Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
EDITAL N.º 276, de 06 de outubro de 2017.

A COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO, no uso de suas atribuições e
tendo em vista as disposições contidas na Lei Municipal nº 2.255, de 20 de setembro
de 2013 e Decreto Municipal nº 1560, de 25 de outubro de 2013, torna pública a
abertura de inscrições e as normas para a realização do Teste Seletivo para a
contratação de Médico na área de Cirurgia Pediátrica, Médico na área de Saúde
Pública e Vigilância Epidemiologia; Médico na área de Cirurgia Geral, Médico na área
de Medicina Intensiva; Médico na área de Ortopedia e Fisioterapeuta, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, para atuar na área de
saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SEMS, cuja inexecução,
quando ameaçado de paralisação, possa comprometer a saúde ou a segurança de
pessoas ou bens, conforme o disposto no inciso VI, do art. 2º, da Lei Municipal nº
2.255, de 20 de setembro de 2013.
O presente Edital estabelece as instruções destinadas ao TESTE SELETIVO, que
será composto de prova objetiva, a qual será aplicada no Município de São José dos
Pinhais.
A contratação de que trata este Edital será em Regime Jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) com prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, ou até o provimento de Concurso Público (o que ocorrer
primeiro), para todos os cargos.
A vigência deste Teste Seletivo será de 12 (doze) meses a contar da data da
homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igual período.

1.

DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, DO SALÁRIO E DA QUALIFICAÇÃO

ATUAÇÃO

VAGAS

JORNADA
SEMANAL

VENCIMENTO
INICIAL

REQUISITOS

Médico na área de
Cirurgia Pediátrica

01

20h

R$ 4.553,82

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura;
Registro Profissional no Conselho
Regional de Medicina;
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Médico na área de
Saúde Pública e
Vigilância
Epidemiológica

02

20h

R$ 4.553,82

Título de especialista em Cirurgia
Pediátrica,
reconhecido
pela
Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de
Medicina.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura;
Registro Profissional no Conselho
Regional de Medicina.

Médico na área de
Cirurgia Geral

02

20h

R$ 4.553,82

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura;
Registro Profissional no Conselho
Regional de Medicina;

Médico na área de
Medicina Intensiva

01

20h

R$ 4.553,82

Título de especialista em Cirurgia
Geral, reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registrado no
Conselho Regional de Medicina.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura;
Registro Profissional no Conselho
Regional de Medicina;

Médico na área de
Ortopedia

01

20h

R$ 4.553,82

Título de especialista em Medicina
Intensiva,
reconhecido
pela
Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de
Medicina.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura;
Registro Profissional no Conselho
Regional de Medicina;

Fisioterapeuta

01

30h

R$ 3.415,37

Título de especialista em Ortopedia,
reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho
Regional de Medicina.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Fisioterapia,
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fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura;
Registro no Conselho Regional de
Fisioterapia (CREFITO)

(*) A insalubridade está condicionada ao laudo técnico ambiental do local de atuação.

2.

DA INSCRIÇÃO

2.1 A inscrição no Teste Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita
aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.
2.2 As inscrições para o Teste Seletivo serão realizadas somente via internet
através do endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br. Não serão aceitas inscrições
efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.
2.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 08h do dia
06/10/2017 às 23h59min do dia 22/10/2017, observado horário oficial de Brasília –
DF, através do endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br.
2.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
2.4.1 Preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das
condições exigidas para admissão no cargo e submeter-se às normas expressas
neste Edital.
2.4.2. Anexar o Título de Especialista em Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Medicina
Intensiva e Ortopedia, para os candidatos ao cargo de Médico na área de Cirurgia
Pediátrica, Cirurgia Geral, Medicina Intensiva e Ortopedia, respectivamente.
2.4.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais
informados no ato da inscrição.
2.4.3.1 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de
Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação de declarações ou de dados e/ou
outras irregularidades na documentação, determinará o cancelamento da inscrição e
a anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando em qualquer época, na
eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
Caso a irregularidade seja constatada após a contratação do candidato, o mesmo
será demitido do cargo pelo Município de São José dos Pinhais.
2.5 O Município de São José dos Pinhais não se responsabiliza por solicitação de
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
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3.

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.1 As disposições referentes às pessoas com deficiência deste Edital são
correspondentes às da Lei nº 7.853/1989, Lei Estadual nº 18.419/2015, do Decreto
Federal nº 3.298/1999 alterado pelo Decreto n° 5.296/2004, Decreto nº 754/2004 e
Lei Municipal nº 2.787/2016.
3.1.1 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo será declarada por
Equipe Multiprofissional, perdendo o candidato o direito à contratação caso seja
considerado inapto para o exercício do cargo.
3.2 A pessoa com deficiência participará do Teste Seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas
de acordo com o previsto no presente Edital.
3.3 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
3.3.1 Preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, conforme o subitem 2.4.1
deste Edital, declarar que pretende participar do Teste Seletivo como pessoa com
deficiência, e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui.
3.3.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 3.3.2.1 deste
Edital, conforme disposições do subitem 3.3.2.4 deste Edital.
3.3.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em
letra legível e dispor sobre a espécie e o grau, ou o nível da deficiência da qual o
candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de
Classificação Internacional de Doença – CID.
3.3.2.2 Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12
(doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
3.3.2.3 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia
autenticada, e não serão fornecidas cópias do mesmo.
3.3.2.4 Os documentos referentes às disposições dos subitens 3.3.2 deste Edital
deverão ser postados, via SEDEX ou AR (Aviso de Recebimento), até o dia
22/10/2017 em envelope fechado endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de
São José dos Pinhais com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde/RH
Rua: Mendes Leitão, 3049 – Centro – São José dos Pinhais – PR
Cep.: 83005-150
TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
LAUDO MÉDICO
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NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXX
3.3.2.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem
3.3.2.4 ou por outra via diferente da estabelecida neste Edital, causará o
indeferimento da solicitação da condição especial.
3.3.2.6 A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais não receberá qualquer
documento entregue pessoalmente em sua sede.
3.3.2.7 A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais não se responsabiliza por
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu
destino.
3.4 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações do item
3.3 e subitens será considerado como não deficiente, perdendo o direito à reserva de
vaga e passando à ampla concorrência. Nestes casos o candidato não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.
3.5 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como Pessoa
com Deficiência, estará disponível no endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br e
publicado em órgão oficial de Imprensa do Município – Jornal Correio Paranaense no
dia 26/10/2017.
3.6 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Teste
Seletivo, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos
candidatos aprovados específica para Pessoas com Deficiência.
3.7 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às Pessoas com
Deficiência, esta será preenchida com estrita observância da ordem da classificação
geral.
3.8. Ao efetuar a inscrição para este Teste Seletivo como Pessoa com Deficiência, o
candidato adere às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para todos os
efeitos e fins de direito, que será submetido, quando da convocação para contratação,
ao exame de avaliação de compatibilidade da deficiência com as atividades a serem
exercidas, devendo comparecer obrigatoriamente, sob pena de perder o direito à
vaga, à avaliação Médica a ser realizada por Equipe Multiprofissional designada pela
Perícia Médica do Município de São José dos Pinhais.
3.8.1. A Equipe Multiprofissional emitirá parecer, observando:
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de
trabalho na execução das tarefas;
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que
habitualmente utilize em seu auxílio;
e) A CID – Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos
nacional e internacionalmente.
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3.9. O candidato que for nomeado na condição de Pessoa com Deficiência não
poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função,
relotação, readaptação, redução de carga horária, alteração de jornada de trabalho,
limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente de trabalho e para o
desempenho das atribuições do cargo.

4. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE
4.1 Da Solicitação de Condição Especial para realização da prova objetiva:
4.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova
objetiva, Pessoa com Deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme
previsto no Decreto Federal nº 3.298/1999.
4.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova objetiva são:
prova ampliada (fonte 25), fiscal ledor/transcritor e acesso a cadeira de rodas.
4.1.3 Para solicitar a condição especial o candidato deverá:
4.1.3.1 No ato da inscrição indicar claramente no Formulário de Solicitação de
Inscrição, descrito no subitem 2.4.1, quais os recursos especiais necessários.
4.1.3.2 Enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do
subitem 3.3.2.4 deste Edital.
4.1.3.3 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em
letra legível, dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o
candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de
Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial
solicitada.
4.2 Da Candidata Lactante
4.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova
objetiva deverá:
4.2.1.1 Solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de
Inscrição, descrito no subitem 2.4.1, a opção lactante.
4.2.1.2 Enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico
(original ou cópia autenticada) que ateste esta necessidade, conforme disposições do
subitem 4.3 deste Edital.
4.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante,
sob pena de ser impedida de realizar a prova objetiva na ausência deste. O
acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para
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amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de
quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata
no local.
4.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e
equipamentos descritos no subitem 5.1.13 deste Edital durante a realização do
certame.
4.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá
ausentar-se, temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não
será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título
de compensação, durante o período de realização da prova objetiva.
4.3 Dos Documentos
4.3.1 Os documentos referentes às disposições do subitem 4.2.1.2 deste Edital
deverão ser postados, via SEDEX ou AR (Aviso de Recebimento) até o dia
22/10/2017, em envelope fechado endereçado à Secretaria Municipal de Saúde de
São José dos Pinhais com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde/RH
Rua: Mendes Leitão, 3049 – Centro – São José dos Pinhais – PR
Cep.: 83005-150
Teste Seletivo do Município de São José dos Pinhais
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)
NOME DA CANDIDATA: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXX
4.4 O envio desta solicitação não garante à candidata lactante a condição especial. A
solicitação será deferida ou indeferida pela Prefeitura Municipal de São José dos
Pinhais, após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade.
4.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 4.3 ou
por outra via diferente da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da
solicitação da condição especial.
4.5.1 A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais não receberá qualquer
documento entregue pessoalmente em sua sede.
4.6 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original
ou cópia autenticada, bem como quaisquer documentos enviados e não serão
fornecidas cópias dos mesmos.
4.7 A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais não se responsabiliza por
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu
destino.
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4.8 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível às
candidatas no endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão oficial de
Imprensa do Município – Jornal Correio Paranaense na data de 26/10/2017. A
candidata que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar
recurso na forma do item 7 deste Edital.
4.9. A divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos, após análise dos
recursos dar-se-á na data de 08/11/2017.
5.

DA PROVA

5.1 DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
5.1.1 A prova objetiva terá a duração total de 03h (três horas), incluindo nesse tempo
a marcação da folha de respostas, e será aplicada no dia 15/11/2017, com início às
08:00h (oito horas), em local a ser informado através de Edital disponibilizado no
endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão oficial de Imprensa do
Município – Jornal Correio Paranaense.
5.1.2 O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta)
minutos de antecedência, ciente de que será considerado horário oficial o de Brasília,
podendo ser consultado por meio do Serviço Hora Certa Brasil Telecom – fone 130,
com fechamento dos portões às 07h30min, impreterivelmente.
5.1.3 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova (sala)
após o horário de fechamento dos portões.
5.1.4 O local para a realização da prova será informado através de Edital
disponibilizado no endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão
oficial de Imprensa do Município – Jornal Correio Paranaense, na data de 08/11/2017.
5.1.5 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local
de realização da Prova Objetiva, e o comparecimento no horário determinado, munido
do documento de identidade original e comprovante de inscrição.
5.1.6 Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de inscrição, data,
local e horário de prova.
5.1.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova
objetiva munido de caneta esferográfica, transparente, de tinta preta ou azul, escrita
grossa, de documento original de identificação e comprovante de inscrição.
5.1.8 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos
Ministérios, pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros;
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Conselho,
CRM); passaportes, certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão
público que, por Lei Federal, valham como identidade: carteira de trabalho, carteira
nacional de habilitação (somente o novo modelo com foto).
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5.1.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização da
prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá
ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial,
expedido há, no máximo, trinta dias em conjunto com outro documento que contenha
fotografia que o identifique.
5.1.10 Poderá ser exigida identificação especial ao candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
5.1.11 Será de inteira responsabilidade do candidato cumprir as instruções contidas
no caderno de prova e na folha de resposta.
5.1.12 Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, a comunicação
entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
5.1.13 No dia da realização da prova objetiva, não será permitido ao candidato entrar
e/ou permanecer no local de prova com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone
celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, etc.). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho
eletrônico, estes deverão ser entregues à Coordenação e somente serão devolvidos
ao final da prova objetiva. O descumprimento da presente instrução implicará na
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
5.1.14 A Comissão Executiva do Teste Seletivo não se responsabilizará por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização
da prova, nem por danos neles causados.
5.1.15 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da
prova objetiva deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para
essa finalidade, e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não
levar acompanhante não poderá realizar a prova.
5.1.16 Salvo o item anterior não será permitido o ingresso ou a permanência de
pessoas estranhas ao Teste Seletivo no local de aplicação da prova.
5.1.17 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, sendo que o não
comparecimento implicará na eliminação automática do candidato. O candidato não
poderá alegar desconhecimento sobre o local, data e horário da realização da prova
objetiva como justificativa de sua ausência.
5.1.18 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova levando
o caderno de questões após decorrida 01h (uma hora) do seu início.
5.1.19 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo o
candidato que, durante a sua realização:
a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
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b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário,
notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou que se
comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook
e/ou equipamento similar;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da
prova objetiva, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos;
e) recusar-se a entregar o material da prova objetiva ao término do tempo destinado
para a sua realização;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos incorrendo em comportamento
indevido;
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria
ou de terceiros, em qualquer etapa do Teste Seletivo;
5.1.20 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação da prova objetiva em razão do afastamento do candidato da sala de prova.
6. DA FORMA E CONTEÚDO DA PROVA
PROVA OBJETIVA PARA MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
GERAIS
CONHECIMENTOS
ÚNICA OBJETIVA
ESPECÍFICOS EM
CIRURGIA
PEDIÁTRICA
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

10

2,0

20

20

4,0

80

30

---------

100

CARÁTER

CLASSIFICATÓRIO
E ELIMINATÓRIO

PROVA OBJETIVA PARA MÉDICO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA E
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

CARÁTER
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CONHECIMENTOS
GERAIS
CONHECIMENTOS
ÚNICA OBJETIVA ESPECÍFICOS EM
SAÚDE PÚBLICA
E VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

10

2,0

20

20

4,0

80

30

---------

100

CLASSIFICATÓRIO
E ELIMINATÓRIO

PROVA OBJETIVA PARA MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA GERAL

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
GERAIS
ÚNICA OBJETIVA CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS EM
CIRURGIA GERAL
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

10

2,0

20

20

4,0

80

30

---------

100

CARÁTER

CLASSIFICATÓRIO
E ELIMINATÓRIO

PROVA OBJETIVA PARA MÉDICO NA ÁREA DE MEDICINA INTENSIVA

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
GERAIS
CONHECIMENTOS
ÚNICA OBJETIVA
ESPECÍFICOS EM
MEDICINA
INTENSIVA
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

10

2,0

20

20

4,0

80

30

---------

100

CARÁTER

CLASSIFICATÓRIO
E ELIMINATÓRIO

PROVA OBJETIVA PARA MÉDICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
GERAIS
ÚNICA OBJETIVA CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS EM
ORTOPEDIA
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

10

2,0

20

20

4,0

80

30

---------

100

CARÁTER

CLASSIFICATÓRIO
E ELIMINATÓRIO
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PROVA OBJETIVA PARA MÉDICO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
GERAIS
ÚNICA OBJETIVA CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS EM
FISIOTERAPIA
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL
(PONTOS)

10

2,0

20

20

4,0

80

30

---------

100

CARÁTER

CLASSIFICATÓRIO
E ELIMINATÓRIO

6.1 A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será distribuída e
avaliada conforme a Tabela do item 6 deste Edital.
6.2 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada
questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta;
6.2.1 Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com alternativas diferentes à do
gabarito oficial, com mais de uma opção assinalada, com questões sem opção
assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
6.2.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50% (cinqüenta por
cento) ou mais na nota final da prova objetiva.
6.3 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a Folha de
Respostas, que será o único instrumento válido para a sua correção, sendo que, o
prejuízo advindo do preenchimento que não estiver em conformidade com as
instruções específicas contidas na Folha de Respostas, será de inteira
responsabilidade do candidato. O candidato que deixar de assinar a Folha de
Respostas e/ou a Lista de Presença será eliminado do Teste Seletivo.
6.4 Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do
candidato.
6.5 O gabarito preliminar será divulgado através de Edital disponibilizado no endereço
eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão oficial de Imprensa do Município
– Jornal Correio Paranaense, no dia 17/11/2017.
6.6 O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar e/ou de qualquer modo,
danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de realização da leitura.
6.7 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por
outras pessoas, salvo em caso de candidato pessoa com deficiência que tenha
solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o candidato
será acompanhado por fiscal, conforme item 4.1.2.
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7. DOS RECURSOS
7.1 O gabarito preliminar será divulgado através de Edital disponibilizado no endereço
eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão oficial de Imprensa do Município
– Jornal Correio Paranaense, no dia 17/11/2017. O prazo para recurso será das 08:00
hrs, no horário de Brasília, do dia 17/11/2017 às 23:59h do dia 20/11/2017, no
endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br.
7.2 O gabarito final será informado através de Edital disponibilizado no endereço
eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão oficial de Imprensa do Município
– Jornal Correio Paranaense no dia 27/11/2017.
7.3 Questionamentos em relação ao preenchimento da Folha de Respostas não serão
considerados como fundamento para recurso.
7.4 O recurso será apreciado pela Comissão Executiva do Teste Seletivo, a qual se
constitui como última e única instância recursal no âmbito desse Teste Seletivo.
7.4.1 A interposição de recurso deverá ser feita em formulário indicado no portal
www.sjp.pr.gov.br, conforme prazo estipulado.
7.4.2 O recurso somente poderá ser interposto por candidato regularmente inscrito no
presente Teste Seletivo.
7.4.2.1 Após o preenchimento e assinatura do formulário de requerimento para
qualquer das situações indicadas no item 7.1, o candidato deverá encaminhar o
documento
digitalizado,
em
formato
PDF,
para
o
e-mail
testeseletivo.sems@sjp.pr.gov.br, conforme prazo estipulado.
7.5 A pontuação relativa à questão anulada será atribuída a todos que fizeram a prova
objetiva.
7.6 Não será concedida segunda chamada da prova objetiva.
7.7 Não serão admitidas a revisão de prova objetiva, o pedido de vistas ou a
recontagem de pontos da prova objetiva, salvo quando o pedido de recurso contiver
elementos suficientes que justifiquem a sua concessão.
7.8 Será admitido recurso quanto ao gabarito preliminar da Prova Objetiva.
7.9 O resultado da prova objetiva pós-recurso, em ordem classificatória, será
informado
através
de
Edital
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão oficial de Imprensa do Município – Jornal
Correio Paranaense no dia 27/11/2017.
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8. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL
8.1 A classificação final do Teste Seletivo será informada através de Edital
disponibilizado no endereço eletrônico www.sjp.pr.gov.br e publicado em órgão
oficial de Imprensa do Município – Jornal Correio Paranaense no dia 28/11/2017.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 Na hipótese de igualdade da nota final terá preferência, sucessivamente,
conforme art. 13 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos;
b) apresentar maior tempo de habilitação profissional (CRM), quando esta for exigida;
c) sorteio.
9.2 Em caso de desempate conforme previsto na alínea “b” do subitem anterior, os
candidatos empatados serão convocados através de Edital próprio a ser divulgado em
data oportuna para apresentação dos documentos comprobatórios da data de
conclusão da habilitação exigida.

10. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
10.1 O candidato classificado no Teste Seletivo de que trata este Edital, e convocado,
será contratado, se atendidas às seguintes exigências:
10.1.1 Ter nacionalidade brasileira, e aos estrangeiros os requisitos na forma da Lei,
conforme a Constituição Federal;
10.1.2 Gozar dos direitos políticos;
10.1.3 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
10.1.4 Comprovar, através de Diploma, a conclusão do Ensino Superior; e comprovar,
através de Certificado, o Título de Especialista;
10.1.5 Possuir a idade mínina de 18 anos;
10.1.6 Não ter sido demitido do Serviço Público Municipal, Estadual ou Federal,
observado o disposto no artigo 200 da Lei Municipal nº 525/04 – Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais e alterações;
10.1.7 Submeter-se a exame de aptidão física e mental compatíveis às suas funções,
através de verificação pelo Serviço Médico Pericial Municipal;
14/27
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10.1.8 Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
10.1.9 Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;
10.1.10 Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego
ou função pública e de compatibilidade de horário para o exercício de mais de um
cargo quando acumulável;
10.1.11 Apresentar declaração sobre percepção de proventos de aposentadoria, por
conta do regime geral de previdência ou de qualquer outro regime próprio de
previdência em âmbito Federal, Estadual ou Municipal, decorrentes de cargos,
emprego ou função pública, conforme artigo 40 da Constituição Federal e de serviço
militar, conforme artigos 42 e 142 da Constituição Federal;
10.1.12 Apresentar Carteira de Trabalho;
10.1.13 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da
contratação;
10.1.14 A falta de comprovação ou a constatação de falsidade de qualquer um dos
requisitos especificados e daqueles que vierem a ser estabelecidos, impedirá a
contratação do candidato.
10.1.15 De acordo com a Lei nº 2.255, de 20 de setembro de 2013:
Art. 5º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração
Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como, de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, exceto a
acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos, desde que haja
compatibilidade de horários, na forma prevista na Constituição Federal.
Art. 8º Para a celebração de novo vínculo temporário com pessoal anteriormente
contratado deve ser observado o interstício mínimo de dois anos contados do
encerramento do contrato precedente.

11. DA CONVOCAÇÃO
11.1 O candidato classificado, desde que observado o número de vagas existentes,
será convocado para a contratação, quando então, se for de sua conveniência,
poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, mediante
pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pelo Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
11.2 Os candidatos convocados para a contratação terão o prazo improrrogável de 03
(três) dias úteis da publicação do Edital de Convocação, para se apresentarem no
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e
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Recursos Humanos, decorridos os quais e não havendo
comparecimento considerar-se-á o candidato como desistente.

o

registro

do

11.3 O candidato aprovado terá 02 (dois) dias úteis após a avaliação de saúde física e
mental para a juntada de documentos necessários à contratação, devendo estes
serem entregues no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos. Em caso do não comparecimento na data
aprazada, o candidato será considerado como desistente da vaga.
11.4 O candidato deverá apresentar no Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, os seguintes
documentos:
- Resultado do Exame Médico Admissional (original);
- Certidão Negativa de antecedentes criminais – válida somente do cartório de
distribuição da cidade de residência (validade 30 dias);
- Diploma (cópia e original);
- Carteira do Conselho Profissional (cópia e original);
- Comprovante de pagamento de anuidade do conselho profissional (cópia e original);
- Carteira de Identidade (2 cópias e original);
- CPF (2 cópias e original);
- Título de eleitor (cópia e original);
- Comprovante da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (cópia e original);
- Certificado de Reservista (cópia e original);
- Carteira de Trabalho; (cópia e original – página com foto e dados pessoais);
- PIS/PASEP (cópia e original);
- Comprovante de estado civil - Registro de nascimento ou casamento (2 cópias e
original);
- Registro de nascimento dos filhos menores de 18 anos (cópia e original);
- RG e CPF dos filhos maiores de 18 anos, quando incapacitados, universitários ou
cursando escola técnica de segundo grau (cópia e original);
- Comprovante de Residência – Água, Luz ou Telefone com até 30 dias (2 cópias e
original).
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Caberá ao Prefeito Municipal de São José dos Pinhais, ou pessoa por ele
delegada, homologar o Resultado Final do Teste Seletivo.
12.2 Toda divulgação de classificação e convocação por outros meios será
considerada tão somente como auxiliar para os interessados, não sendo reconhecido
nessa divulgação qualquer caráter oficial.
12.3 Não há data exata para que os candidatos classificados dentro do número de
vagas sejam chamados pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos, para início dos trabalhos, sendo que a convocação dar-se-á conforme a
disponibilidade de vagas e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
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12.4 A contratação dos candidatos classificados no presente Teste Seletivo será
realizada pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período,
ou até que a vaga seja provida por Concurso Público (o que ocorrer primeiro), para
todos os cargos.
12.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Executiva responsável pelo
Teste Seletivo.
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13. DATAS IMPORTANTES

06/10/2017 à
22/10/2017

Período de inscrições

06/10/2017 à
22/10/2017

Prazo para solicitação de inscrição de Pessoa com Deficiência

06/10/2017 à
22/10/2017

Postagem do laudo médico para candidatos com deficiência e candidata
lactante

26/10/2017

Divulgação da relação provisória de candidatos inscritos

26/10/2017 à
31/10/2017

Prazo para recurso quanto à inscrição

08/11/2017

Divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos, após análise de
recurso

08/11/2017

Divulgação do local de prova objetiva e ensalamento

15/11/2017

Prova Objetiva

17/11/2017

Divulgação do Gabarito Preliminar

17/11/2017 à
20/11/2017

Prazo para recurso quanto ao Gabarito Preliminar

27/11/2017

Divulgação do Gabarito Final

28/11/2017

Divulgação da Classificação Final

Sandra Keiko Ikoma Yoshikawa
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO TESTE SELETIVO
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ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar como Cirurgião Pediatra;
recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados;
desempenhar funções de medicina preventiva e curativa; realizar consultas, exames,
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e à área; atuar como médico especialista em equipe
multiprofissional, inclusive com residentes em treinamento; atuar como médico no
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em
Unidades de Saúde e nas comunidades locais realizando clínica ampliada; realizar
atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar
procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com ou sem
preenchimento dos prontuários; articular os recursos intersetoriais disponíveis para
diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar disponível como apoio matricial
de capacitação. Desempenhar outras atividades afins ao cargo. (Descrição acrescida
pela Lei Complementar nº 55, de 16.07.2010)

MÉDICO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Desenvolver ações de vigilância sanitária/epidemiológica, e de saúde do trabalhador.
Analisar, mapear e repassar à Regional de Saúde notificações referentes a doenças
infecto-contagiosas; indicar a realização de bloqueio, vacinação, quimioprofilaxia,
interdição e coleta de material; repassar normatizações profissionais de saúde do
Município; desencadear ações de investigação, vacinação de bloqueio e bloqueio
quimioprofilático; realizar confirmação diagnóstica de doenças infecto-contagiosas e
interpretar exames laboratoriais; desenvolver ações específicas de bloqueio em
doenças infecto-contagiosas; monitorar casos de ocorrência de cólera; efetuar
vigilância epidemiológica para profilaxia da raiva e nos acidentes com animais
peçonhentos; prestar apoio a hospitais no diagnóstico das meningites; produzir dados
de morbi-mortalidade do Município; elaborar treinamentos na área de vigilância
epidemiológica; participar na investigação de toxinfecções alimentares. Analisar e
encaminhar documentos referentes à saúde do trabalhador; vistoriar preliminarmente
estabelecimentos, avaliando condições de trabalho nos segmentos ergonômico,
físico, químico, encaminhando relatórios à Delegacia Regional do Trabalho; orientar
empregadores quanto as necessidades de implantação dos Programas de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA).
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MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA GERAL
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar como Cirurgião Geral;
recepcionar e identificar o paciente; explicando os procedimentos a serem realizados;
desempenhar funções de medicina preventiva e curativa; realizar consultas, exames,
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e à área; atuar como médico especialista em equipe
multiprofissional, inclusive com residentes em treinamento; atuar como médico no
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em
Unidades de Saúde e nas comunidades locais realizando clínica ampliada; realizar
atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar
procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar
disponível como apoio matricial de capacitação. Desempenhar outras atividades afins
ao cargo. (Descrição acrescida pela Lei Complementar nº 55, de 16.07.2010)
NA ÁREA MEDICINA INTENSIVA
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar como Intensivista; recepcionar
e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados;
desempenhar funções de medicina preventiva e curativa; realizar consultas, exames,
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
atribuições pertinentes ao cargo e à área; atuar como médico especialista em equipe
multiprofissional, inclusive com residentes em treinamento; atuar como médico no
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em
Unidades de Saúde e nas comunidades locais realizando clínica ampliada; realizar
atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar
procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos
intersetoriais
disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar disponível
como apoio matricial de capacitação. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.
(Descrição acrescida pela Lei Complementar nº 55, de 16.07.2010)

MÉDICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA
Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar como Ortopedista; recepcionar
e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados;
desempenhar funções de medicina preventiva e curativa; realizar consultas, exames,
diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das
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atribuições pertinentes ao cargo e à área; atuar como médico especialista em equipe
multiprofissional, inclusive com residentes em treinamento; atuar como médico no
desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em
Unidades de Saúde e nas comunidades locais realizando clinica ampliada; realizar
atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar
procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar
disponível como apoio matricial de capacitação. Desempenhar outras atividades afins
ao cargo. (Descrição acrescida pela Lei Complementar nº 55, de 16.07.2010)
FISIOTERAPEUTA
Avaliar e elaborar programas de atendimento fisioterapêuticos de educandos,
emitindo parecer-diagnóstico; atender educandos e encaminhá-los para serviços ou
profissionais específicos; orientar corpo docente e administrativo de unidades de
ensino quanto às características de desenvolvimento dos educandos; orientar famílias
quanto a atitudes e responsabilidades no processo de educação e/ou reabilitação do
educando; acompanhar o desenvolvimento do educando na escola de ensino regular
e especial; analisar e elaborar relatórios sobre o desenvolvimento do educando na
sua área de atuação.Proceder avaliação de pacientes e indicar procedimentos a
adotar; prestar atendimento fisioterapêutico a pacientes; avaliar e indicar alta dos
tratamentos fisioterapêuticos; orientar famílias quanto a atitudes e responsabilidades
no processo de reabilitação na área de fisioterapia.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA
Conteúdos Gerais: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e
Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde;
Ações e programas de saúde. 2) Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. 3) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
4) Doenças de notificação compulsória. 5) Imunizações. 6) Ética Profissional. 7)
Legislação.
Medicina Geral: 1) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2) Doenças do Aparelho
Respiratório. 3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados. 5) Doenças do
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8) Doenças Endócrinas e do
Metabolismo. 9) Doenças Hematológicas e Oncológicas 10) Doenças Neurológicas.
11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas.
14) Doenças Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 16) Ginecologia e
Obstetrícia. 17) Doenças Reumatológicas.
Específicos:
Cuidados pré, trans e pós‐operatório da criança; Metabolismo cirúrgico em
pediatria; Anomalias congênitas da face; Anomalias congênitas do pescoço;
Cirurgia da tireóide na criança; Torcicolo Congênito; Afecções cirúrgicas da parede
torácica da criança; Hérnias do diafragma; Anomalias cirúrgicas do esôfago na
criança; Malformações congênitas e problemas perinatais do trato respiratório;
Doenças infecciosas cirúrgicas da criança; Anomalias da região inguinal na
criança; Anomalias da parede abdominal na criança; Trauma abdominal na
criança; Anomalias congênitas do trato biliar; Cirurgia do pâncreas na criança;
Cirurgia do baço e sistema porta na criança; Anomalias congênitas do estômago e
duodeno; Anomalias congênitas do intestino delgado; Duplicações do trato
digestivo; Invaginação intestinal na criança; Apendicite; Enterite necrosante;
Doença de Hirschsprung. Constipação intestinal; Anomalias anorretais; Infecção
urinária na criança; Anomalias congênitas do trato urinário superior; Anomalias
congênitas do trato urinário inferior; Extrofia vesical; Epispádia; Hipospádia;
Intersexo; Anomalias congênitas neurológicas e seu tratamento cirúrgico;
Oncologia pediátrica; Biologia molecular aplicada à cirurgia pediátrica;
Hemangiomas.
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MÉDICO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Conteúdos Gerais: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e
Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde;
Ações e programas de saúde. 2) Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. 3) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
4) Doenças de notificação compulsória. 5) Imunizações. 6) Ética Profissional. 7)
Legislação.
Medicina Geral: 1) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2) Doenças do Aparelho
Respiratório. 3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados. 5) Doenças do
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8) Doenças Endócrinas e do
Metabolismo. 9) Doenças Hematológicas e Oncológicas 10) Doenças Neurológicas.
11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas.
14) Doenças Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 16) Ginecologia e
Obstetrícia. 17) Doenças Reumatológicas.
Específicos:
Medidas de saúde coletiva e indicadores de saúde; Estudos epidemiológicos;
Vigilância Epidemiológica; Agravos à Saúde; A reforma sanitária; Sistema Único
de Saúde; Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde; Fundamentos
e práticas em atenção primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade:
Ética médica, atestados, certificados e registros; Epidemiologia Clínica, estudos
científicos, medicina baseada em evidências; Promoção da saúde e prevenção de
doença; Rastreamento das principais neoplasias; Assistência à Saúde: Promoção
e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e do idoso;
Cuidados do recém-nascido normal e condução da puericultura; Assistência à
gestação, parto e puerpério normais; Diagnóstico e manejo das afecções mais
prevalentes na Atenção Primária.
MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA GERAL
Conteúdos Gerais: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e
Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde;
Ações e programas de saúde. 2) Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. 3) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
4) Doenças de notificação compulsória. 5) Imunizações. 6) Ética Profissional. 7)
Legislação.
Medicina Geral: 1) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2) Doenças do Aparelho
Respiratório. 3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados. 5) Doenças do
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
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Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8) Doenças Endócrinas e do
Metabolismo. 9) Doenças Hematológicas e Oncológicas 10) Doenças Neurológicas.
11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas.
14) Doenças Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 16) Ginecologia e
Obstetrícia. 17) Doenças Reumatológicas.
Específicos:
Considerações fundamentais: pré e pós‐operatório; respostas endócrinas e
metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente
cirúrgico. Trauma: politraumatismo, choque, infecções e complicações em cirurgia.
Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes
físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa;
hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o
exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica,
vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia
profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais.
Cirurgia de urgência; lesões viscerais intra‐abdominais. Abdome agudo
inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos
específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e paratireoide; tumores da
cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doença
venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago,
duodeno e intestino delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e
baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra‐hepático. Peritonites e abscessos
intra‐abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epíplon;
mesentério; retroperitônio.
MÉDICO NA ÁREA DE MEDICINA INTENSIVA
Conteúdos Gerais: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e
Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde;
Ações e programas de saúde. 2) Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. 3) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
4) Doenças de notificação compulsória. 5) Imunizações. 6) Ética Profissional. 7)
Legislação.
Medicina Geral: 1) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2) Doenças do Aparelho
Respiratório. 3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados. 5) Doenças do
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8) Doenças Endócrinas e do
Metabolismo. 9) Doenças Hematológicas e Oncológicas 10) Doenças Neurológicas.
11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas.
14) Doenças Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 16) Ginecologia e
Obstetrícia. 17) Doenças Reumatológicas.
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Específicos:
Ressuscitação cardiopulmonar. Distúrbios do Aparelho Cardiovascular: Infarto
agudo do miocárdio, choque cardiogênico, dissecções arteriais agudas,
aneurismas, arritmias, doenças tromboembólicas, doenças valvulares agudas,
angina instável, angina estável, emergências e urgências hipertensivas, edema
agudo do pulmão, trauma cardiovascular, endocardites infecciosas, pós operatório
de cirurgias cadiovasculares, choque hipovolêmico, choque obstrutivo, choque
distributivo, doenças vasculares do colágeno; Distúrbios do Aparelho Respiratório:
Síndromes respiratórias agudas, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma,
insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar, embolia gordurosa, síndromes
aspirativas, afogamento, edema agudo de pulmão; Ventilação Mecânica:
indicações, técnicas e desmame; Pneumonias, infecções das vias aéreas
superiores e inferiores, trauma torácico; Distúrbios Hidroeletrolíticos e Endócrinos:
acidose e alcalose respiratória, acidose e alcalose metabólica, acidose e alcalose
mista, comas, descompensação diabética, cetoacidose diabética, distúrbios
hidroletrolíticos do sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloro, acidose láctica, coma
mixedematoso, insuficiência adrenal aguda; Distúrbios Genitourinários:
insuficiência renal aguda e crônica, indicações de diálise (todos os tipos), trauma
renal, infecções renais e urinárias, trauma genital, infecções genitais, doença
inflamatória pélvica, complicações do parto, abortamento, eclampsia; Distúrbios
Do Sistema Gastrointestinal: Trauma gastrointestinal, sangramento gastrointestinal
agudo e crônico, Úlceras do tubo digestivo, varizes esofagianas, hipertensão
porta, coltes, diverticulite, insuficiência hepática, encefalopatia hepática, isquemia
mesentérica, pancreatites, estenoses cáusticas; Distúrbios Neurológicos: acidente
vascular cerebral, infecções do sistema nervoso central, trauma crânio encefálico,
epilepsias, convulsão, Guilhan Barré, Miastenia gravis, hemorragia subaracnóidea,
neurotoxoplasmose, hidrocefalia; Antimicrobianos: indicações de uso, contra
indicações, efeitos colaterais, associações medicamentosas; Cateteres Centrais e
Periféricos: técnicas de punção, indicações de pressão venosa central e de
monitorização invasiva, infecções dos cateteres periféricos e centrais; Síndrome
da Resposta Inflamatória Sistêmica; Síndromes de Compartimento: vasculares,
craniana, torácicas e abdominais; Quadros Infecciosos: sepses, dengue, AIDS,
malária, hepatites, febre das montanhas rochosas, pacientes com deficiências
imunitárias, Síndrome de disfunção de múltiplos órgãos; Distúrbios Hematológicos:
doenças hemorrágicas, anemias, hemofilias, estados de hipercoagulação e
trombose, anemia hemolítica; Intoxicações Exógenas: atendimento primário,
antídotos; Técnicas de monitorização cardiovascular invasiva; Hipotermia e
hipertermia; Condutas na abordagem do paciente com dor aguda. Ética
profissional.
MÉDICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA
Conteúdos Gerais: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e
Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
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Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde;
Ações e programas de saúde. 2) Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. 3) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
4) Doenças de notificação compulsória. 5) Imunizações. 6) Ética Profissional. 7)
Legislação.
Medicina Geral: 1) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 2) Doenças do Aparelho
Respiratório. 3) Pneumonias.4) Transfusões de sangue e derivados. 5) Doenças do
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 6) Afecções Doenças do Aparelho
Digestivo. 7) Doenças Renais e do Trato Urinário. 8) Doenças Endócrinas e do
Metabolismo. 9) Doenças Hematológicas e Oncológicas 10) Doenças Neurológicas.
11) Doenças Psiquiátricas. 12) Doenças Infecciosas. 13) Doenças Dermatológicas.
14) Doenças Oculares. 15) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 16) Ginecologia e
Obstetrícia. 17) Doenças Reumatológicas.
Específicos:
Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna
vertebral e complicações. Fraturas e luxações: Expostas e Fechadas. Retardo de
consolidação e pseudo‐artrose. Pé torto congênito. Paralisia cerebral.
Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necroses ósseas.
Osteomielite. Artrite e Séptica. Amputações e desarticulações. Tuberculose
osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação
congênita do quadril. Poliomielite e sequelas. Escoliose‐cifose. Lesões de nervos
periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistose.
Traumatismo do membro superior e inferior. Ética profissional.
FISIOTERAPEUTA
Conteúdos Gerais: Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em
Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde e
Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; Promoção de
Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde;
Ações e programas de saúde. 2) Ações de atenção à saúde da criança, escolar,
adolescente, mulher, homem, idoso. 3) DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase.
4) Doenças de notificação compulsória. 5) Imunizações. 6) Ética Profissional. 7)
Legislação.
Específicos:
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e
patologia. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e
pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia. Fundamentos e
técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica.
Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, fisioterapia
motora e respiratória em UTI. Técnicas de treinamento em locomoção e
deambulação. Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos-assistidos, passivos,
isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia,
eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas
doenças da 3ª idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e
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órteses. Testes musculares. Consequências das lesões neurológicas. Aspectos gerais
que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia.
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