas sejam em horários
distintos (matutino e vespertino) conforme a seguinte distribuição:
Matutino
Vespertino
Cargos com exigência de escolaridade
Cargos com exigência de escolaridade:
Fundamental e Ensino Superior
Ensino Médio
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4.9

Para o candidato, isento ou não, que efetivar mais de uma inscrição no mesmo horário (período),
será considerada válida somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a
inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será
considerada a última inscrição efetuada no sistema de inscrição do IOBV.

4.10 Para efetivar a sua inscrição pela internet é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física
(CPF), sendo que o candidato deverá seguir os seguintes passos:
a)

Acessar o endereço eletrônico www.iobv.org.br, na página inicial clicar em “Concursos e seletivos”,
em seguida em “inscrições abertas”, selecionar o município de Biguaçu Edital 002/2016 e clicar em
“realizar inscrições”, digitando seu CPF e informando os dados solicitados.

b)

Baixar e Ler atentamente o edital completo, inteirando-se das condições do certame e certificando-se
de que preenche todas as condições exigidas.

c)

Cadastrar-se no portal www.iobv.org.br, criando uma senha de acesso para a área do candidato
(guarde bem essa senha pois será útil em todos os acessos futuros)

d)

Preencher o Requerimento de Inscrição, conferindo os dados informados e enviá-lo pela internet,
imprimindo uma cópia que deve ficar em seu poder;

e)

Imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, mantendo em seu poder o
comprovante de pagamento.

4.11 O IOBV e o Município de Biguaçu eximem-se de qualquer responsabilidade pela eventual
indisponibilidade, congestionamento de linhas ou falha dos equipamentos ou acesso à INTERNET.
4.12 É de responsabilidade do candidato manter atualizados os endereços, e-mails e números de telefones
informados. Eventual mudança de endereço, até a data de publicação do resultado final do Concurso
Público, deverá ser atualizado no cadastro on line do candidato, através da sua área restrita. Após a data
de publicação do resultado do Concurso Público, deverão ser comunicadas diretamente ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Biguaçu.
4.13 O valor da taxa de inscrição é de:
a) Para cargos com exigência de curso superior: R$ 100,00 (cem) reais;
b) Para cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 70,00 (setenta) reais;
c) Para cargos com exigência de ensino fundamental: R$ 50,00 (cinquenta) reais;
4.14 O pagamento da taxa de inscrição só poderá ser realizado mediante a utilização do boleto de
pagamento disponível no endereço eletrônico www.iobv.org.br, impresso com o respectivo código de
barras, devendo ser pago preferencialmente nas Casas Lotéricas e Agências da Caixa Econômica
Federal, diretamente no caixa, até o dia do vencimento estabelecido no boleto. Não serão
considerados pagamentos fora do prazo estabelecido no cronograma deste edital.
4.15 O IOBV não se responsabilizará por boletos clonados por estelionatários, devido vírus no computador
utilizado pelo candidato, devendo o candidato conferir o código de barras e se o boleto é do Banco do
Brasil cujo código de barras deve iniciar pelo número do banco ou seja 104.
4.16 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não constituem documentos
comprobatórios do pagamento da taxa de inscrição.
4.17 Não serão aceitos pagamentos feitos por qualquer outra forma ou meio.
4.18 No caso de extravio do boleto original, uma segunda via poderá ser obtida no mesmo endereço, na área
restrita do candidato.
4.19 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se
encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
4.20 Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor de
inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para assumir o
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cargo, bem como das regras constantes neste edital, acompanhando as publicações e suas possíveis
alterações.
4.21 A inscrição só será aceita quando o estabelecimento bancário onde foi feito o recolhimento da taxa de
inscrição confirmar o respectivo pagamento, sendo canceladas as inscrições cuja taxa de inscrição tiver
sido paga com cheque sem cobertura ou com qualquer outra irregularidade.
4.22 Após o pagamento do boleto bancário, em até cinco dias o candidato poderá conferir, no site do
Concurso Público, na área do candidato, se os dados da inscrição foram recebidos e se o valor da
inscrição foi pago, podendo imprimir seu comprovante definitivo de inscrição.
4.23 É vedada a inscrição condicional, extemporânea ou por qualquer outra via não determinada neste
edital.
4.24 O IOBV não se responsabilizará por solicitações de inscrição não efetivadas por falhas e ou
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência dos dados ou impressão dos documentos solicitados.
4.25 As informações prestadas no preenchimento do Requerimento de Inscrição, são de inteira
responsabilidade do candidato, podendo ser indeferida ou anulada a inscrição por seu preenchimento
incompleto ou de forma indevida.
4.26 Será nula a inscrição de candidato que, por qualquer meio, faça uso de informação ou documento falso
ou oculte informação ou fato a ela relevante, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis.
4.27 No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a qualquer
tempo, mesmo que o candidato tenha sido classificado e que o fato seja constatado posteriormente.
4.28 O candidato, após efetuar o pagamento da inscrição não poderá, sob qualquer pretexto, pleitear a troca
de cargo e/ou a devolução da importância recolhida uma vez que, o valor da inscrição somente será
restituído em caso de anulação plena do Concurso Público.
4.29 As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional o que poderá
ser feito sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita
no site www.iobv.org.br e www.bigua.sc.gov.br.
4.30 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e deferidas pela
autoridade competente. O ato de homologação será divulgado no site do Concurso Público no
endereço www.iobv.org.br, na data constante do cronograma deste edital. No mesmo local e horário
será publicada a relação das inscrições indeferidas.
5 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1. São isentos da taxa de inscrição no Concurso Público:
a) Os candidatos doadores de Sangue (Lei Municipal nº 2.437, de 27 de abril de 2007);
b) Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal –
CADúnico e forem membros de família de baixa renda (com renda mensal per capita de até meio salário
mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos).
5.2. Para usufruírem do benefício da isenção da taxa de inscrição os candidatos deverão, após realizar sua
inscrição, protocolar na sede do IOBV, ou enviar via postal (sedex/ar), os seguintes documentos:
5.2.1. Para os que pedirem isenção da taxa de inscrição por serem doadores de sangue:
a) Requerimento de isenção da taxa de inscrição (Anexo V);
b) Documento oficial expedido pela entidade coletora (original ou cópia autenticada), que deverá ser
juntado no ato de inscrição. O documento deverá discriminar o número e a data em que foram
realizadas as doações, não podendo ser inferior a 03 (três) vezes anuais.
5.2.1.1. Considera-se, para enquadramento no benefício previsto na referida Lei, somente a doação de
sangue promovida a órgão oficial, ou à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
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5.2.1.2. Nos termos da orientação do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, estão
habilitadas a fornecer declaração que ateste a condição de doador de sangue, as seguintes
entidades:
Cidade
Blumenau
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Florianópolis
Florianópolis
Joaçaba
Joinville
Lages
Rio do Sul
Tubarão

Unidade
Centro Hemoterápico de Blumenau
Hemocentro Regional de Chapecó (HEMOSC)
Hospital São Francisco
Hemocentro Regional de Criciúma (HEMOSC)
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC‐Coordenador)
Hospital Universitário – UFSC
Hemocentro Regional de Joaçaba (HEMOSC)
Hemocentro Regional de Joinville (HEMOSC)
Hemocentro Regional de Lages (HEMOSC)
Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí
Posto de Coleta (vinculado ao Hemocentro Regional de Criciúma)

5.2.2. Para os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição por estarem inscritos no CADúnico:
a.
b.

No momento da inscrição “on line” deverão obrigatoriamente informar o número do NIS – Numero de
Identificação Social.
Enviar Requerimento de isenção da taxa de inscrição (anexo V), declarando ser hipossuficiente, e
informando o número do NIS;

5.2.2.1. No caso de pedido de isenção por estar inscrito no CADúnico, o IOBV consultará o MDS para
verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. Os indeferimentos serão definidos de
acordo com a decisão do sistema SISTAC do MDS. Declarações falsas estarão sujeitas às sanções previstas
em lei.
5.3. Só serão examinados os pedidos de isenção enviados via postal que forem entregues ao IOBV até a data
determinada no Edital para recebimento dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição, valendo para fins
de direito o carimbo ou registro postal da correspondência. Para o seguinte endereço:
INSTITUTO O BARRIGA VERDE
ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO BIGUAÇU – SC
Av. Luiz Bertoli, 233 – Centro – 89.190-000 – Taió - SC
5.4 A documentação enviada terá validade somente para esse edital de concurso público, para outros
editais do município deverá ser enviada novamente a documentação e não serão devolvidos, assim
como não serão fornecidas cópias desta documentação.
5.5 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento deferido terá sua inscrição validada, não
devendo pagar o boleto da taxa de inscrição.
5.6 Sendo indeferido o pedido de isenção, restará ao candidato o pagamento da inscrição até o último dia
do vencimento do boleto bancário.
5.7 Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.
5.8 O candidato que efetivar mais de uma inscrição com pedido de isenção de pagamento, para o mesmo
cargo, terá analisada e confirmada apenas a última inscrição, sendo as demais canceladas.
5.9 Os despachos aos pedidos de isenção da taxa de inscrição serão publicados na data constante do
cronograma deste edital.
5.10 Não será concedida isenção de pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) Omitir informações e (ou) torná-las inverídicas;
b) Fraudar e (ou) falsificar documentação;
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c) Pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos neste edital;
d) Não observar o local e endereço previsto neste edital;
5.11 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção, acompanhado dos documentos
comprobatórios, a complementação da documentação.
5.12 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax, via requerimento
administrativo, via correio eletrônico ou, ainda fora do prazo.
6 DAS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do
concurso, 5% serão providas na forma do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.
6.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das
vagas oferecidas por cargo/gerência-executiva, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
6.3. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número
de vagas igual ou superior a cinco.
6.4. Os candidatos com deficiência serão classificados de acordo com a lista especial, da seguinte forma: o
primeiro colocado da lista especial será convocado para assumir a quinta vaga, os demais candidatos
classificados na lista especial serão classificados a cada intervalo de 20 (vinte) vagas.
6.5. Os cargos contemplados e o número de vagas reservadas a portadores de necessidades especiais, estão
listados no Anexo I deste edital;
6.6. Os cargos não contemplados com vaga reservada para portadores de necessidades especiais, em função
do número de vagas, o primeiro candidato classificado no concurso na lista especial dos candidatos
inscritos para as vagas reservadas, será nomeado para ocupar a 20ª (vigésima) vaga aberta para cada
cargo. O segundo classificado no concurso na lista especial ocupará a 40ª (quadragésima) vaga aberta
para o cargo, e assim sucessivamente, obedecida a ordem de classificação na listagem especial e o prazo
de validade do concurso.
6.7. O candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas oferecidas no cargo
escolhido, utilizando-se da vaga reservada somente quando, tendo sido aprovado, não puder ser
nomeado através de sua classificação na lista geral.
6.8. Serão consideradas deficiências somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo
com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º da
Lei nº 12.870/2004 e no art.1º do Decreto Federal n. 2.874/2009 e suas alterações.
6.9. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples,
do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
6.10. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) No ato da inscrição declarar-se com deficiência;
b) Encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF), bem como original ou cópia autenticada
em cartório do laudo médico contendo o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
como a provável causa da deficiência.
c) Obrigatoriamente enviar requerimento (Anexo IV) solicitando a vaga para deficiente e descrevendo
detalhadamente o tipo de atendimento especial que necessita no dia da prova.
d) Cópia do comprovante de inscrição.
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6.11 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia simples do CPF
é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IOBV não se responsabiliza por qualquer tipo de problema
que impeça a chegada dessa documentação a seu destino.
6.11.1 A documentação enviada terá validade somente para esse edital de concurso público, para outros
editais do município deverá ser enviada novamente a documentação e não serão devolvidos, assim
como não serão fornecidas cópias desta documentação.
6.12 Os documentos devem ser protocolados ou enviados no seguinte endereço:
INSTITUTO O BARRIGA VERDE
VAGA PARA DEFICIENTE CONCURSO PÚBLICO BIGUAÇU – SC
Av. Luiz Bertoli, 233 – Centro – 89.190-000 – Taió - SC
6.13

Os documentos enviados pelo correio, unicamente para o endereço do IOBV, só serão examinados se
forem entregues até a data determinada no Edital, valendo para fins de direito o carimbo ou registro
postal da correspondência.

6.14

Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo
determinado, não será considerado como pessoa com deficiência para concorrer às vagas
reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo que tenha
assinalado tal opção na ficha de inscrição on line.

6.15

Os candidatos que se declararam no ato de inscrição como portadores de deficiência e que não
atenderem plenamente a todas as exigências dispostas no presente edital, terão suas inscrições para
as vagas reservadas indeferidas, passando a figurar unicamente na classificação geral dos candidatos.

6.16

O candidato com deficiência que necessitar de condição especial (local de fácil acessibilidade,
tempo adicional, uso de aparelhos de audição, fiscal ledor, prova com fonte ampliada e etc.), para
a realização das provas deverá protocolar ou enviar via sedex/ar, requerimento (anexo IV) desta
solicitação, até data constante no cronograma, no endereço já informado, anexando ao
requerimento laudo médico por especialista da área de sua deficiência, comprovando essa
necessidade.

6.17

As solicitações de condições especiais serão atendidas respeitadas a legalidade e a razoabilidade. No
caso de uso de equipamentos especiais, estes deverão ser obtidos pelo candidato e apresentados
antecipadamente ao fiscal de sala e ou coordenador local do IOBV.

6.18

Os candidatos inscritos nessa condição participarão do Concurso Público em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo, à avaliação, aos
critérios de aprovação, no horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos
os demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.

6.19

Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria.

6.20

Os candidatos aprovados para as vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, antes
da posse, serão convocados para submeter-se à avaliação médica oficial, para serem avaliados
quanto à deficiência alegada para fins de concorrência nas vagas reservadas, bem como para
avaliarem a compatibilidade das deficiências para as atribuições dos cargos.

6.21

Será excluído das vagas reservadas para portadores de necessidades especiais, passando a figurar
unicamente na classificação geral, o candidato aprovado que:
a) Não comparecer, chegar atrasado ou não apresentar a documentação e ou exames solicitados para
a avaliação médica oficial;
b) Cuja deficiência informada no requerimento de Inscrição não seja constatada pela avaliação médica
oficial;

6.22

Não será admitido recurso relativo à condição de deficiente de candidato que, no ato da inscrição, não
declarar essa condição.
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6.23

As vagas definidas neste edital que não forem providas por falta de candidatos com deficiência
aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por
cargo.

7 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
7.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas. O ato de homologação
será publicado no endereço eletrônico www.iobv.org.br, na data constante do cronograma deste edital.
7.2 A relação das inscrições não homologadas devido ao indeferimento, serão divulgadas no endereço do
Concurso Público na internet www.iobv.org.br.
7.3 Caso a inscrição do candidato não seja homologada, ou haja inexatidão relativas a grafia do seu nome,
condição de pessoa com deficiência ou qualquer outra, caberá recurso nos termos do presente Edital.
7.4 Os casos de erro de grafia, no nome, data de nascimento ou outro dado pessoal, o próprio candidato
deve entrar na área restrita do site, com seu CPF e senha cadastrados e fazer as devidas alterações, até
a data da prova.
7.5 Após prazo recursal as inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas
e deferidas DEFINITIVAMENTE pela autoridade competente na data constante do cronograma deste
edital.
7.6 Se mantido o indeferimento ou não processamento da inscrição, o candidato será eliminado do
Concurso.
8 OUTROS REQUERIMENTOS
8.1 Candidata lactante
8.1.1 A candidata que desejar amamentar durante a aplicação da prova deverá:
a) Indicar esta condição especial para realizar a prova no Requerimento de Inscrição;
b) Enviar ou apresentar no local das provas o requerimento Anexo IV, deste edital, informando nome do
acompanhante, bem como cópia da certidão de nascimento do filho.
c) Chegar ao local da prova com a antecedência mínima de trinta minutos, acompanhada de pessoa maior
que ficará responsável pela guarda da criança.
8.1.2 O menor e o responsável ficarão em sala especial reservada. Nos momentos de amamentação a
candidata solicitará ao fiscal de sala que a conduza à sala reservada. O tempo destinado à amamentação
não será descontado do tempo de duração da prova.
8.1.3 O IOBV não disponibilizará acompanhante para guarda da criança.
8.2 Benefícios da Lei 11.689/2008
8.2.1 Os candidatos que pretenderem, em caso de empate na classificação final, o benefício da Lei
11.689/2008, deverão entregar ou enviar no endereço do IOBV, até o último dia de inscrições, cópia
autenticada da certidão e ou declaração e ou atestado ou outros documentos públicos (original ou cópia
autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País,
relativos ao exercício da função de jurado, os termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de
2008.
8.2.2 Os documentos enviados pelo correio, unicamente para o endereço do IOBV, só serão examinados se
forem entregues até a data determinada no edital, valendo para fins de direito o carimbo ou registro
postal da correspondência.
8.2.3 Enviar documentos para:
INSTITUTO O BARRIGA VERDE
AMAMENTAÇÃO/ Beneficio Lei 11.689 CONCURSO PÚBLICO BIGUAÇU – SC
Av. Luiz Bertoli, 233 – Centro – 89.190-000 – Taió - SC
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8.2.4

A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgado no
endereço www.iobv.org.br, conforme data prevista no cronograma.

8.2.5

A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.

9 DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
9.1

Para todos os demais cargos, o concurso terá uma única etapa que consiste de PROVA ESCRITA
OBJETIVA, de caráter eliminatório/classificatório, com questões objetivas, de múltipla escolha, com 4
(quatro) alternativas, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e
com as atribuições dos cargos.

9.2

Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na
nota final da prova objetiva.

10. DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
10.1. A prova escrita objetiva constará da avaliação de conhecimentos teóricos e práticos dos candidatos
mediante a aplicação de questões objetivas, cada uma delas com 4 (quatro) alternativas, das quais
uma única será correta.
10.2. A prova escrita com questões objetivas será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), expressas
com 2 (duas) casas decimais e terá a duração de 4 (quatro) horas.
10.3. As áreas de conhecimento exigidas, o número de questões e o valor que será atribuído a cada uma,
estão dispostos por escolaridade exigida para o cargo, conforme os quadros abaixo:
Cargos com Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Valor da
questão

Total Nota por
Disciplina

0,20

3,00

0,70

7,00
10,00

Número de
questões

Valor da
questão

Total Nota por
Disciplina

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa
Matemática
Informática
Legislação

5
5
5
5

0,20

4,00

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos técnicos profissionais

20

0,30

6,00

Total

40

Tipo Prova

Disciplinas

Número de
questões

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos Conhecimentos inerentes ao cargo
Total
Conhecimentos Básicos

5
5
5
10
25

Cargos com Escolaridade: Ensino Médio Completo e Técnico
Tipo Prova

Disciplinas

10,00

Cargos com Escolaridade: Ensino Superior Completo
Número de
questões

Valor da
questão

Total Nota por
Disciplina

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa
Informática
Legislação

10
5
5

0,20

4,00

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos técnicos profissionais

20

0,30

6,00

Total

40

Tipo Prova

Disciplinas
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10.4.

Os pontos das disciplinas correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada uma
de suas questões. A nota da prova objetiva será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.

10.5.

Os programas das provas encontram-se publicados no anexo III do presente Edital.

10.6.

Para prestar a prova escrita objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um cartãoresposta, sendo responsável pela conferência dos dados impressos no seu cartão-resposta, pela
verificação da correspondência do seu caderno de prova com o cartão-resposta e com o cargo
escolhido e pela transcrição correta das letras correspondentes às respostas que julgar corretas.

10.7.

A existência de qualquer irregularidade no caderno de questões e ou no cartão-resposta deve ser
comunicada imediatamente ao Fiscal de Sala. A Coordenação do Concurso Público envidará todos os
esforços para a rápida substituição dos materiais com defeito. O tempo gasto para a substituição dos
materiais será acrescido ao tempo de duração da prova.

10.8.

O candidato deverá marcar suas respostas no cartão-resposta utilizando caneta esferográfica feita de
material transparente, de tinta preferencialmente preta ou tinta azul, seguindo as instruções
contidas na capa do caderno de questões. As provas serão corrigidas unicamente pela marcação no
cartão resposta, não sendo válidas as marcações feitas no caderno de questões em hipótese alguma.

10.9.

O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o cartão- resposta, que será o
único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão-resposta será de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas contidas neste edital e nas instruções do caderno de provas. Em hipótese alguma haverá
substituição do cartão-resposta por motivo de erro do candidato.

10.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do
cartão-resposta, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido
integralmente.
10.11. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o
seu cartão-resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
do processamento eletrônico deste.
10.12. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu
número de inscrição e o número de seu documento de identidade.
10.13. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo
em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial específico para auxílio no
preenchimento. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do IOBV devidamente
treinado.
10.14. Ao terminar a prova ou no horário determinado para o seu encerramento, o candidato entregará o
cartão resposta devidamente assinado e o caderno de questões.
10.15. Será atribuída nota 0,00 (zero) às respostas de questões objetivas:
a)

Cuja resposta não coincida com o gabarito oficial;

b)

Que contenha emenda (s) e/ou rasura (s), ainda que legível (eis);

c)

Contendo mais de uma opção de resposta assinalada;

d)

Que não estiver assinalada no cartão de respostas;

e)

Preenchida fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova.

10.16. O correto preenchimento do cartão-resposta é de total responsabilidade do candidato, não sendo
responsabilidade do fiscal de sala alertá-lo das incorreções.
10.17. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do Concurso Público poderá haver mais de um
tipo de prova, devendo o candidato assinalar no cartão-resposta o número da prova, sob pena de
eliminação do Concurso Público.
Concurso Público 02/2016 Prefeitura Municipal de BIGUAÇU [Secretaria de Saúde]
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11. DO LOCAL, HORÁRIO E SEGURANÇA DAS PROVAS ESCRITAS
11.1. A prova escrita objetiva será aplicada na data constante do cronograma deste edital na cidade de
Biguaçu-SC, em locais e horários que serão divulgados conforme data constante do cronograma, no
endereço eletrônico do Concurso Público : www.iobv.org.br.
11.2. Os horários e/ou períodos das provas serão distribuídos de acordo com a escolaridade exigida para o
cargo da seguinte forma:
Matutino
Vespertino
Cargos com exigência de escolaridade
Cargos com exigência de escolaridade:
Fundamental e Ensino Superior
Ensino Médio
11.3.

O IOBV poderá, não havendo na cidade de Biguaçu locais suficientes ou adequados para a alocação de
todos os candidatos, realizar provas em cidades vizinhas à cidade de Biguaçu.

11.3

Ao Município reserva-se o direito de indicar nova data ou novos locais adequados para a realização das
provas, mediante publicação de convocação no site: www.iobv.org.br , com antecedência mínima de 8
(oito) dias da realização das provas.

11.4

Os horários das provas poderão ser divididos nos períodos matutino e vespertino, devendo o
candidato considerar a data prevista, reservando o dia para o certame.

11.5

O IOBV poderá enviar mensagem complementar com a informação de local e horário de provas, por
meio de endereço eletrônico (e-mail), indicado pelo candidato na ficha de inscrição, para isso deve o
mesmo manter atualizado seu email, o que não isenta o candidato da responsabilidade de
acompanhamento de todos os atos referentes a este Concurso Público, através do Edital, bem como
de obter as informações necessárias pelo site ou por telefone do IOBV. Não haverá remessa de
comunicação via postal.

11.6

A identificação correta do período, horário e local da prova e o comparecimento no horário
determinado, será de inteira responsabilidade do candidato, devendo o mesmo manter-se informado
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br, considerando que os portões dos locais que
dão acesso às salas de provas, fecharão 10 (dez) minutos antes do horário marcado para início da
prova.

11.7

Os portões que dão acesso às salas de provas, dependendo do local poderá ser portas de blocos, alas,
setores e etc., devendo o candidato comparecer ao local designado para a realização das provas com a
antecedência mínima de 1 (uma) hora com relação ao horário de fechamento dos portões, para
garantir estacionamento e identificar corretamente a localização dos blocos, alas e das salas.

11.8

Será vedada a entrada nos locais de prova dos candidatos que chegarem após o horário de
fechamento dos portões, seja qual for o motivo alegado para o atraso, estando o candidato que deixar
de fazer ou chegar com atraso à prova escrita, eliminado do Concurso Público.

11.9

Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (períodos menstruais, gravidez, contusões, luxações
etc) que impossibilitarem o candidato de submeter-se aos testes, ou neles prosseguir, ou que lhes
diminuam a capacidade física-orgânica não serão considerados para fins de tratamento diferenciado
ou nova prova.

11.10 O IOBV, por motivos técnicos ou de força maior, poderá retardar o início da prova escrita ou transferir
suas datas e ou horários. Eventuais alterações serão comunicadas no site do Concurso Público na
Internet, por mensagens enviadas para o email informado, ou por aviso fixado na entrada principal ou
mural do local anteriormente determinado, caso o evento determinante da alteração seja de natureza
imprevisível.
11.11 A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento de
identificação oficial com foto.
11.12

São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelo corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens
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fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais
expedidas por órgão público, que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e
carteira nacional de habilitação, com foto.
11.13

Não serão aceitos como documento de identificação: passes de ônibus, carteiras de estudante,
crachás e ou documentos sem fotos, nem mesmo cópias coloridas ou autenticadas.

11.14

Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo,
(30) trinta dias, sendo o candidato submetido a identificação especial com coleta de digital.

11.15

Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato e sua assinatura.

11.16

A não apresentação do documento de identidade, nos termos desse edital impedirá o acesso do
candidato ao local de prova e sua eliminação do certame.

11.17

A identificação especial também poderá ser exigida do candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.

11.18

Em face de eventual divergência o IOBV poderá exigir a apresentação do original do Comprovante de
pagamento da taxa de inscrição, com a devida autenticação bancária, não sendo válida cópia mesmo
que autenticada.

11.19

Durante a realização das provas é permitida a posse e uso unicamente dos seguintes materiais:
a) Canetas esferográficas feitas com material transparente tinta PRETA preferencialmente ou azul;
(não serão fornecidas canetas no local)
b) Documento de Identificação com foto;
c) Original do Comprovante de inscrição e/ou do pagamento da Taxa de inscrição ou de inscrição
guardado no bolso;
d) Caso assim deseje, água acondicionada em embalagem plástica transparente sem qualquer etiqueta
ou rótulo;

11.19.1 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e (ou) borracha durante a
realização das provas.
11.20

É vedada, durante a realização da prova, a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem
como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, transmissores, receptores e ou
ainda qualquer equipamento elétrico ou eletrônico ou o porte de armamento. Também é proibido
o fumo, uso de medicamentos e óculos escuros (salvo por prescrição medica apresentada a um
fiscal de sala antes do início da prova ), chapéus ou bonés ou qualquer outro tipo de cobertura.

11.20.1 Só serão permitidos alimentos como barra de cereais, chocolates e biscoitos, desde que
acondicionados em embalagem transparente providenciada pelo candidato. Os alimentos que
não estiverem nestas condições serão recolhidos pelo fiscal de prova e devolvidos no término da
prova. Os alimentos que ao serem ingeridos causarem ruídos que atrapalhem a execução da prova,
serão recolhidos.
11.21 É terminantemente proibida a entrada de candidato armado, sob qualquer alegação, nos locais onde
se realizarem as provas. O IOBV e O Município de Biguaçu não se responsabilizarão pela guarda de
qualquer armamento.
11.22 É terminantemente proibido ao candidato, durante a realização das provas, podendo resultar na
eliminação do certame:
a) Aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor
ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro/casa, chaves de carro, etc.
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b) Relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira; grafite, marca-texto e
(ou) borracha;
c) Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc;
d) Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de
alimentos (biscoitos, barra de cereais, chocolates, balas, etc) que não seja fabricado de material
transparente.
e) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos.
f) Fazer anotação de informações relativas à suas respostas no comprovante de inscrição ou em
qualquer outro meio que não os permitidos;
g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;
h) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros
em qualquer etapa do concurso público;
i) Comunicar-se com outros candidatos durante a prova.
11.23 Os telefones celulares e demais equipamentos e materiais trazidos para o local da prova devem ser
entregues sem qualquer outro aviso, desligados e sem bateria, aos fiscais da sala antes do início da
prova. O candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de
aplicação.
11.24 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida
embaixo da carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser
deslacrada fora das dependências do local de provas.
11.25 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não
permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, configura tentativa de fraude e poderão
implicar na exclusão do candidato do Concurso Público, sendo atribuída nota zero às provas já
realizadas.
11.26 É vedado ao candidato, durante a realização das provas, ausentar-se da sala sem a companhia de um
fiscal, ausentar-se da sala de prova levando o cartão-resposta personalizado e/ou o Caderno de
Questões ou outros materiais não permitidos.
11.27 O IOBV, objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público poderá
solicitar a impressão digital do candidato no cartão resposta (a qual não substituirá a obrigatoriedade
do candidato assinar o cartão), submeter os candidatos à revista pessoal e ou de seus pertences,
inclusive com varredura eletrônica, bem como proceder a qualquer momento a sua identificação
datiloscópica ou dele fazer imagem fotográfica ou vídeo.
11.28 O IOBV e o Município de Biguaçu não assumem qualquer responsabilidade por acidentes pessoais e
ou avaria, perda ou desaparecimento das matérias, objetos, equipamentos, mesmo que tenham sido
entregues aos fiscais de sala, veículos ou qualquer outro bem trazido pelos candidatos para o local de
prova ou qualquer tipo de dano que vierem a sofrer.
11.29 Todas as despesas decorrentes da obtenção ou entrega de documentos, bem como as de transporte
e ou alimentação são de inteira responsabilidade dos candidatos, mesmo que a prova venha a ser
transferida por qualquer motivo.
11.30 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para as provas nem a realização de qualquer
prova e ou exame fora dos horários e locais marcados para todos os candidatos.
11.31 Somente depois de decorrido o prazo mínimo de permanência em sala de provas, que será de 60
(sessenta) minutos, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão-resposta e
retirar-se da sala de prova, entregando, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta
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devidamente assinado e o caderno de provas, sendo que o não cumprimento do corrente item
incorre na desclassificação do candidato do Concurso Público.
11.32 Os três (3) últimos candidatos de cada sala de provas, só poderão entregar a prova e o cartãoresposta ao mesmo tempo, quando assinarão a ata de sala e acompanharão termo de fechamento
do envelope de provas. O candidato que negar-se a aguardar os companheiros assinará ata de prova
como desistente sendo eliminado do certame.
11.33 O gabarito provisório será divulgado no endereço eletrônico www.iobv.org.br no dia seguinte ao da
realização da prova.
11.34 Por medida de segurança NÃO serão fornecidos, os exemplares dos cadernos de provas no dia da
prova. Um caderno de questões de cada cargo, estará disponível no dia seguinte ao da realização da
prova, na área restrita do candidato, permitindo assim que os candidatos possam interpor recursos
contra as questões da prova.
11.35 Durante a realização da prova escrita objetiva, não serão fornecidas, por qualquer membro da
equipe de aplicação da mesma e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao
conteúdo da prova e/ou critérios de avaliação/classificação e ou informações sobre demais etapas do
certame.
11.36 Ao concluir a sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação da prova
sem comunicar-se com os demais candidatos, ficando proibido inclusive de permanecer no pátio da
entidade, ou ligar o celular antes de se retirar da escola.
11.37 Os candidatos que terminarem a prova NÃO poderão utilizar os banheiros que são destinados ao
uso dos candidatos em prova, aconselha-se que antes de entregar a prova solicitem ao fiscal de sala
o acompanhamento até os sanitários.
11.38 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens
oficiais relativas ao local de provas estabelecido no Edital de Convocação, o Instituto o Barriga Verde
poderá proceder à inclusão do candidato, desde que apresente comprovante original de pagamento
da taxa de inscrição.
11.39 A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo
Instituto o Barriga Verde e a Comissão Municipal de Concurso Público na fase do Julgamento das
Provas Objetivas, com o intuito de verificar a pertinência da referida inscrição.
11.40 Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela
decorrentes.
12

DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

12.1 A nota final do candidato será obtida mediante as seguintes fórmulas: NF = NPE
NF = Nota Final
NPE = Nota da prova escrita
12.2 São considerados aprovados neste Concurso Público os candidatos que atingirem nota igual ou
superior a 5,00 (cinco) pontos.
12.3 A classificação final do Concurso será publicada por edital, apresentará apenas os candidatos
aprovados por cargo, em ordem decrescente de pontos e será composta de duas listas, contendo a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência e a segunda
somente a pontuação destes últimos, se houver aprovados.
12.4 Ocorrendo empate na nota final aplicar-se-á para o desempate, os seguintes critérios:
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12.4.1 Para todos os cargos, em conformidade com artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os
candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada
Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).
12.4.2 Para os casos previstos na Lei 11.689/2008, será assegurada a preferência em igualdade de
condições em Concurso Público, desde que jurados, devidamente comprovado.
12.5 Para os candidatos que não se enquadrarem nas condições acima, na hipótese de igualdade de notas,
o desempate será feito através dos seguintes critérios:
a) Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos;
b) Maior nota nas questões de Conhecimentos Básicos;
c) Maior idade, contada com base na idade em dia, meses e anos no dia da realização da prova escrita.
d) Sorteio público.
13 DOS RECURSOS
13.1 Caberão recursos contra as normas deste edital, o indeferimento da inscrição, o conteúdo das provas e
gabarito provisório, resultados classificatórios e homologação do resultado final do Concurso Público.
13.2 Os recursos deverão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia útil posterior à publicação, no
site do Concurso Público na Internet, do ato em desfavor do qual o candidato deseja recorrer.
13.3 Os recursos poderão ser interpostos da seguinte maneira:
13.3.1

Recursos Via Internet:

a) Acessar a área do candidato no site www.iobv.org.br, e realizar login identificando-se.
b) Na área do candidato em “minhas inscrições” localizar o Concurso Público
BIGUAÇU;

Edital 002/2016 de

c) Localize o botão “Solicitar Recursos” (inferior do quadro) e clique nele para abrir a tela de solicitação de
recursos. Digitar o seu recurso ou motivo que gerou o recurso com a devida fundamentação.
d) No caso de recursos contra questões da prova objetiva, identificar o número da prova e o número da
questão (fundamentando sua argumentação e indicando referência bibliográfica).
e) Para cada questão deverá ser enviado um único formulário de recurso.
f) Caso necessite anexar arquivos, anexe apenas um por recurso. Caso haja mais de um arquivo para um
único recurso deve-se compacta-los (ZIP) em um único arquivo. Serão aceitos arquivos do tipo:
jpg,png,gif,jpeg,bmp,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,zip e rar.
g) Clicar em “enviar”
13.3.2 Recursos presencial ou via postal:
a) Para recursos presencial preencher e assinar o anexo VI, do edital, com argumentação clara, consistente
e objetiva, no caso de questões, um para cada questão e protocolar pessoalmente ou via procuração na
sede do IOBV, no endereço constante do item 1.13 deste edital.
b) Para recursos via postal o candidato deverá preencher e assinar o requerimento (anexo VI) do edital
com argumentação clara, consistente e objetiva, caso o recurso seja contra o teor da questão ou
gabarito preliminar, deve ser preenchido um requerimento para cada uma das questões contestadas;
datar e assinar; anexar cópia autenticada do documento de identidade do requerente; colocar o
requerimento em envelope resistente e enviará para o endereço sede do IOBV, conforme item 1.13, via
sedex/ar.
13.3.2.1

O candidato deverá expedir o documento AR (aviso de recebimento), pelo Serviço de
encomenda expressa de documentos e mercadorias – SEDEX. O documento deve ser entregue
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ao IOBV rigorosamente no prazo previsto no Edital, findo o qual não será aceito, sendo de
responsabilidade do candidato a remessa via postal com devida antecedência para que o
recurso seja entregue no prazo constante do cronograma do edital, valendo para todos os fins
de direito a data da entrega.
13.4

Só serão analisados os requerimentos interpostos que preencherem todas as exigências do Edital e
que forem entregues ao IOBV rigorosamente no prazo, findo o qual não serão aceitos.

13.5

É de inteira responsabilidade do candidato acessar a área do candidato e enviar e/ou digitar seu
recurso corretamente, e/ou enviar os anexos para o endereço eletrônico correto sendo que a
resposta será divulgada em forma de edital publicado no site do www.iobv.org.br, após encerrados
os recursos e da sua análise a banca examinadora emitirá seus pareceres.

13.6

O Instituto o Barriga Verde não se responsabiliza pelo não recebimento dos recursos, por motivo de
ordem técnica como congestionamento, caixa de e-mail lotada, antivírus, spam, arquivo muito
grande (aconselha-se enviar compactado).

13.7

Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, nome do cargo, número da questão e
da disciplina quando for o caso.

13.8

Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito neste Edital.

13.9

Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes ou fora do padrão e sem
fundamentação ou referência bibliográfica não serão providos.

13.10 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
13.11 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos
os candidatos que a responderam.
13.12 No caso de troca de gabarito, por erro ou falha de digitação na indicação da resposta correta no
gabarito provisório, será corrigido no gabarito final.
13.13 As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente através de ato publicado no site
www.iobv.org.br, não serão enviadas respostas individuais aos candidatos.
13.14 Caso haja necessidade os documentos individuais comprobatórios serão publicados na área restrita
do candidato.
13.15 Após análise dos recursos interpostos ou por constatação e ou correção de erro material, poderá
haver alteração da nota, pontuação e ou classificação inicialmente obtida pelo candidato, para uma
nota, pontuação e ou classificação superior ou inferior ou, ainda desclassificação do candidato que
não obtiver, feitas as correções exigidas, a nota mínima na prova escrita objetiva ou nas demais
avaliações realizadas.
13.16 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera
administrativa.
13.17 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito
oficial definitivo.

14 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
14.1 A homologação do resultado final deste Concurso Público, se dará através de Edital devidamente
publicado nos meios legais e no endereço eletrônico do Concurso Público e no órgão oficial do
município, com a classificação dos aprovados em ordem decrescente de notas.
14.2 Os atos e resultados serão divulgados no site www.iobv.org.br.
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15 DA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE
15.1 O provimento dos cargos obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos
aprovados.
15.2 A aprovação e classificação neste Concurso Público não asseguram ao candidato o direito de ingresso
imediato e automático no quadro da administração direta do Município de BIGUAÇU, sendo que a
admissão é de competência do Prefeito Municipal, dentro da validade do Concurso Público ou de sua
prorrogação, observada a ordem de classificação dos candidatos e das condições estabelecidas neste
Edital.
15.3 As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade do Município de BIGUAÇU.
15.4 AS CONVOCAÇÕES SERÃO PUBLICADAS NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU,
http://www.bigua.sc.gov.br.
15.5 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos de convocação e manter
atualizado seus dados, endereço e telefones de contatos.
15.6 Até a homologação do resultado final o candidato pode atualizar seus dados na sua área restrita no site
www.iobv.org.br, após homologação deverá informar o município junto ao Setor de Recursos Humanos.
15.7 Os candidatos aprovados NO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL 002/2016, terão o prazo máximo
de 30 (trinta) dias CORRIDOS, contados da publicação NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS
DO LINK MENCIONADO NO ITEM 16.4, PARA APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS E
DESCRITOS NO ATO DA CONVOCAÇÃO E TOMAR POSSE.
15.8 Caso o candidato não deseje assumir de imediato a convocação, deverá assinar termo de desistência,
possibilitando à Prefeitura Municipal convocar o próximo candidato por ordem de classificação.
15.9 É obrigação do candidato manter atualizado seu endereço após a homologação do resultado final.
Havendo mudanças de endereço dos candidatos classificados, após divulgação da homologação do
Concurso Público, estas deverão ser comunicadas diretamente ao setor de Recursos Humanos da
Prefeitura de BIGUAÇU.
15.10 Por ocasião da posse serão exigidos, dos candidatos aprovados e convocados os documentos que
comprovem os requisitos para provimento no cargo conforme item 2 deste edital, além de outros
exigíveis à época da nomeação conforme legislação.
15.11 Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de nomeação, a posse no cargo só lhes será deferida no
caso de exibirem:
a)

A documentação comprobatória das condições previstas no item 2, deste edital acompanhada de
fotocópia legível;

b)

Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do Município ou
ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício
do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física.

c)

Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme disciplina a
Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas.

15.12 A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na impossibilidade de
aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no
Concurso.
16 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
16.1 Delega-se competência ao IOBV – Instituto o Barriga Verde, como banca executora deste Concurso
Público, para:
a) Receber os requerimentos de inscrições;
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b) Emitir os documentos para a homologação das inscrições;
c) Aplicar, julgar e corrigir as provas escritas e práticas;
d) Apreciar os recursos previstos neste edital;
e) Emitir relatórios de classificação dos candidatos;
f) Prestar informações sobre o Concurso Público dentro de sua competência;
g) Atuar em conformidade com as disposições deste edital.
h) Responder, em conjunto com o município de BIGUAÇU eventuais questionamentos de ordem judicial
e/ou recomendação ministerial.
16.2 A fiscalização e supervisão do certame está a cargo da Comissão Municipal de Concurso Público,
devidamente nomeada por ato oficial.
16.3 As providências e atos necessários para a convocação, nomeação e posse dos candidatos
aprovados/classificados e habilitados são de competência e responsabilidade da Administração do
Município de BIGUAÇU.
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1

O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público é
de responsabilidade exclusiva do candidato.

17.2

Não serão prestadas informações por telefone relativas a número de inscritos por cargo ao resultado
do Concurso Público e respostas de recursos. Informações que constam no edital não serão dadas via
telefone, o candidato antes de inscrever-se deve ler atentamente o edital.

17.3

Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados
na forma descrita neste edital.

17.4

É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para viabilizar
eventuais contatos que se façam necessários, na área do candidato até a data de homologação do
resultado final e após esta data no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de BIGUAÇU, até que
expire a validade do Concurso Público, sob pena de considerar válidas as comunicações realizadas com
base nos dados constantes nos registros.

17.5

A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do
candidato, em todos os atos relacionados ao Concurso Público, quando constatada a omissão,
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar
obrigação.

17.6

Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item retro, o candidato estará sujeito a
responder criminalmente por seu ato.

17.7

O Município de BIGUAÇU e o IOBV não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas,
divulgações e outras publicações referentes a este Concurso Público sejam na imprensa ou em
outros sítios eletrônicos, que não seja aquelas divulgadas no site oficial www.iobv.org.br.

17.8

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em
Edital ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se informado,
acompanhando as publicações no site www.iobv.org.br.

17.9

As despesas relativas à participação do candidato no Concurso Público e à apresentação para posse e
exercício correrão a expensas do próprio candidato.
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17.10 No exame da tempestividade dos recursos, solicitações e documentos enviados à Comissão de
Concurso Público, encaminhados via postal com Aviso de Recebimento – AR (correios), será
considerada a data de entrega.
17.11 É vedada a inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão de Concurso Público,
tanto da Prefeitura do Município de BIGUAÇU como do IOBV, inclusive qualquer parente dos membros
das comissões até 2º grau.
17.12 Os cadernos de prova escrita serão mantidos sob a responsabilidade do IOBV, por um período de 3
(três) meses, após a homologação do resultado final, quando serão incinerados. Os demais
apontamentos, após 6 (seis) meses da homologação do resultado serão incinerados, com registro em
ata.
17.13 A Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de BIGUAÇU e do IOBV poderão
justificadamente, alterar as normas previstas nos itens deste edital e seus desdobramentos, desde que
com a finalidade de preservar o bom andamento do certame.
17.14 Os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente, em caráter irrecorrível, pela
Comissão do Concurso Público da Prefeitura do município de BIGUAÇU e do IOBV.
17.15 Fica eleito, para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público previsto neste Edital o
Foro da Comarca de Biguaçu/SC.
17.16 São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
17.17 Anexo I – Cargos e Vagas; Anexo II- Atribuições dos Cargos; Anexo III– Conteúdo Programático; Anexo
IV– Requerimento de Vaga de Deficiente e Condição Especial para Realizar a prova; Anexo V –
Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; VI- Requerimento de Recursos.
BIGUAÇU (SC), 11 de maio 2016.

Ramon Wollinger

Prefeito Municipal
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ANEXO I CARGOS, JORNADA DE TRABALHO, VAGAS, SALÁRIO MENSAL E PRÉ-REQUISITOS
CARGO

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL II (completo - ANTIGA 8ª SÉRIE)
Total Vagas Ampla Vagas
CARGA REMUNEInsalubridade
Vagas Concorrência PNE HORÁRIA RAÇÃO

1. Auxiliar de Saúde II

CARGO

CR

Vagas

2. Auxiliar de Consultório Dentário

CR

3. Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental

CR

4. Motorista Socorrista

X

X

30

1.050,62

354,90

Ensino Fundamental Completo

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO Completo (antigo 2º grau)
Vagas Ampla Vagas
CARGA
REMUNEREQUISITOS
Insalubridade
Concorrência
PNE
HORÁRIA
RAÇÃO
/HABILITAÇÃO
Ensino Médio e Curso de Auxiliar de
X
X
30
1.342,39
-Consultório Dentário e Registro no
Conselho de Classe
X

X

30

1.725,92

354,90

06

x

x

40

1.488,76

354,90

10

X

X

30

2.109,46

354,90

6. Técnico de Enfermagem II

CR

X

X

40

2.301,24

354,90

7. Técnico de Enfermagem Socorrista

06

x

x

40

1.595,10

354,90

5. Técnico de Enfermagem I

REQUISITOS/HABILITAÇÃO
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Ensino Médio Completo
Diploma do ensino médio,
experiência mínima comprovada de
dois anos de trabalho como
motorista de ambulância, Carteira
Nacional de Habilitação Categoria
“D”, Certificado de participação em
curso de Motorista Socorrista ou
equivalente.
Ensino Médio em Técnico em
Enfermagem e Registro no órgão de
Classe
Ensino Médio em Técnico em
Enfermagem e Registro no órgão de
Classe
Diploma de formação profissional
em Técnico de Enfermagem;
Inscrição no COREN, Experiência
mínima comprovada de dois anos de
trabalho em urgência e/ou
emergência como Técnico de
Enfermagem.

TIPO DE
PROVA*
Escrita
objetiva

R$ Taxa
inscrição

TIPO DE
PROVA*

R$ Taxa
inscrição

Escrita
objetiva

70,00

Escrita
objetiva

70,00

Escrita
objetiva

70,00

Escrita
objetiva

70,00

Escrita
objetiva

70,00

Escrita
Objetiva

70,00

50,00

Estado de Santa Catarina
Município de BIGUAÇU
Edital n.º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (secretaria de saúde)

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Vagas
CARGA
REMUNE- Insalubridade
PNE
HORÁRIA
RAÇÃO

Vagas

Vagas Ampla
Concorrência

8. Bioquímico I (30h)

CR

X

X

30

2.109,46

--

9. Bioquímico II (40h)

CR

X

X

30

2.812,63

--

01

X

X

40

2.735,31

354,90

11. Enfermeiro I (30h)

2

2

0

30

2.301,24

354,90

12. Enfermeiro II (40h)

5

4

1

40

3.068,32

354,90

13. Farmacêutico (30h)

CR

X

X

30

2.109,46

177,45

14. Fisioterapeuta

2

2

0

30

2.109,46

177,45

15. Fonoaudiólogo

CR

X

X

30

2.109,46

--

16. Médico (Clínico Geral)

CR

X

X

20

5.497,62

177,45

17. Médico de Emergência

CR

X

X

horista

76,68 a
hora

177,45

18. Médico Especialista I – Cardiologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

19. Médico Especialista II – Ginecologia

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

20. Médico Especialista II – Oftalmologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

CARGO

10. Coordenador da Equipe SAMU BIGUAÇU

REQUISITOS
/HABILITAÇÃO
Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista quando
houver exigência para o cargo, e
registro no Conselho de Classe
quando este existir
Diploma de graduação em
Enfermagem, Inscrição no
COREN, Experiência mínima
comprovada de dois anos de
trabalho em urgência e/ou
emergência como Enfermeiro e
Pós-graduação em urgência e
emergência e/ou Gestão Pública.

TIPO DE
PROVA*
Escrita
objetiva

R$ Taxa
inscrição
100,00

Escrita
objetiva

100,00

Escrita
objetivo

100,00

Escrita
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objetiva

Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista quando
houver exigência para o cargo, e
registro no Conselho de Classe
quando este existir

Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Estado de Santa Catarina
Município de BIGUAÇU
Edital n.º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (secretaria de saúde)

21. Médico Especialista III – Ortopedista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

22. Médico Especialista IV – Pediatria

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

23. Médico Especialista IX – Radiologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

24. Médico Especialista V – Dermatologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

26. Médico Especialista VII – Infectologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

27. Médico Especialista VIII – Neurologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

28. Médico Especialista X – Urologista

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

29. Médico Especialista XI – Psiquiatra

CR

X

X

20

6.136,66

177,45

30. Nutricionista II

CR

X

X

40

2.812,62

--

31. Odontólogo

CR

X

X

20

2.557,03

177,45

32. Odontólogo Especialista I – Endodontia

CR

X

X

20

3.196,19

177,45

CR

X

X

20

3.196,19

177,45

CR

X

X

20

3.196,19

177,45

25. Médico Especialista VI – Endoscopia
Digestiva

33. Odontólogo Especialista II –
Odontopediatra

34. Odontólogo Especialista III – Cirurgia
Bucomaxilo

35. Odontólogo Especialista IV – Pacientes
Especiais

36. Odontólogo Especialista V – Periodontia

Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista quando
houver exigência para o cargo, e
registro no Conselho de Classe
quando este existir

Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista quando
houver exigência para o cargo, e
registro no Conselho de Classe
quando este existir

CR

X

X

20

3.196,19

177,45

Nível Superior em Odontologia
com especialização em
Atendimento a Pacientes
Especiais. Registro Conselho
Regional de Odontologia(CRO)

CR

X

X

20

3.196,19

177,45

Diploma de formação na área do
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objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva
Escrita
objetiva

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Escrita
objetiva

100,00

Escrita
objetiva

100,00

Escrita

100,00

Estado de Santa Catarina
Município de BIGUAÇU
Edital n.º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (secretaria de saúde)

37. Odontólogo Especialista VI – Próteses

CR

X

X

20

3.196,19

177,45

38. Psicólogo

CR

X

X

30

2.301,24

177,45

Abreviaturas:
CH – Carga Horária (Jornada de Trabalho) Semanal
PNE – Portadores de Necessidades Especiais
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cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista quando
houver exigência para o cargo, e
registro no Conselho de Classe
quando este existir
Nível Superior em Odontologia
com especialização em Prótese.
Registro Conselho Regional de
Odontologia(CRO)
Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista quando
houver exigência para o cargo, e
registro no Conselho de Classe
quando este existir

objetiva

Escrita
objetiva

100,00

Escrita
objetiva

100,00

Estado de Santa Catarina
Município de BIGUAÇU

Edital n. º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (Secretaria de Saúde)
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL II (completo - ANTIGA 8ª SÉRIE)
Auxiliar de Saúde II
Auxiliar as atividades de atendimento na secretaria de saúde. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação,
previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO Completo (antigo 2º grau)
Auxiliar de Consultório Dentário
Auxiliar as atividades dos profissionais da saúde bucal. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação,
previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental
Atribuições de fiscalizar a aplicação das normas do Código de Posturas Municipais, no que se refere à higiene de
alimentos, higiene de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços e demais normas sanitárias
federais e estaduais especialmente, no que se refere ao meio ambiente.
Motorista Socorrista
Conduzir e responsabilizar-se pela conservação de automóveis, caminhões e caminhonetes utilizados nos transportes de
passageiros e cargas e aqueles estabelecidos em Lei e/ou repassados pelo titular da pasta.
Técnico em Enfermagem I
Técnico em Enfermagem II
Supervisionar e executar atividades de técnico em enfermagem e auxiliar na elaboração e análise de projetos relativos à
sua formação profissional. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou
por determinação de superiores hierárquicos.
Técnico em Enfermagem Socorrista
Supervisionar e executar atividades de técnico em enfermagem socorrista e auxiliar na elaboração e análise de projetos
relativos à sua formação profissional. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei,
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Bioquímico I (30h)
Bioquímico II (40h)
Exercer atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos.
Coordenador da Equipe SAMU BIGUAÇU
Exercer funções específicas de coordenação da Equipe SAMU Biguaçu, obedecendo ao que foi definido pelo titular da
pasta.
Enfermeiro I (30h)
Enfermeiro II (40h)
Exercer funções específicas de enfermagem, obedecendo ao que foi definido pelo titular da pasta.
Fisioterapeuta
Exercer funções específicas de fisioterapia. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei,
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
Fonoaudiólogo
Exercer funções específicas de Fonoaudiólogo. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei,
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
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Médico (Clínico Geral)
Médico de Emergência
Médico Especialista I – Cardiologista
Médico Especialista II – Ginecologia
Médico Especialista II – Oftalmologista
Médico Especialista III – Ortopedista
Médico Especialista IV – Pediatria
Exercer funções médicas de acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades, compatíveis com
sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
Médico Especialista IX – Radiologista
1. Realizar e interpretar exames radiológicos/radiográficos/ultrassonográficos;
2. Interpretação de imagens, emitir laudos de exames radiológicos/radiográficos/ultrassonográficos;
3. Orientação aos técnicos de RX. e auxiliares nos exames de ultrassonografia;
4. Avaliar os equipamentos de radiologia/radiografia instalados e seus acessórios;
5. Avaliar os equipamentos de Ultrassonografia instalados e seus acessórios;
6. Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de radiologia;
7. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
8. Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva;
9. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico Especialista V – Dermatologista
1. Prestar assistência médica - cirúrgica;
2. Disposição para mudanças de turno e/ou horário para prestação de serviço; comprometimento com a implantação de
Programas de Saúde específicos do município;
3. Obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas pela Secretaria de Saúde ou órgão competente;
4. Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades volantes;
5. Efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares;
6. Preencher e assinar laudos de exames e verificação;
7. Fazer diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para cada caso.
8. Solicitar exames laboratoriais e de imagem;
9. Examinar casos especiais e serviços especializados;
10. Preencher ficha e/ou prontuário individual do paciente, seja ele manual ou eletrônico; preencher relatórios mensais
relativos às atividades do emprego;
11. Participar do planejamento, execução e avaliação de programas de prevenção à Saúde e Higiene;
12. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
13. Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva;
14. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico Especialista VI – Endoscopia Digestiva
1. Emitir laudo de exame endoscópico do sistema gastrointestinal;
2. Realizar biópsias das estruturas do sistema e enviá-las para laboratório anatomopatológico;
3. Orientar profissionais médicos quanto à interpretação dos laudos do exames;
4. Registrar em prontuário eletrônico os dados dos pacientes e os laudos com suas respectivas imagens;
5. Esclarecer o paciente quanto ao objetivo do exame;
6. Obter anamnese dirigida do paciente;
7. Obter seu consentimento informado para realização do exame;
8. Orientar pacientes em relação ao preparo intestinal para a realização do exame, bem como dos riscos do
procedimento;
9. Monitorar o processo de desinfecção do equipamento de endoscopia e esterilização dos materiais utilizados;
10. Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva;
11. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico Especialista VII – Infectologista
1. Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes acometidos por doenças infecciosas e parasitarias;
2. Infecções Oportunistas (IO), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Imunizações (vacinações);
3. Aconselhamento na prescrição de antimicrobianos (uso correto de antibióticos);
4. Controle de infecção hospitalar;
5. Preencher ficha e/ou prontuário individual do paciente, seja ele manual ou eletrônico; preencher relatórios mensais
relativos às atividades do emprego;
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6. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
7. Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva;
8. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico Especialista VIII – Neurologista
1. Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nervoso central e periférico;
2. Fazer diagnóstico e tratamento das afecções que acompanham os acessos mentais;
3. Acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir;
4. Preencher ficha e/ou prontuário individual do paciente, seja ele manual ou eletrônico;
5. Preencher relatórios mensais relativos às atividades da função;
6. Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista;
7. Participar de programas e pesquisa voltados para a saúde pública;
8. Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
9. Solicitar o concurso de outros médicos especialistas em casos que requeiram esta providência;
10. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
11. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico Especialista X – Urologista
1. Fazer exames médicos;
2. Emitir diagnósticos;
3. Prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afecções e anomalias do sistema urinário,
empregando processos adequados e instrumentação específica (cirurgia);
4. Preencher ficha e/ou prontuário individual do paciente, seja ele manual ou eletrônico; preencher relatórios mensais
relativos às atividades do emprego;
5. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
6. Participar de Programas e pesquisa em Saúde Pública e ou Coletiva;
7. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Médico Especialista XI – Psiquiatra
Exercer funções médicas de acordo com o estabelecido pelo titular da pasta. Exercer outras atividades, compatíveis com
sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
Nutricionista II
Planeja, coordena e supervisionar serviços e programas de nutrição clínica, ambulatorial, administração de serviços de
alimentação, saúde pública e educação. Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei,
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
Odontólogo
Odontólogo Especialista I – Endodontia
Odontólogo Especialista II – Odontopediatra
Odontólogo Especialista III – Cirurgia Bucomaxilo
Odontólogo Especialista IV – Pacientes Especiais
1. Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão, incluindo diagnóstico, compreensão, tratamento
e controle dos problemas de saúde bucal dos pacientes que apresentam complexidade em seu sistema biológico e/o
psicológico e/ou social, bem como percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar com outros profissionais
de saúde e de áreas correlatas;
2. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
3. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Odontólogo Especialista V – Periodontia
Odontólogo Especialista VI – Próteses
1. Realizar os procedimentos de restaurações de dentes unitários;
2. Elaborar plano de tratamento para substituir dentes ausentes;
3. Desenhar prótese fixa;
4. Preparar coroas totais;
5. Preparar restaurações intracoronárias;
6. Elaborar preparo para dentes extremamente danificados;
7. Efetuar moldagens; restaurações de cerâmica; próteses parciais fixas adesivas;
8. Atuar na reabilitação protética de pacientes com perda avançada de inserção;
9. Fazer prótese total e prótese parcial removível;
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10. Organizar atividades de capacitação e atualização para os profissionais da saúde;
11. Executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Psicólogo
Executar serviços de psicologia: desenvolvendo diagnóstico psico-social. Exercer outras atividades, compatíveis com sua
formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ATENÇÃO:
Poderão ser objeto de questões quaisquer alterações na legislação constante dos programas das provas, havidas e
publicadas até o dia da publicação do presente edital. Nas questões relacionadas a conhecimentos de informática, salvo
expressa menção do programa e ou enunciado, as perguntas poderão estar relacionadas a qualquer versão dos softwares
existentes no mercado. As bibliografias são meramente sugestões ficando a cargo do candidato pesquisar e adquirir o
material para estudo. Será cobrado o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou definitivamente em
vigor em 01/01/2016.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL II (completo - ANTIGA 8ª SÉRIE)
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA.
Fonologia e Fonética (1) Classificação de Fonemas; (2) Encontros vocálicos; (3) Encontros consonantais; (4) Dígrafos; (5)
Ortografia e acentuação conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua portuguesa; (6) Emprego do hífen. Morfologia (1)
Estrutura das palavras; (2) Formação das palavras; (3) Classificação e flexão dos substantivos; artigos; adjetivos, numerais
e pronomes; (4) Conjugação verbal; (5) Uso adequado de advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Sintaxe (1)
Sujeito e predicado; (2) Objeto direto e objeto indireto; Semântica (1) Sinônimos e antônimos; (2) Homônimos e
parônimos; (3) Denotação e conotação. Interpretação textual (1) Leitura e interpretação de textos narrativos e
expositivos. Estrutura dos poemas (rimas, estrofes, versos, etc.).
MATEMÁTICA
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição,
subtração, multiplicação e divisão; Espaço e forma, grandezas e medidas; Expressões numéricas, múltiplos, resolução de
problemas, regras de três simples e composta, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre
seguimentos, semelhança de figuras, números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números
primos, medidas de tempo, polígonos, frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros
simples e compostos, medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Equações de primeiro e
segundo grau. Raciocínio Lógico.
CONHECIMENTOS GERIAS
Atualidades Gerais; História, Geografia, Ciências, Cultura, Esportes, Artes, Cinema, Literatura do Brasil, do Mundo e do
Município.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Auxiliar de Saúde II
Comportamento: Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio
corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de atividades
físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para
prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do lixo; manuseio e uso
correto de ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância,
quando devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica; Específicos: Cuidados Básicos com medicamento;
Técnicas de conservação e esterilização; Biossegurança; Manipulação de instrumentos e materiais; Coleta seletiva de
resíduos sólidos em saúde; Primeiros Socorros; Sistema de distribuição de medicamentos; Saúde pública e Epidemiologia;
Política Nacional de medicamentos; Tarjas e rótulos – Dispensação de medicamentos; Noções de organização do
estabelecimento Farmacêutico;
ENSINO MÉDIO COMPLETO
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS– COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA.
Fonologia e Fonética (1) Classificação de Fonemas; (2) Encontros vocálicos; (3) Encontros consonantais; (4) Dígrafos; (5)
Ortografia e acentuação conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua portuguesa; (6) Emprego do hífen. Morfologia (1)
Estrutura das palavras; (2) Formação das palavras; (3) Classificação e flexão dos substantivos; artigos; adjetivos, numerais
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e pronomes; (4) Conjugação verbal; (5) Uso adequado de advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Sintaxe (1)
Sujeito e predicado; (2) Objeto direto e objeto indireto; (3) Orações coordenadas; (4) Orações subordinadas; (5) Sinais de
pontuação; (6) Concordância nominal; (7) Concordância verbal. Semântica (1) Sinônimos e antônimos; (2) Homônimos e
parônimos; (3) Denotação e conotação. Estilística (1) Figuras de linguagem; (2) Vícios de linguagem. Interpretação textual
(1) Leitura e interpretação de textos narrativos e expositivos. Estrutura dos poemas (rimas, estrofes, versos, etc.).
MATEMÁTICA
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição,
subtração, multiplicação e divisão; Espaço e forma, grandezas e medidas; Expressões numéricas, múltiplos, resolução de
problemas, regras de três simples e composta, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre
seguimentos, semelhança de figuras, números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números
primos, medidas de tempo, polígonos, frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros
simples e compostos, medidas de superfície, gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria,
geometria, geometria analítica, equações de primeiro e segundo grau, noções de estatística, Sequência, Progressão
Aritmética e Progressão Geométrica. Raciocínio Lógico.
INFORMÁTICA
Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações
básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e
suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet
(Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas
de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos;
Conversores para PDF;
LEGISLAÇÃO
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Biguaçu; Lei Orgânica do Município e Emendas; Lei da Improbidade
Administrativa, Lei nº 8.429/ 1992 que Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências e Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais.
(Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do
Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO
Auxiliar de Consultório Dentário
Acolhimento e preparo do paciente para o atendimento clínico; prevenção da doença cárie, doenças periodontais e
câncer de boca; atividades básicas de higiene bucal (escovação, uso de fio dental e controle da placa bacteriana);
instrumentação odontológica; manipulação de materiais odontológicos; processamento de filme radiográfico. Controle
de Infecção e Biossegurança: limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização; uso de EPIs em odontologia; reparo e
acondicionamento de materiais, instrumentais e equipamentos; descarte de resíduos odontológicos; manutenção e
conservação de materiais e equipamentos; biossegurança durante procedimentos radiográficos. Saúde Bucal Coletiva:
atividades educativas de promoção de saúde; procedimentos coletivos (exame bucal com finalidade epidemiológica,
escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor gel e bochecho fluorado); indices CPO-D e CEO-D; Código de
Ética Odontológica.
Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental
Legislação federal e estadual sobre vigilância sanitária. Doenças veiculadas por alimentos (DVA). Doenças transmissíveis e
de notificação compulsória. Armazenagem, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e resíduos
líquidos. Abastecimento de água – captação, proteção, tratamento e distribuição. Produção, embalagem,
armazenamento, distribuição e comercialização de alimento, cosméticos, saneantes e medicamentos. Educação para
saúde, Hábitos higiênicos do ambiente e do corpo. Primeiros socorros. Lei 3562/1983 Institui o Código de Obras e
Edificações do municipio de Biguaçu. Lei 385/1984 Código de Posturas Municipal.
Motorista Socorrista
Comportamento: Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio
corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de atividades
físicas, vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para
prevenção de acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do lixo; manuseio e uso
correto de ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância,
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quando devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica; Legislação de trânsito: Código de Trânsito
Brasileiro (Lei Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes.
Sistema Nacional de Trânsito: disposições gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta.
Educação para o trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos,
classificação, ordem de prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características.
Segurança. Equipamentos obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos.
Licenciamento. Habilitação: Processo de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão
para dirigir. Categorias. Exames. Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do
direito de dirigir. Apreensão do veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo
administrativo. Cursos de reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva:
Definição. Cuidados gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de
segurança. Condutor. Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica
básica: Noções básicas de mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas,
direção, freios, suspensão e sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de
primeiros socorros. Manutenção dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais.
Técnico de Enfermagem I
Técnico de Enfermagem II
Técnico de Enfermagem Socorrista
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do
Exercício Profissional; Procedimentos: Curativos (Potencial de contaminação, Técnicas de curativos); Princípios da
administração de medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança
nas ações em saúde; Preparação e acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e
medidas antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para
exames; Limpeza e preparo da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e
óbito. Cuidados de enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pósoperatórios das cirurgias gerais; Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde Mental: conceito, etiologia,
epidemiologia, sinais e sintomas clínicos, farmacoterapia, assistência de enfermagem; Epidemiologia: Prevenção,
controle, tratamento, sinais e sintomas de: DST’s, doenças infecto-contagiosas, DDA. Imunização: Vacinas,
acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Doenças de Notificações
Compulsórias Nacionais, estaduais e municipais; Processamento de Material; Manuseio de equipamentos e materiais
esterilizados; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação
(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Assistência de enfermagem no atendimento
ginecológico; Saúde Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Amamentação; Complicações e doenças decorrentes da gravidez.
Agravos sociais: a criança e ao adolescente de violência e abandono; Saúde do adulto e do idoso: Hipertensão arterial
sistêmica, Diabetes mellitus, doenças respiratórias, outras patologias crônicas; Conhecimentos básicos inerentes as
atividades do cargo.
ENSINO SUPERIOR
PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS– COMUM A TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA.
Fonologia e Fonética (1) Classificação e representação dos Fonemas; (2) Encontros vocálicos; (3) Encontros consonantais;
(4) Dígrafos; (5) Ortografia e acentuação conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua portuguesa; (6) Emprego do
hífen. Morfologia (1) Estrutura das palavras; (2) Formação das palavras e sufixos; (3) Classificação e flexão dos
substantivos; artigos; adjetivos, numerais e pronomes; (4) Conjugação verbal; (5) Uso adequado de advérbios,
preposições, conjunções e interjeições; (6) Conectivos. Sintaxe (1) Sujeito, predicado e predicativo; (2) Objeto direto,
objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva; (3) Orações coordenadas; (4) Orações subordinadas; (5) Sinais
de pontuação; (6) Concordância nominal; (7) Concordância verbal; (8) Sintaxe de colocação. Semântica (1) Sinônimos e
antônimos; (2) Homônimos e parônimos; (3) Denotação e conotação. Estilística (1) Figuras de linguagem; (2) Vícios de
linguagem. Interpretação textual (1) Leitura e interpretação de textos narrativos e expositivos. Estrutura dos poemas
(rimas, estrofes, versos, etc.).
INFORMÁTICA
Informática em Geral: conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações
básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e
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suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet
(Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas
de proteção antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos;
Conversores para PDF;
LEGISLAÇÃO
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Biguaçu; Lei Orgânica do Município e Emendas; Lei da Improbidade
Administrativa, Lei nº 8.429/ 1992 que Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências e Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais.
(Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do
Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR
Bioquímico I (30h)
Bioquímico II (40h)
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do
Exercício Profissional. 1. Fundamentos de laboratório: conceito de solução, solvente e soluto, molaridade e
normalidade; preparo de soluções. 2. Fundamentos
teóricos
básicos
em
análise
instrumental
(espectrofotometria).3.Preparo, utilização e aplicação dos principais corantes. 4. Noções básicas de automação em
laboratório.5.Biossegurança e Boas práticas de Laboratório: EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva). Prevenção de acidentes de laboratório. Transporte adequado das
amostras e dos materiais infecciosos. métodos e desinfecção e esterilização. Métodos químicos e físicos de
desinfecção e esterilização utilizados em laboratórios clínicos. Controle da Qualidade: interno e externo, Padrões,
calibradores e controles. Importância dos documentos e registros nos laboratórios clínicos.6.Amostras biológicas
destinadas à análise: Técnicas de coleta, preparo e condicionamento para fezes, urina, sangue, escarro,
esperma e outras secreções. 7.Bioquímica clínica: Realização e interpretação de exames bioquímicos: Carboidratos,
Lipídios, proteínas, eletrólitos, função hepática, função renal, unção endócrina e função cardíaca. Bioquímica
do liquor. Controle da qualidade em Bioquímica clínica.8.Hematologia clínica: hemograma completo e exames
relacionados para a sua interpretação. Confecção e coloração do esfregaço sanguíneo. Hematoscopia.
Hemostasiaprimária e secundária. Controle da qualidade em Hematologia clínica. munohematologia eritrocitária.
Automação emhematologia.9.Imunologia clínica:-Imunodiagnóstico: características dos antígenos, dos anticorpos e
da interação antígeno-anticorpo. Testes sorológicos, Parâmetros sorológicos e Controle a qualidade em imunologia
clínica. Diagnóstico imunológico de doenças infecciosas (Streptococcus pyogenes, Sífilis, doença de Chagas,
Toxoplasmose, Hepatite B, Hepatite C, HIV, Mononucleose Infecciosa, Rubéola, Dengue . Diagnóstico
munológico da atopia, das doenças auto-imunes e de tumores (marcadorestumorais). 10.Microbiologia clínica:
Características morfo-tintoriais dos principais grupos de bactérias. Confecção e coloração de esfregaços
bacteriológicos (Gram e Ziehl).
Identificação de bastonetes gram negativos fermentadores da glicose e não
fermentadores da glicose. Identificação de cocos gram positivos catalase positiva e catalase negativa. Diagnóstico
bacteriológico das infecções do trato urinário, trato genital, trato intestinal, bacteremias e SNC: coleta, cultura
interpretação. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Controle da qualidade em microbiologia
clínica.11.Parasitologia clínica: Caracteres morfológicos dos protozoários e helmintos. Ciclo biológico das principais
parasitoses de interesse médico e métodos utilizados para diagnóstico.12.Urinálise:Características gerais, exame químico
e edimentoscopia.13.Citologia clínica: Aspectos anátomo-funcionais do aparelho genital masculino. Espermatogênese.
spermograma.14. Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. 15.
Enfermeiro I (30h)
Enfermeiro II (40h)
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do
Exercício Profissional; Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐rede de frio,
indicação e contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento,
Organização e operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas. Administração e Gerência de
Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva: Administração de medicação; esterilização de material; Consulta
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de enfermagem; procedimentos de enfermagem. Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas. Assistência integral à Saúde do Adolescente. Assistência Integral à Saúde da Mulher:
Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino. Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso:
Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao
Hipertenso. Assistência Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias. Assistência Integral à Saúde do Portador
de Sofrimento Mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Assistência Integral à Saúde do Portador de
Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐ DST; AIDS.
Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa Nacional de Controle da Tuberculose e Programa
Nacional de Controle da Hanseníase. Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual: Limpeza, desinfecção,
descontaminação. Educação em Saúde.
Farmacêutico I (30h)
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2)
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 3) Imunizações. 4) Direitos dos usuários da
saúde. 5) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 6) RENAME. 7) Assistência Farmacêutica. 8) Ética
Profissional. 7) Legislação Farmacêutica. 8) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade,
exceto quando os artigos estiverem especificados). Farmácia; COMERCIAL: 1) Assistência farmacêutica, Regulamento de
Boas Práticas em Farmácia. 2) Atribuições do profissional farmacêutico, responsabilidade técnica. 3) Manipulação
medicamentosa. 4) Farmacologia. 5) Sedativos. 6) Hipnóticos. 7) Psicoestimulantes. 8) Sedativos ansiolíticos. 9)
Antipsicóticos. 10) Antidepressivos. 11) Anti-Histamínicos. 12) Vasoconstritores. 13) asodilatadores.14) Antiácidos. 15)
Digestivos. 16) Antitussígenos. 17) Expectorantes. 18) Antilipêmicos. 19) Antidiabéticos. 20) Diuréticos. 21)
Antiinflamatórios locais. 22) Antiparasitários. 23) Antifúngicos. 24) Antimicrobianos. 25) Antieptiléticos. 26)
Corticosteróides. 27) Interações medicamentosas. 28) Efeitos Adversos.29) Administração de Recursos Materiais.
30)Sistemas de Distribuição de Medicamentos. 31) Quimioterapia. 32) Medicamentos Genéricos e Similares.
MANIPULAÇÃO: 1) Boas Práticas em Manipulação. 2) Princípios básicos e conceitos em Farmacotécnica. 3) Formas
medicamentosas externas e atividades na pele. 4) Processos de manipulação, vias de administração dos medicamentos.
5) Incompatibilidades físico-químicas. 6) Cálculos matemáticos em farmácia magistral. 7) Matérias-primas. 8) Sistemas
emulsionados. 9) Produtos para limpeza da pele. 10) Cremes, cosméticos. 11) Fabricação de produtos cosméticos. 12)
Higiene do cabelo. 13) Formas farmacêuticas. 14) Desenvolvimento farmacotécnico. 15) Sólidos orais, xaropes,
suspensões, soluções orais, sistemas transdérmicos.16)Pomadas, cremes, loções, preparações de uso tópico.
Fisioterapeuta I (30h)
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF;
Modelos de atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil
Sorridente e suas respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA;
estatuto do idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Biossegurança; Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Anatomia do corpo humano: planos e eixos anatômicos; esqueleto axial; ossos,
junturas, músculos, vasos e nervos; sistema circulatório; sistema respiratório; sistema esquelético; sistema articular;
sistema muscular. Anatomia funcional do sistema nervoso, organização e classificação, estrutura macroscópica e
microscópica do sistema nervoso central e periférico. Aspectos gerais do sistema nervoso autônomo. Vias aferentes e
eferentes do sistema nervoso central. Vascularização do sistema nervoso central. Fisiologia celular. Fisiologia muscular.
Contração do músculo. Placa motora. Potenciais de membrana e transmissão nervosa. Sinapse e os circuitos neuronais
básicos. Fisiologia dos receptores. Fisiologia do sistema nervoso, muscular, cardiovascular e respiratório. Aplicação das
leis e grandezas físicas na compreensão do movimento humano, no diagnóstico e na terapêutica relativa à fisioterapia.
Princípios e estudo biomecânico do movimento humano (cinética e cinemática do movimento humano normal e
adaptado na execução das atividades de vida diária). Equilíbrio do corpo humano. Efeitos da força de gravidade, centro de
gravidade do corpo. Mecânica da coluna vertebral. Goniometria. Avaliação muscular: provas de força e flexibilidade.
Aplicação do movimento sob forma terapêutica. Ganho de força muscular e amplitude de movimento: métodos, técnicas
e recursos fisioterápicos. Noções de tratamento clínico e cirúrgico das doenças ortopédicas e traumáticas, assim como no
tratamento em diferentes fases de doenças infecciosas e degenerativas de músculos, ossos e articulações. Disfunções da
coluna vertebral. Fraturas e luxações. Desenvolvimento e avaliação do sistema neuropsicomotor. Paralisia cerebral.
Paralisia braquial obstétrica. Mielomeningocele. Doenças neuromusculares e síndromes de regressão neurológica.
Repercussão das doenças cerebrovasculares e traumatismo craniencefálico na infância. Lesão de plexo braquial, plexo
lombossacro e nervos periféricos. Lesão medular. Síndrome de Guillain Barré. Poliomielite. Acidente vascular cerebral.
Traumatismo craniencefálico. Doenças degenerativas. de indivíduos adultos com doenças e disfunções neurológicas.
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Semiologia do aparelho respiratório. Patologias pulmonares mais frequentes, incluindo avaliação, classificação, quadro
clínico, complicações, evolução e tratamento. Avaliação da função pulmonar: mecânica respiratória, ventilometria,
espirometria e pressões respiratórias. Técnicas específicas em fisioterapia respiratória ambulatorial e de UTI. Ventilação
mecânica invasiva e não invasiva. Métodos e técnicas de fisioterapia, empregados na reabilitação pulmonar
(desobstrução, reexpansão e treinamento muscular). Indicação e características das órteses de membros inferiores,
superiores e de tronco; próteses de membros inferiores. Indicação e tipos de auxílio locomoção. Atuação Preventiva em
Fisioterapia. Avaliação física, definição de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e abordagem em
equipe interdisciplinar. legislação creffito. Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia, neurofisiologia. Biomecânica
geral e cinesiologia. Fisioterapia aplicada à: pediatria, neurologia, adulto e pediátrica; á traumato-ortopedia;
reumatologia; aparelho cardiorrespiratório ambulatorial e cti (adulto e neonatal); ginecologia e obstetrícia, dermatofuncional. Eletroterapia, termoterapia. Fototerapia, hidroterapia, cinesioterapia, osteopatia, recursos terapêuticos
manuais, métodos de reeducação postural, disfunções crânio-cervico-mandibulares, fisioterapia do trabalho e ergonomia.
Código de Ética.
Fonoaudiólogo
Ética Profissional; Responsabilidades gerais do Fonoaudiólogo; Desenvolvimento humano: -Físico e motor; -Perceptual e
cognitivo; Aquisição do desenvolvimento da linguagem; Distúrbios da Voz: -Gagueira; -Deficiência auditiva; Patologias da
Linguagem: -Distúrbios de origem neurológica; -Distúrbios articulatórios; -Patologia dos órgãos da fala e da audição;
Linguística Fonética e Fonologia; Desenvolvimento do indivíduo excepcional: -Conceitos básicos; Aspectos psicossociais
dos indivíduos considerados excepcionais; Avaliação audiológica completa; Linguagem Oral: -Desenvolvimento da
linguagem oral;-Contribuições das principais teorias psicolinguísticas; Alterações na comunicação gráfica; A
Fonoaudiologia e a Instituição Escolar; A Fonoaudiologia e o Serviço de Saúde Pública; Etapas do desenvolvimento Motor
Global; A Fonoaudiologia em Saúde Ocupacional; Política de Saúde; Princípios e diretrizes do SUS.
Médico (Clínico Geral)
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Consciência, educação e boas práticas ambientais no serviço público.
Médico de Emergência
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
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Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Edema agudo de pulmão. Síndrome coronariana aguda. Crise hipertensiva.
Tamponamento cardíaco. Arritmias cardíacas. Oclusão arterial aguda. Trombose venosa profunda dos membros
inferiores. Embolia pulmonar. Asma brônquica. Pneumonias. Pneumotórax. Hemoptise. Insuficiência respiratória.
Hemorragia digestiva. Abdômen agudo. Encefalopatia hepática. Obstrução intestinal. Isquemia mesentérica. Pancreatite
aguda e suas complicações. Colecistite aguda e suas complicações. Colangite aguda. Diarréias. Coma. Convulsões.
Acidente vascular encefálico. Meningites. Mielite transversa aguda. Infecção urinária. Cólica renal. Insuficiência renal
aguda. Distúrbio hidro-eletrolítico e ácido-básico. Infecção das vias aéreas superiores. Epistaxe. Estados hiperglicêmicos e
hipoglicêmicos agudos. Crise tireotóxica. Coma mixedematoso. Insuficiência Adrenal aguda. Artrites. Lombalgia.
Cervicobraquialgia aguda. Infecções de partes moles. Sepsis. Leptospirose. Dengue. Tétano. AIDS. Acidente com material
biológico. Acidentes com animais peçonhentos e venenosos. Influenza H1N1 .
Médico Especialista I – Cardiologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho
cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância
magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial.
Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias: diagnóstico e tratamento. Miocardiopatias: diagnóstico e
tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas: Diagnóstico e tratamento. Marcapassos artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta.
Embolia pulmonar. Cor pulmonal. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares; Código de Ética
Profissional na Medicina.
Médico Especialista II – Ginecologia
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
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Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Anatomia, embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame
ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados intersexuais. Ginecologia infantopuberal. Doenças sexualmente transmissíveis. Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorréia. Síndrome prémenstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Amenorréias. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais. Incontinência
urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos contraceptivos. Climatério descompensado. Patologias benignas
do colo e do corpo uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. Câncer do colo do
útero. Tumores malignos e benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em
ginecologia. Cirurgias ginecológicas e suas complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo gravídicopuerperal. Assistência pré-natal e propedêutica da gestação. Estudo das doenças intercorrentes do ciclo gravídico.
Gestação de alto risco. Medicina fetal. Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento.
Prematuridade. Gravidez pós-termo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-puerperal. Rotura prematura de
membranas. Crescimento intra-uterino restrito. Diabete Melitos gestação. Infecções pré-natais. Prenhez ectópica.
Gemelaridade. Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica Peri natal. Doença
trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do puerpério.
Médico Especialista II – Oftalmologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Diagnóstico e tratamento dos traumatismos oculares; Anomalias de refração;
Correção das ametropias; Afecções da conjuntiva da córnea e da esclera; Afecções do trato uveal; Irites, iridiciclites e
coroidites; Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico e perimetria; Glaucoma crônico, simples, congênito,
agudo e secundário; Estrabismo: forias, paralisias oculares, esotropias e exotropias; Afecções do cristalino: congênitas,
adquiridas, luxações e sub-luxações; Afecções da retina: congênitas, traumáticas, inflamatórias, tumores e descolamento;
Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais; Cirurgia da órbita; Manifestações oculares das afecções do
sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas lesões do simpático. Manifestações oculares nas doenças
em geral: diabetes, hipertensão arterial e hanseníase; Conjuntivite neonatal.
Médico Especialista III – Ortopedista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
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Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: 1) Semiologia ortopédica. 2) Métodos diagnósticos em ortopedia e traumatologia. 3)
Coluna vertebral. 4) Tórax e cintura escapular. 5) Ombro, cotovelo e punho. 6) Quadril. 7) Joelho. 8) Perna e tornozelo. 9)
Infecções osteoarticulares. 10) Osteoporose. 11) Tumores ósseos. 12) Artroscopias. 13) Reabilitação.
Médico Especialista IV – Pediatria
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: 1) Assistência ao recém-nascido de baixo peso. 2) Distúrbios metabólicos do recémnascido. 3) Distúrbios respiratórios do recém-nascido. 4) Icterícia neonatal. 5) Infecções neonatais. 6) Lesões ao
nascimento: asfixia neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. 7) Triagem neonatal: erros inatos do
metabolismo. 8)Aleitamento materno. 9) Avaliação do crescimento e do desenvolvimento normais. 10) Imunizações. 11)
Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. 12 )Prevenção de trauma. 13) Anemias. 14) Asma brônquica. 15)
Constipação. 16) Convulsão. 17) Desidratação e terapia de reidratação oral. 18) diabete melito. 19) Diarreias. 20)
Distúrbios nutricionais. 21) Doenças infectocontagiosas. 22) Enurese noturna. 23) Fibrose cística. 24) Glomerulonefrite
difusa aguda. 25) Hepatites. 26) Hiperatividade. 27) Infecção urinária. 28) Infecções de vias aéreas superiores e inferiores.
29) Infecções do sistema nervoso central. 30) Insuficiência cardíaca. 31) Leucemia linfocítica aguda. 32) Parasitoses. 33)
Problemas dermatológicos mais comuns. 34) Problemas ortopédicos mais comuns. 35) Raquitismo. 36) Refluxo
gastroesofágico. 37) Sepse. 38) Sibilância do lactente (“lactente chiador”). 39) SIDA / infecção pelo HIV. 40) Síndrome da
criança maltratada. 41) Síndrome da morte súbita da criança. 42) Síndrome nefrótica/nefrítica. 43) Manejo inicial de:
Aspiração de corpo estranho, intoxicações agudas, queimaduras e afogamento. 44) Ressuscitação cardiorrespiratória:
Suporte básico. 45) Transplantes em pediatria: princípios básicos e doação de órgãos.
Médico Especialista IX – Radiologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Concurso Público 02/2016 Prefeitura Municipal de BIGUAÇU [Secretaria de Saúde]

Página 37 de 45

Estado de Santa Catarina
Município de BIGUAÇU

Edital n. º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (Secretaria de Saúde)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: 1. Radiologia óssea; 2.Radiologia do sistema digestivo (exames contrastados)
3.Radiologia torácica; 4.Radiologia uroginecológica; 5.Radiologia de emergência; 6.Tomografia computadorizada do
abdome/pelve, tórax e do crânio 7.Tomografia computadorizada do sistema musculoesquelético; 8.Ultrassonografia geral
abdominal e pélvica 9.Ultrassonografia do sistema vascular e doppler; 10.Ultrassonografia ginecológica e obstetrícia;
11.Ultrassonografia do sistema musculoesquelético; 12.Ultrassonografia intervencionista (biópsia de próstata, de tireoide
epunções guiadas); 13.Ressonância magnética do abdome/pelve, tórax e do crânio; 14.Ressonância magnética do sistema
musculoesquelético; 15.Imaginologia da mama.
Médico Especialista V – Dermatologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Entidades dermatológicas mais comuns: aspectos estiopatogênicos, meios de
diagnóstico e tratamento. Lesões elementares; equizemas; piodermites; dermatozoonoses; dermatoviroses; micoses
superficiais e profundas; micose de Lutz. Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Leshimaniose. Bubose.
Colagenose. Tumores cutâneos. Linfomas. Pré canceroses. Dermatoses paraneoplásicas. Farmacodermias. Terapêuticas.
Semiologia cutânea e métodos complementares. Procedimentos cirúrgicos básicos em dermatologia. Inflamação, prurido
e prurigos. Imunopatologia cutânea. Dermatites e dermatoses. Doenças de hipersensibilidade. Doenças: queratinização,
cartilagem, ulcerosas, atróficoescleróticas, fibrosantes, metabólicas, de depósito, da cavidade oral, do couro cabeludo,
das mãos e dos pés.
Médico Especialista VI – Endoscopia Digestiva
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
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Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Endoscopia Digestiva: Aspectos gerais: indicações e contra -indicações; preparo da sala
de exames; preparo do paciente; anestesia, sedação e monitorização; equipamentos e material acessório; biossegurança;
limpeza e desinfecção de equipamentos e acessórios; uso de corantes. 2) Esôfago: esofagites (pépticas e infecciosas);
divertículos; megaesôfago; corpo estranho; esôfago de Barrett; estenoses benignas; tumores de esôfago; varizes
esofagogástricas; doença do refluxo gastro-esofagiano. 3) Estômago: gastrites; hérnia de hiato e para-esofágica; tumores
de estômago; doença péptica; hemorragia digestiva; estômago operado. 4) Cólon: colites; tumores de cólon; doença
diverticular; doenças inflamatórias; hemorragia digestiva; pólipos e síndromes; colopatia isquêmica. 5) Vias biliares e
pâncreas: coledocolitíase; pancreatite aguda e crônica; tumor de papila; tumor de pâncreas; tumor das vias biliares. 6)
Procedimentos endoscópicos: esofagogastroduodenoscopia; colonoscopia; retosigmoidoscopia; biópsia e citologia;
mucosectomia; polipectomia; pré-corte e papilotomia; técnicas de hemostasia; dilatação; gastrostomia e passagem de
cateter enteral; posicionamento de endopróteses esofagianas, biliares e enterais; complicações de procedimentos
endoscópicos.
Médico Especialista VII – Infectologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos 1. Epidemiologia e bioestatística no controle das infecções hospitalares. 2.
Princípios de epidemiologia das doenças infecciosas. 3. Investigação de surtos. 4. Infecções hospitalares relacionadas
com a utilização de dispositivos intravasculares. 5. Infecção de corrente sanguínea nosocomial. 6. Infecção urinária
nosocomial. 7. Infecção de sítio cirúrgico. 8. Pneumonia Nosocomial. 9. Infecções Nosocomial do tracto gastrointestinal.
10. Epidemiologia e prevenção de infecções hospitalares causadas por patógeno específicos; Staphylococcus aureus;
Staphylococcus aureus Coagulase-negativa; Streptococci; 64 Enterococcus spp; Enterobacteriaceae; Legionella;
Clostridium difficile; Mycobacterium tuberculosis; Micobactérias não tuberculosas; Cândida; Fungos filamentosos; vírus
da gripe; Varicela-zoster; Herpes simplex vírus; Citomegalovírus; Vírus da hepatite. 11. Infecções hospitalares em
unidades de terapia intensiva. 12. Infecções hospitalares em pacientes com doenças neoplásicas. 13. Infecções
hospitalares em transplantes de órgãos sólidos. 14.Controle de infecções e prevenção em pacientes com transplante de
células-tronco hematopoéticas. 15. Epidemiologia e prevenção de infecções nosocomiais associadas aos procedimentos:
diagnósticos e terapêuticos. 16. Riscos de infecção por endoscopia . 17. Controle de infecções associadas à hemodiálise.
18. Infecções nosocomiais associadas com fisioterapia. 19. Infecções nosocomiais associadas com transfusão de sangue e
seus derivados. 20. Prevenção de infecções adquiridas por pacientes de unidades de saúde relacionados com a
construção, renovação, demolição e sistemas de ventilação. 21. Prevenção de infecções relacionadas à construção,
renovação e demolição. 22. Concepção e manutenção de sistemas de ventilação hospitalar e à prevenção de infecções
nosocomiais pelo ar. 23. Agentes antimicrobianos na epidemiologia e controle das infecções hospitalares. 24.
Mecanismos de resistência bacteriana aos agentes antimicrobianos. 25. Resistência aos antimicrobianos. 26. Vigilância
das infecções nosocomiais. 27. Isolamento de pacientes com doenças transmissíveis. 28. Lavagem das mãos e
desinfecção.29. Papel do laboratório de microbiologia e controle das infecções hospitalares. 30. Custo-eficácia dos
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cuidados de saúde epidemiologia e controle das infecções. 31. Questões legais em epidemiologia e controle das infecções
hospitalares; Código de Ética Profissional na Medicina.
Médico Especialista VIII – Neurologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central eperiférico. Patologia e
Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das
afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da
consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares -nervos,
músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do
sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo
liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do
trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor,
neuroimagem, estudos neurofisiológicos –eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina
nuclear aplicada à neurologia.
Médico Especialista X – Urologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: Semiologia urológica; Infecção Urinária; Hiperplasia benigna na Próstata; Prostatites;
Uropatias obstrutivas; Traumatismo renal e das vias uninárias; Disfunção Sexual. Doenças sexualmente
transmissíveis. Disfunção neurológica da bexiga; Malformações do Aparelho Urinário; Neoplasias da próstata, adrenais,
retroperitonal, renal, testículo, pênis. Hipogonadismo. Derivações Urinárias. Litíase Urinária. Doença Cística do Rim.
Hematúrias. Urologia da mulher.
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Médico Especialista XI – Psiquiatra
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de
Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e
responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em
saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes,
hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5)
Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da
saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação (considerar as leis
que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Medicina Geral: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9)
Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico,
investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14)
Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do
Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz,
Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo.
22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças
Nutricionais. 26) Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29)
Doenças Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e
Obstetrícia. 33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37)
Epidemiologia Clínica. Específicos: 1) Medicamentos: Informações Básicas. 2) Efeitos Colaterais e seu Manejo. 3)
Tratamentos Farmacológicos. 4) Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, Psicopatologia e Desenvolvimento Humano. 5)
Delirium, Demência, Transtorno Amnéstico. 6) Transtornos Relacionados a Substâncias. 7) Esquizofrenia. 8) Transtornos
Psicóticos. 9) Transtornos de Humor. 10) Transtornos de Ansiedade. 11) Transtornos Alimentares. 12) Transtorno de
Déficit de Atenção. 13) Transtornos de Personalidade e Transtornos Somatoformes. 14) Outras Transtornos, Doenças e
Distúrbios relacionados à Psiquiatria. 15) Teorias, conceitos, abordagens e tratamentos. 16) Psicanálise e tratamentos.
17) Avaliação e Entrevista Psiquiátrica. 18) Distúrbios Psiquiátricos da Criança. 19) Transtornos Globais do
Desenvolvimento e Psicose Infantil. 15) Aspectos psiquiátricos das lesões do SNC. 16) Legislação (considerar as leis que
constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Consciência, educação e
boas práticas ambientais no serviço público.
Nutricionista II
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do
Exercício Profissional. Nutrição Básica: conceito de alimentação e nutrição; nutrientes, definição, propriedades, funções,
digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, deficiências e fontes alimentares. Planejamento e laboração de
cardápios alimentares DRI’s. Nutrição nos ciclos da vida: infância, adolescência, adulto e idoso; alimentação na gestação,
da nutris aleitamento materno, composição do leite materno. Guia alimentar para a população brasileira, Guia alimentar
para crianças menores de dois anos; Doenças crônicas não transmissíveis. Administração de Serviços de Alimentação.
APPCC, POP’s, Implantação no Manual de Boas práticas de Fabricação nos Serviços de Alimentação. Perigos químicos,
físicos e biológicos. Nutrição em saúde Pública: Perfil nutricional, consumo alimentar da população brasileira, Avaliação
Nutricional, habilidades e competências do nutricionista em saúde coletiva, Política Nacional de alimentação e Nutrição;
PNAE, Carências Nutricionais, Código de Ética do Nutricionista, SISVAN e Bolsa família.
Odontólogo - Odontólogo Especialista I – Endodontia - Odontólogo Especialista II – Odontopediatra - Odontólogo
Especialista III – Cirurgia Bucomaxilo - Odontólogo Especialista IV – Pacientes Especiais - Odontólogo Especialista V –
Periodontia - Odontólogo Especialista VI – Próteses
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do
Exercício Profissional; Cariologia; Materiais restauradores; Técnicas restauradoras; Preparos cavitários;Nomenclatura e
classificação das cavidades; Princípios gerais do preparo cavitário; Interrelação periodontia/dentística; Oclusão;
Procedimentos preventivos e restauradores (características gerais)./Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos;
Erupção dos dentes: fatores locais, sistêmicos e congênitos que influenciam o processo; Cárie dentária e tratamentos
preventivos e restauradores na criança e no adolescente; Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos de
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suporte./Pares cranianos; Osteologia; Miologia; Vascularização da face. /Prevenção das doenças bucais; Recursos
humanos direcionados para a promoção da saúde bucal./Características do periodonto sadio; Etiologia das doenças
periodontais; Patologia periodontal e tratamento./Fármacos; Equipamentos; Técnicas e complicações;
(anestésicos)./Defeitos de desenvolvimento da região maxilofacial e oral; Anomalias dos dentes; Doenças da polpa e do
periápice; Doenças periodontais; Infecções Bacterianas virais; Tumores dos tecidos moles; Patologia óssea; Cistos e
Tumores odontogênicos; Manifestações orais de doenças sistêmicas./Princípios de exodontias simples e complicadas –
particularidades./Preparo, moldagem e cimentação para prótese fixa; Características gerais, procedimentos operatórios e
materiais utilizados nos diversos tipos de restaurações protéticas./Doenças infecciosas de interesse Odontológico;
Proteção pessoal e do equipamento; Degermação das mãos e lavagem do instrumental; Esterilização e
desinfecção./Histofisiologia do complexo dentino-pulpar; Patologias de origem não-endodôntica; Diagnóstico diferencial
e semiologia em endodontia; Anatomia interna, cavidade de acesso e localização dos canais; Isolamento absoluto;
Radiologia em endodontia; Microbiologia endodôntica; Biofilme bacteriano Perirradicular; Tratamento e retratamento
endodôntico (generalidades); Substâncias químicas empregadas no preparo radicular; Medicação intracanal. /Bases
química, física e mecânica; Estrutura dental; Materiais restauradores diretos e indiretos; Cimentos e bases protetoras;
Materiais para moldagem, modelos e troquéis e para higiene bucal e prevenção; Materiais clareadores./Vias de
administração de drogas; Bases farmacológicas para a prática clínica; Uso de medicamentos na prevenção e controle da
dor; Uso clínico de antimicrobianos; Tratamento de pacientes que requerem cuidados especiais; Prevenção da
endocardite infecciosa; Protocolos indicados na prática odontológica./Princípios gerais de aplicação e efeitos biológicos
dos raios X em odontologia; Técnicas radiográficas; Interpretação e patologia radiográfica./Saúde, saúde bucal saúde
pública e profissões da saúde; Unidades de medidas: índices; Prevalência e incidência; Levantamentos sobre cárie
dentária; Níveis de prevenção e de aplicação.
Psicólogo
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde; Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Resoluções do Conselho Federal de
Psicologia; Abordagens teóricas: cognitiva-comportamental, psicanálise, behaviorismo, gestalt-terapia, teoria sistêmica,
humanista; Elaboração de documentos e registros psicológicos; sicopatologiasHistória da Psicologia; Métodos da
Psicologia; Atenção, sensação, percepção, pensamento, memória, juízo, entre outros; O processo de aprendizagem
segundo Piaget; Testes psicológicos; Transtornos de ansiedade, personalidade, humor, entre outros; Psicoterapia de
grupo; Psicologia social e escolar; Saúde Mental; A Inteligência; A Motivação e a Aprendizagem; A Personalidade;
Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade; Deficiências Mentais; Desenvolvimento infantil;
Psicoterapia Breve; Sistema de RH: conceitos e objetivos, desenvolvimento organizacional; Recrutamento de RH:
conceito e execução; etapas do processo de recrutamento, fontes de recrutamento, previsão de recursos humanos;
Seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção, entrevista de seleção, objetivos e tipos de entrevista; Testes de seleção:
conceito e espécies; Treinamento de pessoal: conceito, importância e objetivos, levantamento das necessidades de
treinamento, planejamento, organização, execução e avaliação do treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e
objetivos métodos de avaliação de desempenho, entrevistas nas avaliações de desempenho; Psicologia do
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e emocional; Avaliações psicológicas: fundamentos das medidas psicológicas;
qualidade de vida no trabalho; Saúde coletiva: políticas de saúde mental; Saúde mental e trabalho; Gestão de pessoas,
organização, inteligência emocional, gestão de marketing pessoal e conceito metacompetência. Ética Profissional: Código
de Ética e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia.
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ANEXO IV
REQUERIMENTO
Vaga para Deficiente Físico e /ou Condição Especial para REALIZAÇÃO de provas
Eu _______________________________________, portador do documento de identidade nº
____________________, inscrito no CPF n.º________________ residente e domiciliado a Rua
___________________________, nº _______ , Bairro ______________________, Cidade
__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , inscrito no Concurso
Público 002/2016 (Secretaria de Saúde) do Município de Biguaçu-SC, inscrição número _______,
para o cargo de __________________________________________requer a Vossa Senhoria:
1 – ( ) Vaga para portadores de Deficiência
Deficiência:_________________________________________________________________
CID n°: ____________________________________________________________________
Nome do Médico: ____________________________________________________________
2) Condição Especial para realização da prova:
a)( ) Prova com ampliação do tamanho da fonte
Fonte nº _________ / Letra _________
( ) Sala Especial
Especificar:
___________________________________________________________________________
c) ( )Leitura de Prova
d) ( ) Amamentação.
Nome do Acompanhante: ______________________________________________________
Nome da Criança: ____________________________________________________________
Data de Nascimento da Criança: ________________________________________________
a) ( ) Outra Necessidade:
Especificar:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nestes Termos.
Pede Deferimento.
________________, ______ de ____________ de 2016.

__________________________________________
Assinatura do Requerente
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ANEXO V
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Eu ______________________________________________________, portador do documento de
identidade nº ____________________, inscrito no cargo de _________________________–
Inscrição n.º ________________________________ do Concurso Público 002/2016 (Secretaria de
Saúde)

do

Município

de

___________________________,

Biguaçu
nº

-

_______,

SC

residente

Bairro

e

domiciliado

______________________,

a

Rua
Cidade

__________________, Estado ______________, CEP: _______________ , requer a Vossa
Senhoria isenção da taxa de inscrição, visto que comprovadamente me enquadro nas condições de:

[ ] Doador de Sangue (apresentar comprovante das doações.)

[ ] Possuir Baixa renda, nos termos dos Decretos do Governo Federal nºs 6.135/2007 e 6.593/2008.
Meu Número de Identificação Social – NIS é: ___________________________, atribuído pelo
CadÚnico do Governo Federal.
Declaro, sob as penas da lei, que estou hipossuficiente ou sou doador de sangue, juntando a
presente todos os documentos descritos no item 5.1 e seus subitens, do referido edital onde requeiro
a isenção da taxa de inscrição.

Nestes Termos.
Pede Deferimento.
_________________, ______ de ____________ de 2016.
(local e data)
_______________________________________
Assinatura do Requerente
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Edital n. º 002/2016 de CONCURSO PÚBLICO (Secretaria de Saúde)
ANEXO VI
REQUERIMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
EDITAL 002/2016 – SECRETARIA DE SAÚDE
Tipo de Recurso:
[ ] 1 – Contra indeferimento de inscrição
[ ] 2 - Contra questão da prova ou gabarito preliminar
[ ] 3 – Contra a classificação preliminar
[ ] 4 – Outro: ____________________________________
Nome do Candidato:
N.º de Inscrição:

Cargo:

Identidade:

CPF:

N.º da Questão:

Data:

OBS.: Nos recursos contra o teor das questões ou gabarito preliminar, você deve preencher
obrigatoriamente um formulário para cada questão.
Fundamentação e *Sugestões Bibliográficas:

Assinatura do Candidato

Só serão analisados os recursos entregues ao IOBV até às 18 horas do segundo dia útil subsequente à
publicação do ato contra o qual se insurge o candidato.
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