
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - 2008

EDITAL N. 01/2008 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, com sede à Praça Miguel Ortega, 439 – Parque Assunção 

Taboão da Serra, faz saber que realizará em local, data e horário a serem divulgados oportunamente, Concurso Público par

provimento de cargos pertencentes ao quadro de funcionários da Prefeitura do Município de Taboão da Serra, sob o regim

Estatutário, que será regido pelas instruções especiais, parte integrante deste Edital, conforme determinado no artigo 37, Incis

II, da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Complementar Municipal nº. 18/94, bem como pelas demais norma

jurídicas pertinentes, sendo realizado pelo INSTITUTO ZAMBINI.

I - DOS CARGOS, VAGAS, PRÉ-REQUISITOS, SALÁRIOS,

CARGA HORÁRIA E TAXA DE INSCRIÇÃO.

CARGOS T TOTAL DE
VAGAS *

VAGAS
RESERVADAS

PARA
DEFICIENTES **

TAXA DE
INSCRIÇÃO

SALÁRIO
BASE¹ PRÉ-REQUISITOS TIPO DE

PROVA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Assistente de
Desenvolvimento Escolar 79 04 R$ 28,90 R$ 527,22 Ensino Fundamental

Completo
Múltipla
Escolha 40

Assistente de
Desenvolvimento Infantil

106 06 R$ 32,90 R$ 600,15

Superior Completo em
Pedagogia ou Antigo

Magistério ou Normal de
Nível Médio

Múltipla
Escolha

40

Engenheiro Agrônomo 01 0 R$ 62,90 R$ 2.552,85
Superior Completo em

Engenharia Agronômica
e Registro no CREA.

Múltipla
Escolha 40

Geógrafo 02 01 R$ 62,90 R$ 1.913,62
Bacharelado em

Geografia
Múltipla
Escolha

40

Médico Anestesista 05 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.
Múltipla
Escolha

20

Médico Angiologista 01 0 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20

Médico Cardiologista 02 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Clínico Geral 40 02 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Dermatologista 02 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Endocrinologista 03 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Endoscopista 02 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20



Médico
Gastroenterologista 03 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20

Médico Geriatra 01 0 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Ginecologista 12 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20

Médico Legista 02 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Neurologista 03 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Oftalmologista 01 0 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico
Otorrinolaringologista 03 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Ortopedista 02 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20

Médico Pediatra 13 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico Psiquiatra 08 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20

Médico Reumatologista 01 0 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Médico
Ultrassonografista

03 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha

20

Médico Urologista 02 01 R$ 62,90 R$ 1.627,28

Superior em Medicina,
registro no CRM e
residência Médica

reconhecida pelo MEC.

Múltipla
Escolha 20

Professor de Educação
Especializada (Mental) 04 01 R$ 48,90 R$ 938,90

Licenciatura Plena em
Pedagogia, com

habilitação para Ensino
Especializado (mental)

Múltipla
Escolha 20

Professor Adjunto 18 01 R$ 48,90 R$ 768,24

Licenciatura Plena em
Pedagogia, com
habilitação para

Magistério das séries
iniciais.

Múltipla
Escolha 20

 (*) Total de vagas (incluindo as reservadas para candidatos Portadores de Deficiência).
(**) Reserva de Vagas para candidatos portadores de deficiência, em atendimento ao Decreto Federal nº 3.298/99.
 1 - Para os cargos que exigem exclusivamente o nível superior, já está incluso no salário apresentado à gratificação por nível universitário,
conforme Lei Complementar Municipal n. 18 de 1994.

II - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. O Concurso público destina-se ao provimento dos cargos, atualmente vagos, dos que vagarem ou forem

criados dentro do prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período, bem como para o

Cadastro de Reserva a que alude o capítulo VII deste Edital

2.  A descrição sumária dos cargos encontra-se no Anexo I.



III - DO LOCAL DE TRABALHO

1. Os candidatos concorrerão às vagas a serem preenchidas nas unidades de serviço da PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA.

IV – DAS INSCRIÇÕES

1. As inscrições poderão ser efetuadas, no período de 12 de Janeiro de 2009 a 06 de fevereiro de 2009, pela

Internet no endereço eletrônico www.zambini.org.br; pessoalmente ou através de procuração simples,

exceto Sábado e Domingo e Feriado, das 10:00 horas às 16:00 horas, nas seguintes agências do BANCO

DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – SANTANDER  BANESPA:

1. TABOÃO DA SERRA RUA DO TESOURO, 198 - CENTRO - TABOÃO DA SERRA - SP TABOAO DA SERRA

2. ITAPECERICA DA SERRA AV. XV DE NOVEMBRO, 60/72 - CENTRO - ITAPECERICA - SP ITAPECERICA

3. BUTANTÃ AVENIDA PROF FRANCISCO MORATO 365, BUTANTA - SP SÃO PAULO

2. Para as inscrições presenciais, feitas nos endereços descritos acima, os candidatos deverão estar munidos de

documento de identidade. Após preencherem corretamente a ficha de inscrição, deverão proceder ao pagamento

da mesma, sob pena de não participação no Certame.

3. Nas inscrições via Internet o candidato deverá seguir as instruções apresentadas no site www.zambini.org.br e

poderá pagar o boleto por meio de Internet Banking ou poderá imprimir o boleto bancário e pagá-lo em qualquer

agência bancária, exceto em casas lotéricas.

3.1 Não são aceitos pagamentos feitos em casas lotéricas. Candidatos que assim procederem não serão

considerados inscritos.

3.2 Quantias pagas indevidamente ou com erronia de valor de face não serão devolvidas em hipótese alguma e

não poderão ser usadas como bônus ou desconto.

4. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação bancária do valor da inscrição.

5. As importâncias recolhidas no ato da inscrição, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços,

em hipótese alguma serão devolvidas aos candidatos, seja qual for o motivo alegado, não cabendo nenhum tipo de

recurso.

6. O Pagamento da taxa de inscrição deverá, preferencialmente, ser efetuado em espécie (dinheiro) ou pagamento

eletrônico. A confirmação das inscrições realizadas em cheque ficarão aguardando a confirmação bancária

respectiva. Caso o cheque não seja compensado, por qualquer motivo, a inscrição será considerada nula.

7. O pagamento da taxa de inscrição pelo candidato implica aceitação tácita das condições exigidas para a

inscrição no cargo pretendido e submetimento às normas expressas neste Edital.

8. O Instituto Zambini e a Prefeitura do Município de Taboão da Serra não se responsabilizam pelas solicitações de

inscrições via internet não recebidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

9. São condições para inscrever-se: ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição

Federal; encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; não ter sido demitido da Prefeitura de

Taboão da Serra; ter à data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; não possuir

antecedentes criminais, estar quite com as obrigações militares (somente candidatos do sexo masculino), conhecer

e cumprir as exigências contidas neste Edital.



10. Será permitida a inscrição por procuração, mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia

do documento de identidade do candidato e a apresentação de identidade do procurador. Deverá ser apresentada

uma procuração para cada candidato.

11. Ao candidato ou ao seu procurador será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas na Ficha

de inscrição.

12. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu

procurador na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros de

preenchimento do documento.

13. Não serão aceitas inscrições por via postal, email, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. Verificado, a

qualquer tempo, o recebimento da inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados, a mesma será

cancelada.

14. Não poderão concorrer ex-empregados da PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA demitidos por justa causa.

15. Não poderão participar do certame, funcionários e parentes até terceiro grau de funcionários da Prefeitura

Municipal de Taboão da Serra (comissionados ou concursados) que estejam ligados diretamente ou indiretamente

com a execução deste Concurso.

16. Será publicada na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, a convocação dos candidatos para as provas

objetivas indicando local, data e horário de sua realização. Poderá ser verificado, também, pela Internet através do

site www.zambini.org.br

17. O INSTITUTO ZAMBINI enviará Comunicados Informativos aos candidatos, de acordo com o endereço

declinado na inscrição, não isentando, contudo, a responsabilidade de cada participante do certame em

acompanhar nos veículos acima descritos a data, o horário e o local de sua prova.

18. O candidato poderá inscrever-se para apenas 1 (um) cargo.

19. Após o pagamento da taxa de inscrição não serão aceitas mudanças de cargo.

V – DA INSCRIÇÃO PARA O CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1. Serão consideradas necessidades especiais somente aquelas conceituadas na medicina especializada, de

acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do

Decreto Federal nº. 3.298/99, com redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004.

2. Os portadores de deficiência física deverão apresentar Laudo Médico original ou cópia autenticada, nos termos

do item acima, somente em caso de aprovação no certame, quando da nomeação para o cargo.

3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante da

Ficha de Inscrição as condições especiais que necessitar para realizar as provas, sob pena de ter sua necessidade

especial não atendida.

4. A Prefeitura de Taboão da Serra bem como o Instituto Zambini não se responsabilizam pela falta, ausência ou

preenchimento irregular da ficha de inscrição em papel ou internet.

5. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas com letras ampliadas, receberá a mesma com

tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura. A marcação das respostas no

cartão-resposta poderá ser feita por Fiscal – Ledor designado especificamente pela Comissão Examinadora.

5.1 O candidato portador de deficiência visual que solicitar prova em Braile responsabilizar-se-á pela leitura e

interpretação de sua prova, bem como pelo preenchimento de sua folha de respostas, sendo permitido o uso de

reglete, punção e soroban.



6. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em

hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a

aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.

7. O candidato portador de necessidades especiais deverá possuir laudo médico atestando a espécie e o grau ou

nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como

a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do cargo pretendido e

apresenta-lo em caso de aprovação no certame.

a) Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição não seja maior que três meses anteriores à

data de publicação de sua convocação.

b) O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão

interdisciplinar credenciada pelo Município de Taboão da Serra, que verificará a existência da deficiência declarada

na Ficha de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.

8. O candidato portador de necessidades especiais participará deste Concurso Público em igualdade de condições

aos demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data,

local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

9. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas,

deverá requerê-lo com justificativa, quando da sua inscrição.

10.  A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

11.  A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de

todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.

12. Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta

será preenchida pelos demais candidatos classificados.

13. Quando da contratação, serão chamados os candidatos aprovados das duas listas (geral e especial), de

maneira seqüencial e alternada. A nomeação se inicia com o primeiro candidato da lista geral, passando ao

primeiro da lista especial e assim sucessivamente, seja qual for o número de chamados, aplicando-se sempre a

regra do Art. 37, parágrafo 2, do Decreto 3.298/99. Os candidatos da lista especial serão chamados até esgotar-se

o percentual da reserva legal, quando então as vagas serão destinadas apenas aos candidatos da lista geral. Caso

haja apenas uma vaga, esta será preenchida pelo candidato que constar em primeiro lugar na lista geral.

VI – DA PROVA DE CONHECIMENTOS

SEÇÃO I – DA ESTRUTURA DAS PROVAS

1. A prova Objetiva para o Cargo de Assistente de Desenvolvimento Escolar será composta da seguinte forma:

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação

Língua Portuguesa 10 1 10,00

Matemática / Raciocínio Lógico 10 1 10,00

Noções Básicas do ECA e LDB 30 2 60,00

1.1. As provas objetivas serão realizadas em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para

preenchimento do cartão-resposta.



1.2. A prova objetiva terá 50 (cinqüenta) testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas precedidas das

letras a, b, c, d, e, sendo 10 (dez) testes de língua portuguesa (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática / Raciocínio

Lógico (peso 1) e 30 (trinta) testes de Noções Básicas da ECA e LDB (peso2).

1.3. A prova objetiva terá pontuação total de 80 (oitenta) pontos.

2. A prova Objetiva para o Cargo de Assistente de Desenvolvimento Infantil será composta da seguinte forma:

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação

Língua Portuguesa 10 1 10,00

Matemática / Raciocínio Lógico 10 1 10,00

Conhecimentos Específicos 30 2  60,00

2.1. A prova objetiva será realizada em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para

preenchimento do cartão-resposta.

2.2. A prova objetiva terá 50 (cinqüenta) testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas precedidas das

letras a, b, c, d, e, sendo 10 (dez) testes de língua portuguesa (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática / Raciocínio

Lógico (peso 1) e 30 (trinta) testes de conhecimentos específicos  (peso 2).

2.3. As provas objetivas terão pontuação total de 80 (oitenta) pontos.

3. A prova Objetiva para os Cargos de Médico serão compostas da seguinte forma:

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação

Língua Portuguesa 10 1 10,00

Conhecimentos Gerais na Área Médica / SUS 30 1 30,00

Conhecimentos Específicos 10 2 20,00

3.1. As provas objetivas serão realizadas em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para

preenchimento do cartão-resposta.

3.2. A prova objetiva terá 50 (cinqüenta) testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas precedidas das

letras a, b, c, d, e, sendo 10 (dez) testes de língua portuguesa (peso 1), 30 (trinta) testes de Conhecimentos Gerais

na Área  Medica / SUS (peso 1) e 10 (dez) testes de conhecimentos específicos (Peso 2).

3.3. A prova objetiva terá pontuação total de 60 (sessenta) pontos.

4. As provas Objetivas para os Cargos de Engenheiro Agrônomo e Geógrafo, serão compostas da seguinte

forma:



Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação

Língua Portuguesa 10 1 10,00

Matemática / Raciocínio Lógico 10 1 10,00

Conhecimentos Específicos 30 2 60,00

4.1. As provas objetivas serão realizadas em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para

preenchimento do cartão-resposta.

4.2. A prova objetiva terá 50 (cinqüenta) testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas precedidas das

letras a, b, c, d, e, sendo 10 (dez) testes de língua portuguesa (peso 1), 10 (dez) testes de Matemática/ Raciocínio

Lógico (peso 1) e 30 (trinta) testes de Conhecimentos Específicos – (peso 2).

4.3. As provas objetivas terão pontuação total de 80 (oitenta) pontos.

5. As provas Objetivas para os cargos de Professor de Educação Especializada e Professor Adjunto, serão

compostas da seguinte forma:

Área de Conhecimento Número de Testes Peso Pontuação

Língua Portuguesa 10 1 10,00

Conhecimentos Específicos 40
2

80,00

5.1 As provas objetivas serão realizadas em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para

preenchimento do cartão-resposta.

5.2 A prova objetiva terá 50 (cinqüenta) testes de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas precedidas das

letras a, b, c, d, e, sendo 10 (dez) testes de Língua Portuguesa (peso 1) e 40 (quarenta) testes de conhecimentos

específicos (peso 2).

5.3 As provas objetivas terão pontuação total de 90 (noventa) pontos.

SEÇÃO II - DA PRESTAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS

1. A prova de conhecimentos será aplicada no município de Taboão da Serra ou em outras localidades a critério

da Comissão Organizadora, em datas, locais e horários a serem divulgados oportunamente. O candidato deve

acompanhar a Convocação na IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO e através do site: www.zambini.org.br

2. Caso o número de candidatos para prestar as provas exceda a oferta de lugares existentes nos

estabelecimentos de ensino disponíveis na cidade de Taboão da Serra, o INSTITUTO ZAMBINI se reserva o direito

de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer

responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.

3. Somente será admitido na sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula de Identidade expedida

pela Secretaria de Segurança Pública, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou Carteira Nacional de

Habilitação com fotografia, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselho de Classe, que na forma da Lei, valem

como instrumento de identidade, devendo ser o mesmo documento apresentado na inscrição. Será exigida a

apresentação do ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em



perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Não serão aceitos protocolos

ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima estabelecidos.

4. O candidato que não apresentar seu documento de acordo com o item acima será considerado

eliminado do certame. Não serão aceitos documentos entregues por terceiros após o início das provas.

5. Não haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos e não haverá Segunda Chamada ou

repetição de provas, seja qual for o motivo alegado para a ausência ou retardamento do candidato, implicando na

sua exclusão do Concurso Público.

6. O candidato deverá comparecer ao local designado, 30 minutos antes da abertura dos portões, munido de

caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto número 2 e borracha macia.

7. O candidato deverá assinalar suas respostas na folha de resposta, com caneta esferográfica de tinta azul ou

preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. Será fornecida apenas uma folha de resposta

para cada candidato, não havendo substituição em caso de rasura ou anotação inadequada.

8. Será excluído do Concurso Público o candidato que: se apresentar após o horário estabelecido; não

comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; não apresentar um dos documentos exigidos no

item 3 deste Capítulo; se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrida 01

(uma) hora de duração da prova; for surpreendido durante a realização das provas em comunicação com outras

pessoas, bem como utilizando-se de calculadoras, de livros, notas ou impressos não permitidos; estiver portando

ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; lançar mão de meios ilícitos para a

execução da prova; ofender, agredir ou constranger qualquer membro da organização do Concurso, candidatos ou

auxiliares; atrapalhar, impedir ou dificultar o bom andamento dos trabalhos; recusar a testemunhar atos solenes de

abertura ou fechamento de envelopes confidenciais.

9. O candidato do Concurso Público possui o direito de ficar com seu respectivo caderno de prova e de anotar

suas respostas para depois conferi-las com o gabarito oficial. Após a aplicação das provas objetivas o INSTITUTO

ZAMBINI fornecerá a PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA uma via de cada tipo de prova, que ficará disponível

à consulta de qualquer interessado.

SEÇÃO III - DAS CANDIDATAS LACTANTES

1. Fica assegurado às mães lactantes o direito de participarem do concurso, nos critérios e condições

estabelecidas pelos artigos 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do

Adolescente) e artigos 1º e 2º da Lei nº 10.048/2000.

2. A candidata que seja mãe lactante deverá indicar esta condição na respectiva ficha de inscrição, para a

adoção das providências necessárias pela Comissão do Concurso.

3.  Nos horários previstos para amamentação, as mães poderão retirar-se, temporariamente, das salas / locais

onde estarão sendo realizadas as provas, para atendimento aos seus bebês em sala especial a ser reservada pela

Comissão do Concurso.

4. Poderá haver compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5. Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela coordenação local do

Concurso.

6.  O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro

indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local apropriado, será autorizada pela

Coordenação do Concurso.



7. A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada de “fiscal” do Instituto Zambini que

garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital.

VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

1. A nota da prova objetiva será calculada conforme a somatória simples dos acertos efetuados pelo candidato,

considerando o peso previsto aos conhecimentos específicos, onde, será multiplicado pelo peso dois os acertos

das questões específicas.

2. Somente serão considerados habilitados na prova objetiva (múltipla escolha) os candidatos que obtiverem nota

igual ou maior a 50% da nota da prova.

3. Os candidatos habilitados abaixo do número de vagas oferecidas neste Edital comporão o Cadastro de

reservas da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra dentro dos seguintes limites:

  Até 2 (duas) vezes o número de vagas oferecidas neste Edital para os cargos de Assistente de

Desenvolvimento Escolar; Assistente de Desenvolvimento Infantil; Engenheiro Agrônomo, Geógrafo, Médico (todas

as especialidades); Professor Adjunto e Professor de Educação Especializada (Mental).

4. Os candidatos que não estiverem inclusos no Cadastro de reserva a que alude o item 3.1 deste capítulo serão

considerados eliminados do certame para todos os efeitos.

5. A aprovação e o cadastro de reserva dos portadores de necessidades especiais seguirão os mesmos critérios

estabelecidos nos itens acima.

VIII - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos, em listas de

classificação.

2. Na hipótese de igualdade de pontos, terá preferência, sucessivamente o candidato que:

 a) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;

 b) tiver mais idade.

 c) possuir número maior de filhos.

IX - DOS RECURSOS

1.  O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas da publicação dos respectivos

resultados, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente.

2. Os recursos do Concurso Público deverão ser dirigidos à central de atendimento ao Cidadão - Atende, sito a Rua

Elisabetta Lips, 55, Jd. Bontempo – Taboão da Serra, de segunda à sexta das 8:30 hs às 17:00 hs.

3. O recurso deverá estar fundamentado, devendo nele constar o nome do candidato, cargo, número do RG e CPF

e endereço para correspondência, bem como, no caso de o recurso ir contra o gabarito oficial, da indicação de

bibliografia utilizada para a contestação, além da oposição da solução reivindicada.

3.1 Recursos que não contenham algum dos itens acima definidos serão preliminarmente indeferidos.

4.  O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será

preliminarmente indeferido.

5.  Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse

item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não.

6.  Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.

7.  Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, via site ou, ainda, fora do prazo.



8.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo,

bem como recurso contra o resultado final.

9. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.

X - DA NOMEAÇÃO

1. A Nomeação obedecerá à estrita ordem de classificação dos candidatos, de acordo com a necessidade da

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA, sendo chamados o número de candidatos aprovados, dentro do limite das

vagas ofertadas, de maneira que, os demais candidatos habilitados serão encaminhados para o cadastro de

reserva a que alude o item.1 do Cap. II deste Edital.

2. Desde que considerados aptos na verificação dos resultados exigidos para participação no Concurso Público e

para exercer a função, bem como em inspeção de saúde, a ser realizada por Médicos, os candidatos considerados

aptos tomarão posse do cargo, sem prejuízo do disposto a seguir.

2.1. A critério da Administração Pública os candidatos poderão passar por exames psicológicos, sendo eliminados

do certame aqueles que apresentarem distúrbios incompatíveis com o desempenho da função pretendida.

3 O candidato que, por qualquer motivo, não iniciar o período de atuação no prazo determinado pela Lei

Complementar Municipal 18/94, perderá o direito à vaga.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição do candidato importa no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das

condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.

2. Todas as convocações e avisos serão publicados na Imprensa Oficial do Município e no site

www.zambini.org.br.

3. A aprovação dos candidatos no presente Concurso Público não cria direito à nomeação.

4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público,

valendo, para esse fim, a homologação publicada na Imprensa Oficial do Município.

5. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados pela PREFEITURA para firmar Termo de

Interesse ou não, pela Nomeação, razão pela qual devem manter seu endereço atualizado, responsabilizando-se

por eventuais comunicações de mudanças de endereço.

6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo,

em especial por ocasião da Nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as decorrências, sem

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito até a data da convocação dos candidatos para a

prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.

8. Caberá ao Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Taboão da Serra, a homologação dos

resultados do Concurso Público.

9. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 ANOS, contado da data de homologação dos resultados,

prorrogável por igual período, a critério da PREFEITURA.

10. O preenchimento da vaga, obedecendo ao que foi preestabelecido, será a critério da PREFEITURA.

11. Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura do Município de Taboão

da Serra.



CRONOGRAMA (Datas Prováveis)
Publicação do Extrato Do Edital 29/12/2008
Período de Inscrições 12/01/2009 à 06/02/2009
Realização das Provas 08/03/2009
Divulgação do Gabarito 09/03/2009
Prazo para Recurso em Face das Questões da Prova Objetiva 10 e 11/03/2009
Divulgação da Classificação 17/03/2009
Prazo para Recurso em Face da Classificação 18/03/2009 19/03/2008
Homologação Final do Concurso Público 27/03/2009

                                                * Datas prováveis, sujeitas a alterações.

ANEXO I

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS E REQUISITO DE ESCOLARIDADE.

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
Descrição sumária das atribuições do cargo:
Auxiliar a Direção da Escola nas atividades ligadas ao desenvolvimento físico, motor, intelectual do educando, no
ambiente escolar. Executar tarefas no ambiente escolar que garantam comodidade e bem estar à comunidade
escolar, criando condições favoráveis para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Executar outras
tarefas correlatas.
Requisito: Nível Fundamental Completo

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Descrição Sumária das atribuições do cargo:
Seguindo normas pedagógicas, orientar crianças nas refeições e em suas necessidades diárias, proporcionando-
lhes atividades, visando o seu bem-estar e o seu desenvolvimento psico-social. Executar outras tarefas correlatas.
Requisito: Superior Completo em Pedagogia ou Antigo Magistério ou Normal de Nível Médio

ENGENHEIRO AGRONOMO
Descrição sumária das atribuições do cargo:
Elaborar, executar e dirigir projetos de recomposição vegetal, preservação e recuperação dos recursos hídricos e
ambientais do Município. Executar outras
tarefas correlatas.
Requisito: Superior Completo na área e registro no CREA.

GEÓGRAFO
Descrição sumária das atribuições do cargo:
Executar os serviços relativos à elaboração, análise, controle de qualidade, edição e manutenção do material
cartográfico da Prefeitura do Município de Taboão da Serra. Executar outras tarefas correlatas.
Requisito: Superior Completo em Geografia.

MÉDICO (MÉDICO ANESTESISTA, MÉDICO ANGIOLOGISTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO
GERAL, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, MÉDICO ENDOSCOPISTA, MÉDICO
GASTROENTEROLOGISTA,MÉDICOGERIATRA,MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO LEGISTA, MÉDICO
NEUROLOGISTA, MÉDICO  OFTALMOLOGISTA, MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, MÉDICO
ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO REUMATOLOGISTA, MÉDICO
ULTRASSONOGRAFISTA, MÉDICO UROLOGISTA).
Descrição Sumária das atribuições do cargo:
Examinar pacientes, manter seu registro com anotação sobre possível diagnóstico e tratamento prescrito requisitar
e analisar resultados de exames. Acompanhar o paciente verificando a evolução da doença. Executar outras
tarefas correlatas.
Requisito: Superior Completo, residência médica na área reconhecida pelo MEC e registro no CRM.

PROFESSOR ADJUNTO



Descrição Sumária das atribuições do cargo:
Ministrar aulas nas Escolas Municipais, de acordo com a Proposta Pedagógica e metodologias inseridas no Plano
Escolar. Executar outras tarefas correlatas.
Requisito:Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para Magistério das séries iniciais.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA (Mental)

Descrição Sumária das atribuições do cargo:
Promover a educação de crianças portadoras de deficiências mental por meio de técnicas didático-pedagogicas
especiais que coincidirem características pessoais dos alunos e o seu desenvolvimento mental. Executar outras
tarefas correlatas
Requisito:Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para Ensino Especializado.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTIGO

CONHECIMENTOS GERAIS

� PORTUGUÊS (Para todos os cargos)
Ortografia oficial (de acordo com a nova regra gramatical)
Acentuação gráfica
Flexão nominal e verbal
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Emprego de tempos e modos verbais
Vozes do verbo
Pontuação
Concordância nominal e verbal
Regência nominal e verbal
Ocorrência da crase
Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas.
Intelecção de texto

Obs: O conteúdo programático é o mesmo para todos os cargos, mas as provas atenderão ao nível de
escolaridade exigido para cada cargo.

�  MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO (Para todos os cargos à exceção de: Médicos)
Números inteiros, operações e propriedades, múltiplos divisores, números racionais, operações e propriedades,
problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal, números e grandezas proporcionais,
razões e proporções, divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem, juros e descontos
simples, funções de 1° e 2° grau, gráficos, equações e inequações do 1° e 2° graus, sistemas métricos, decimal e
não decimal, medidas de tempo, resolução de problemas aritméticos envolvendo a relação tempo e espaço.
Álgebra linear, noções de conjuntos, estruturas lógicas, lógicas de argumentação e diagramas lógicos, com o fim
de aferir os raciocínios argumentativo, verbal, matemático, seqüencial e espacial.

Obs: O conteúdo programático é o mesmo para todos os cargos, mas as provas atenderão ao nível de
escolaridade exigido para cada cargo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
1. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
2. Lei Federal n. 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente

ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
1. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
2. Lei Federal n. 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente
3. Referencias Curriculares Nacionais (www.mec.gov.br)
4. Desenvolvimento Infantil segundo teoria de Jean Piaget
5. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação – Tizuko Monchida Kishimoto – Editora Cortez;
6. Brincar na Pré-Escola – Gisela Wajskop – Editora Cortez;
7. Piaget, Vigotsky e Wallon – Teorias psicogenéticas em discussão – Yves de La Taille – Summus Editorial



8. A criança e o número – Constance Kamie
9. Leitura – Estratégias de Leitura – Isabel Sole – Artmed

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.  Que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo, Planejamento agrícola e impacto ambiental. Auditoria. Economia rural. Extensão rural.
Planejamento e administração rural. Projetos agrícolas. Agricultura geral. Experimentação agrícola. Plantas
ornamentais. Armazenagem de produtos agrícolas. Defesa sanitária e fumigação. Análise e tecnologia de
sementes e mudas. Nutrição mineral de plantas. Desenvolvimento da Hidroponia. Plantas Medicinais – Fitoterapia.
Ecologia agrícola. Recursos naturais renováveis. Irrigação e drenagem. Tecnologia dos produtos agrícolas.
Grandes culturas. Poluição do solo. Conservação do solo. Defensivos agrícolas. Barragens. Manejo de bacias.
Meio Ambiente e Saúde. Poluição Ambiental: a água, o ar e o solo. Zoneamento Ecológico–Econômico.
Biodiversidade e Florestas. Avaliação de Impactos Ambientais. EIA–RIMA. Licenciamento Ambiental. Planejamento
e Gestão Ambiental. Sistemas de Gestão Ambiental. Planos Diretores de Desenvolvimento. Plano Diretor de
Taboão da Serra.

GEÓGRAFO
Aerofotogeografia: Fundamentos da fotogrametria. Levantamento aerofotogramétrico. Documentos
fotogramétricos. Estereoscopia. Critérios e chaves de fotointerpretação. Geometria básica, medidas e restituição.
Aplicações da fotointerpretação. Emplasa - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A: Função e
importância para os municípios. Ecologia Política: Fundamentos da ecologia política e ambientalismo. Crítica
ecológica. A ideologia do desenvolvimento e seu caráter paradoxal: impacto ambiental e custos sociais.
Cartografia: Histórico da Cartografia. Classificação da Cartografia. Forma e dimensões da Terra. Rede
Cartográfica. Fusos Horários. Escala. Projeções Cartográficas. Planimetria e altimetria. Leitura e interpretação de
mapas planialtimétricos.  Cálculo de área. Geografia da População: Distribuição da população no tempo e no
espaço. As grandes civilizações mundiais. Análise da composição da população paulista e brasileira. Dinâmica da
população. Políticas demográficas. Problemas demográficos de São Paulo e do Brasil. Geologia Ambiental:
Aspectos físicos relacionados ao uso e ocupação do solo. Tipos de solo e sua mudanças. Intemperismo. Estudos
dos fenômenos de risco (erosão, inundações, instabilidades de encostas, aterros sanitários). A questão do lixo
urbano e medidas para sua diminuição / reciclagem; Planejamento e uso racional de recursos minerais e hídricos.
Desastre de Santa Catarina (novembro de 2008) – Causas e medidas que poderiam ter evitado o desastre.
Planejamento Regional e Urbano: Planejamento e plano. Os níveis do planejamento e os estágios do processo. A
história do planejamento urbano e regional no Brasil e em São Paulo. A Geografia no processo de planejamento
urbano e regional. Plano Diretor de Taboão da Serra: Aspectos ambientais, geológicos e ocupação do solo. Gestão
de Bacias Hidrográficas: Conceituação, classificação, ocupação e gestão de bacias. Instrumento de análise
regional e quadro natural. Recursos hídricos: escassez/abundância diante da tecnologia; urbanização;
industrialização. Aproveitamento hidrelétrico. Rede hidrológica do Estado de São Paulo e Bacia hidrográfica do Alto
Tietê. Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto: Noções de Geoprocessamento. Coleta de dados.
Geocodificação. Manipulação de dados. Gerenciamento de dados. Modelos digitais de terreno. Mapeamento por
computador.  Processamento de Imagens. Sistemas aplicativos. Sistemas de Informação Geográfica (SIG/CAD).
Sistemas Especialistas. O uso das tecnologias de Geoprocessamento.  Introdução ao Sensoriamento Remoto.
Plataformas e sensores. Análise visual de imagens. Processamento digital de imagens. Sistemas de tratamento de
imagens. Geografia Política e Geopolítica: processo histórico, conceitos e relação. Território: formação, fronteiras,
recursos naturais e humanos.  Métodos e Técnicas da Pesquisa Geográfica (montagem de projeto)  Fundamentos
teóricos e metodológicos da pesquisa em geral e na Geografia em particular.  Etapas da pesquisa: preparação,
projeto, execução, construção e apresentação. Elaboração do projeto de pesquisa. Conhecimentos básicos de
SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade).

CONHECIMENTOS  GERAIS PARA O CARGO DE MÉDICO
Nas provas escritas para o cargo de Médico serão avaliados conhecimentos gerais e específicos, conforme
especificação a seguir:

� TEMAS COMUNS A TODAS AS ESPECIALIDADES

a) Políticas de Saúde: Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS) e municipalizações. 8º e 9º
Conferência Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei
Orgânica de Saúde n.º 8080/90 e suas posteriores alterações. Evolução histórica da organização do sistema de
saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu arcabouço
legal; As normas operacionais do SUS; A questão do controle social; O paradigma da promoção da saúde; A
estratégia de saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua aplicação. Municipalização da Saúde.
Situação da Saúde no Brasil. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos
disciplinares dos Conselho Regionais; Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal
Brasileiro.



b) Clínica Médica: Reanimação Cardio-Respiratória; Noções de Farmacologia; Emergências hospitalares;
Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. Ações de Vigilância Epidemiológica e Imunização.
Noções Básicas de Toxicologia Ambiental e Saúde Ocupacional. Noções Básicas de Urgência/Emergência na
Prática Médica. - Reanimação Cardio-respiratória-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio.
Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão.Insuficiência respiratória.
Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e
infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal.
Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular
cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio-
encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. Ressuscitação cardio-pulmonar.
Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico: interpretação de gasometria arterial.
Desequilíbrio hidro-eletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia,
profilaxia anti-tetânica e anti-rábica. O paciente politraumatizado: avaliação inicial; tratamento do choque
hemorrágico; avaliação inicial do traumatismo crânio-encefálico. Doenças cardio-vasculares: avaliação inicial de
precordialgias; infarto do miocárdio; insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo de pulmão; embolia
pulmonar; emergência hipertensiva; insuficiência arterial aguda; trombose venosa profunda. Doenças respiratórias:
pneumonias, tuberculose, pneumotórax, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, avaliação do paciente com
hemoptise. Doenças do aparelho digestivo: esofagites; corpo estranho no esôfago; doença ulcerosa péptica;
sangramento digestivo alto e baixo; avaliação inicial do abdome agudo; apendicite; megacolo, volvo de sigmóide;
diarréias agudas; pancreatites agudas e crônicas; colecistites; hepatopatias agudas e crônicas. Doenças do
aparelho gênito-urinário: infecções alta e baixa; litíase; orquiepididimites; insuficiência renal aguda e crônica.
Ginecologia e obstetrícia: avaliação inicial de sangramento vaginal e infecção urinária durante a gravidez. Doenças
infecto-contagiosas: DST. AIDS, meningites virais e bacterianas, meningococcemia, tétano, choque séptico.
Doenças do sistema endócrino: cetoacidose diabética, descompensação diabética hiperosmolar. Doenças
neurológicas: AVC, epilepsias. Oftalmologia e otorrinolaringologia: sinusites, diagnóstico diferencial de hiperemias
oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abcessos. Ortopedia:
avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência
de álcool. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações; acidentes por animais peçonhentos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MÉDICO ANESTESISTA
Sistema Nervoso Central: anátomo fisiologia: Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Respiratório: anatomia,
mecânica e circulação pulmonar, transporte de gases e controle. Sistema Cardio-circulatório: anatomo-fisiologia;
fisiopatologia. Farmacologia Cardiovascular. Sangue: fisiologia e fisiopatologia; reposição e transfusão; equilíbrio
hidroeletrolíticos; equilíbrio ácido-básico. Fígado e vias biliares. Rins e vias urinárias. Preparo pré-anestésico:
anestesia venosa,; física e anestesia: farmacocinética de anestesia inalatória; farmacologia dos anestésicos locais;
anestesias na Raque, (bloqueio subaracnóideo e extradural); bloqueios periféricos; sistema endócrino e anestesia;
hipotermia e hipotensão induzida; transmissão e bloqueios neuromusculares; anestesia em: Obstetrícia, Pediatria,
Neurocirurgia; anestesia para O.R.L., oftalmologia e Cirurgia Plástica; anestesia ambulatória, e para procedimentos
diagnósticos; anestesia no tórax aberto; anestesia em Cardiopatas, urgências, Geriatria; recuperação anestésica;
complicação da anestesia; choque; parada cardíaca e reanimação; monitoração e Terapia Intensiva; ventilação
artificial; Fisiopatologia e controle da dor. Ética, risco profissional e Medicina Legal.

MÉDICO ANGIOLOGISTA
Estrutura da Parede Vascular e suas Implicações na Fisiopatologia das Doenças Vasculares Periféricas.
Hemostasia. (Coagulação e anticoagulação). Sistema Fibrinolítico. Drogas que interferem na Função Plaquetária.
Drogas Vasodilatadoras – uso nas Doenças Vasculares Periféricas. Diagnóstico Clínico das Doenças Vasculares
Periféricas. Emprego e interpretação de exames de imagens nas Doenças Vasculares Periféricas (Eco-Doppler;
Angiografia Tomografia Computadorizada; Ressonância Nuclear Magnética). Oclusões Arteriais Agudas. Trombose
e Embolia arteriais. Aterosclerose Obliterante Periférica. Síndromes isquêmicas crônicas. Arterites. Síndrome do
Pé Diabético. Conduta Diagnóstica e Terapêutica. Profilaxia. Diagnóstico Clínico das Doenças Venosas.
Síndromes Trombóticas Venosas. Aspectos Epidemiológicos. Fisiopatologia. Quadro Clínico, manobras semióticas
de relevância. Conduta Terapêutica. Profilaxia. Trombose Venosa e Tromboembolismo Pulmonar na Gravidez.
Síndromes Pós-Trombóticas Venosas. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Conduta Terapêutica. Tromboembolismo
Pulmonar. Etiopatogenia. Quadro Clínico. Diagnóstico não invasivo e invasivo. Aspectos Fisiopatológicos.
Tratamento. Varizes dos Membros Inferiores. Aspectos Epidemiológicos. Fisiopatologia. Quadro Clínico. Manobras
semióticas para Diagnóstico Diferencial entre Varizes Primárias e Secundárias. Conduta Terapêutica.
Complicações. Insuficiência Venosa Crônica. Conceito. Aspectos Epidemiológicos. Diagnóstico. Complicações.
Tratamento. Fístulas arterio-venosas. Síndromes congênitas. Condutas. Angiodisplasias. Linfangites e Erisipelas.
Linfedema.

MÉDICO CARDIOLOGISTA



Exame do Paciente: Anamnese. Exame físico do Coração e da Circulação. Eletrocardiografia. Teste de Esforço.
Ecocardiografia. Radiologia do Coração e Vasos da Base. Cardiologia Nuclear. Ressonância Magnética.
Tomografia Computadorizada. Cateterismo Cardíaco. Angiografia Coronária. Ultra–som Intravascular. Exames
Laboratoriais. Função Cardíaca Normal e Anormal: Mecanismo de Contração–Relaxamento Cardíacos. Avaliação
das Funções Cardíacas Normais e Anormais. Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca. Insuficiência Cardíaca de
Alto Débito. Edema Pulmonar. Métodos Farmacológicos de Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Circulação
Assistida. Transplante Cardíaco e Cardiopulmonar. Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Considerações
Eletrofisiológicas da Gênese das Arritmias. Tratamento do Paciente com Arritmias Cardíacas. Marca–passos
Cardíaco e Cardioversores–desfibriladores. Diagnóstico e Tratamento das Arritmias Específicas. Parada
Cardíaca e Morte Súbita. Hipertensão e Síncope.Doença Cardiovascular Aterosclerótica e Hipertensiva:
Mecanismos e Diagnóstico na Hipertensão Sistêmica. Terapêutica da Hipertensão Sistêmica. Biologia Vascular da
Aterosclerose. Fatores de Risco para a Doença Aterosclerótica. Prevenções primária e secundária da Doença das
Artérias Coronárias. Estudos da Redução dos Lípides. Fluxo Sangüíneo Coronário e Isquemia Miocárdica. Infarto
Agudo do Miocárdio. Angina Instável. Doença Crônica das Artérias Coronárias. Intervenções Percutâneas
Coronárias e Valvar. Reabilitação Abrangente de Pacientes com Doenças das Artérias Coronárias. Doenças da
aorta. Doenças Arteriais Periféricas. Intervenções Vasculares Extracardíacas. Doenças do Coração, Pericárdio e
Leito Vascular Pulmonar: Cardiopatias Congênitas. Cardiopatias Adquiridas. Doença Cardíaca Valvar. Endocardite
Infecciosa. Cardiomiopatias e Miocardites. Tumores Primários do Coração. Doenças do Pericárdio. Traumas
Cardíacos. Embolia Pulmonar. Hipertensão Pulmonar. Cor pulmonale. Doença Cardiovascular e Distúrbios em
outros Sistemas do Organismo: Hemostasia. Trombose. Fibrinólise e Doença Cardiovascular. Diabetes Mellitus.
Febre Reumática. Doenças Reumáticas. Distúrbios Renais.

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Cuidados gerais com o paciente em medicina interna; 2. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial;.
cardiopatia isquêmica; insuficiência cardíaca; miocardiopatias e valvulopatias; arritmias cardíacas; 3. Doenças
pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos
pulmonares; doença pulmonar intersticial; hipertensão pulmonar; 4. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera
péptica; doenças intestinais inflamatórias e parasitárias; diarréia; colelitíase e colecistite; pancreatite; hepatites
virais e hepatopatias tóxicas; insuficiência hepática crônica; 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica;
glomerulonefrites; síndrome nefrótica; litíase renal;  6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus; hipotireoidismo e
hipertireoidismo; tireoidite e nódulos tireoidianos; distúrbios das glândulas supra-renais; distúrbios das glândulas
paratireóides; 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide; espondiloartropatias; colagenoses; gota; 8. Doenças
infecciosas e terapia antibiótica; 9. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos; 10. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; 11. Emergências clínicas; 12. Ética e
legislação profissional; 13. Psicologia médica; 14. Farmacologia; 15. Controle de Infecções Hospitalares; 16.
Medicina baseada em evidências; 17. Intoxicações  exógenas;  18. Doenças sexualmente transmissíveis; 19.
Doenças neurológicas; AVC, polirradiculoneurites, polineurites, doença periféricas; 20. Doenças degenerativas e
infecciosas do SNC; 21.Emergências psiquiátricas.

MÉDICO DERMATOLOGISTA
Embriologia e Histologia. Terapêutica. Biodermites. Zoodermatoses. Dermatoviroses. Dermatomicoses. Urticária e
edema angeoneurótico e prurido estrófulo. Leishmaniose e tuberculose. Eczemas. Dermatoses pararreumáticas
(coagenoses). Doenças sexualmente transmissíveis. Hanseníase. Acne. Genodermatoses e dermatoses de causas
desconhecidas.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo–hipófise. Neuroendocrinologia:
Crescimento normal e aberrante. Acromegalia. Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de
função hipofisária. Tumores hipofisários e suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireóide:
Fisiologia tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: Fisiologia de
regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial das
hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e
2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações. Adrenal: Bio–síntese esteróide e sua regulação.
Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome
de excesso de mineralocorticóides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal. Feocromocitoma.
Puberdade e diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da diferenciação sexual. Endocrinologia feminina:
Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias. Amenorréias. Infertilidade. Síndromes
hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo
hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e tratamento. Infertilidade masculina.
Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do
envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas:
Apudomas. Hipertensão de origem endócrina. Síndrome plurimetabólica.



MÉDICO ENDOSCOPISTA
Causas de Hemorragia Digestiva Alta - diagnóstico e tratamento endoscópio. Hipertensão Portal: Patologias que
causam - diagnósticos e prognósticos. Tumores benignos e malignos de faringe, estômago e duodeno: diagnóstico,
tratamento, prognóstico e acompanhamento clínico. Estenoses cáusticas: diagnóstico e tratamento. Divertículos de
esôfago: diagnóstico e tratamento. Malformações congênitas de esôfago, estômago e duodeno: diagnóstico e
tratamento.  Patologias Inflamatórias e Infecciosas do aparelho digestivo em pacientes imunodeprimidos: Causas
mais comuns; diagnóstico e acompanhamento endoscópico. Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica:
indicações, possibilidades cirúrgicas e complicações. Corpo estranho em trato gastro-intestinal: diagnóstico e
tratamento. Indicações de endoscopia digestiva alta em pacientes traumatizados. Fisiologia e Fisiopatologia
respiratória. Tumores de árvore brônquica, tipos histológicos, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Tumores de
laringe, malformações congênitas de árvore brônquica. Complicações da broncoscopia: diagnóstico e tratamento.
Corpo estranho em árvore brônquica. Indicações de broncoscopia em quadros infecciosos de árvore brônquica.
Colonoscopia: indicações e complicações: hemorragia digestiva baixa: indicações de retosigmoidoscopia,
colonoscopia e outros exames dignósticos. Patologias granulomatosas de íleo terminal, cólons, reto e ânus:
diagnóstico, tratamento e prognóstico. Tumores benignos e malignos de cólon, reto e ânus: diagnóstico,
estadiamento, tratamento e prognóstico. Traumatismos perineais e patologias perianais.

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Abordagem de problemas comuns ao sistema digestivo. 1.1 Afecções orais e trato gastrointestinal; 1.2 Abordagem
do paciente com queixas digestivas altas: visão do clínico; 1.3 Disfagia ; 1.4 Pirose ; 1.5 Dor torácica não-
coronariana ; 1.6 Nauseas e vômitos ; 1.7 Infecção por Helicobacter pylori ; 1.8 Hemorragia digestiva ; 1.9 Diarréia ;
1.10 Constipação intestinal essencial ; 1.11 Abordagem do paciente com gases intestinais; 1. 12 Dor abdominal ; 1.
13 Parasitoses intestinais ; 1. 14 Icterícia ; 1.15 Álccol e trato gastrointestinal ; 1. 16 Ascite; 1.17 Encefalopatia
Hepática ; 1.18 Avaliação do paciente com massa hepática; 1.19 Esquistossomose mansoni; 1.20 Forma digestiva
da doença de Chagas ; 1. 21 Abordagem do paciente com abdômen agudo ; 1.22 Disturbios funcionais do aparelhi
digestivo: conceito e classificação; 1. 23 Manifestações multissistêmicas e trato gastrointestinal: reumatológicas,
hematológicas, dermatológicas, endocrinológicas e alérgicas.; 1. 24 Manifestações digestivas da síndrome da
imunodeficiência adquirida (SIDA/AIDS); 1.25 Obesidade mórbida, anorexia e bulemia; 1.26 Terapia nutricional;
1.27 Problemas digestivo no idoso; 1.28 Carcinogênese do trato gastrointestinal. 2. Doenças Digestivas. 2.1
Esôfago. 2.1.1 Embriologia, anatomia e anomalias do desenvolvimento do estômago; 2.1.2 Manometria
esofagiana; 2.1.3 pHmetria; 2.1.4 Testes provocativos; 2.1.5 Impedanciometria intra-esofagiana; 2.1.6 Distúrbios
motores do esôfago; 2.1.7 Doenças de refloxo gastroesofágico; 2.1.8 Esôfago de Barrett; 2.1.9 Câncer no esôfago;
2.1.10 Membranas, anéis e divertículos; 2.1.11 Infecções e lesões cáusticas do esôfago; 2.1.12 Outras afecções
do esôfago: corpo estranho, doenças sistêmicas, medicamentos, hematomas, síndrome de Mallory-Weiss,
síndrome de Boerhaave e outras afecções raras. 2.2 Estômago e Duodeno. 2.2.1 Anatomia, fisiologia e anomalias
congênitas do estômango; 2.2.2 Eletrogastrografia; 2.2.3 Métodos de estudo da secreção gástrica; 2.2.4
Esvaziamento gástrico; 2.2.5 Avaliação da acomodação e percepção gástricas; 2.2.6 Histopatologia
gastroduodenal; 2.2.7 Disturbios da motilidade do estômago; 2.2.8 Úlcera gastroduodental; 2.2.9 Gastrite e
gastropatias; 2.2.10 Dispepsia; 2.2.11 Gastroduodenopatias associadas ao uso de AINE;  2.2.11 Tumores do
estômago; 2.2.12 Gastrinoma (síndrome de Zollinger-Ellison) 2.2.13 Divertículos, vólvulo, dilatação gástica aguda,
corpos estranhos (bezoares), infecções crônicas e outras doenças raras. 2.3. Intestino Delgado. 2.3.1 Anatomia,
fisiologia e anomalias congênitas do intestino delgado. 2.3.2 Biopsia peroral do intestino delgado. 2.3.3 Testes
respiratórios com hidrogênio. 2.3.4 Testes para avaliação da permeabilidade intestinal. 2.3.5 Exame
coproparasitológico e de coprocultura. 2.3.6 Teste de absorção de gorduras, carboidratos e proteínas. 2.3.7
Microbiota gastrointestinal normal na doença e na saúde. 2.3.8 Distúrbios motores do intestino delgado. 2.3.9
mabsorção intestinal: conceito e classificação. 2.3.10 Doença celíaca. 2.3.11 Espru tropical. 2.3.12 Doença
inflamatória intestinal. 2.3.13 Síndrome do intestino curto. 2.3.14 Síndrome do supercrescimento bacteriano. 2.3.15
Pseudo-obstrução intestinal. 2.3.16 Intoxicações alimentares e infecções intestinais. 2.3.17 Doença de Whipple.
2.3.18 Obstrução intestinal. 2.3.19 Tumores do intestino delgado. 2.3.20 Doença imunoproliferativa do intestino
delgado. 2.3.21 Gastroenteropatias perdedoras de proteínas. 2.3.22 Tuberculose e histoplasmose intestinal. 2.3.23
Insuficiência vascular mesentérica. 2.3.24 Enteropatia radiógena. 2.3.25 Transplante intestinal. 2.3.26 Distúrbios da
absorção de gorduras, proteínas, carboidratos, vitaminas e eletrólitos. 2.3.27 Úlceras e estenoses do intestino
delgado. 2.4 Intestino Grosso. 2.4.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do intestino grosso. 2.4.2
Manometria anorretal e suas aplicações clínicas. 2.4.3 Defecografia. 2.4.4 Tempo de trânsito colônico. 2.4.5
Biofeedback. 2.4.6 Doença diverticular dos cólons. 2.4.7 Pólipos colorretais. 2.4.8 Síndrome do intestino irritável.
2.4.9 Tumores colorretais benignos não-adenomatosos. 2.4.10 Câncer colorretal. 2.4.11 Apendicite aguda. 2.4.12
Outros processos inflamatórios estruturais e/ou infecciosos dos cólons. 2.4.13 Afecções anorretais. 2.5 Fígado.
2.5.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do fígado. 2.5.2 Testes de função hepática. 2.5.3 Marcadores
das hepatites virais. 2.5.4 Biópsia hepática. 2.5.5 Hiperbilirrubinemias hereditárias. 2.5.6 hemocromatose, doença
de Wilson e outras doenças metabólicas. 2.5.7 Esteatose e esteat-hepatite não-alcoólica. 2.5.8 Hepatites agudas
virais. 2.5.9 Hepatites virais crônicas. 2.5.10 Hepatite auto-imune. 2.5.11 Doença alcoólica do fígado. 2.5.12
Doença hepática induzida por drogas e agentes químicos. 2.5.13 Cirrose hepática. 2.5.14 Hipertensão porta.
2.5.15 Síndrome hepatorrenal e síndrome hepatopulmonar. 2.5.16 Cirrose biliar primária. 2.5.17 colangite
esclerosante primária. 2.5.18 Cistos e abscessos hepáticos. 2.5.19 Tumores do fígado. 2.5.20 Fígado e gravidez.



2.5.21 Doença granulomatosa do fígado. 2.5.22 Síndrome de Budd-Chiari e outras afecções vasculares do fígado.
2.5.23 Colestase. 2.5.24 Fígado e doenças infecciosas. 2.5.25 Transplante hepático. 2.5.25.1 Transplante
hepático: visão do clínico. 2.5.25.2 Transplante hepático: visão do cirurgião. 2.6 Vias Biliares. 2.6.1 Anatomia,
fisiologia e anomalias congênitas das vias biliares. 2.6.2 Colecistolitíase. 2.6.3 Colecistite aguda. 2.6.4 Litíase das
vias biliares. 2.6.5 Outras afecções das vias biliares: cistos, fístulas, hemobilia e causas raras de obstrução da
árvore biliar. 2.6.6 Discinesia biliar. 2.6.7 Adenomiomatose e colesterolose da vesícula biliar. 2.6.8 Tumores da
vesícula e das vias biliares. 2.7 Pâncreas. 2.7.1 Anatomia, fisiologia e anomalias congênitas do pâncreas. 2.7.2
Testes de função pancreática. 2.7.3 Pancreatite aguda. 2.7.4 Pancreatite crônica. 2.7.5 Fibrose cística e outras
afecções hereditárias. 2.7.6 Tumores (que não Z-E) e cistos do pâncreas. 2.8 Cavidade Abdominal. 2.8.1
Anatomia, anormalidades estruturais e hérnias da cavidade abdominal. 2.8.2 Abcesso intra-abdominal e fístulas
digestivas. 2.8.3 Doenças do mesentério e do omento. 2.8.4 Doenças do peritônio. 2.8.4 Doenças do retroperitônio.
3. Métodos especiais de diagnóstico e tratamento. 3.1 Estudo radiológico do tubo digestivo. 3.2 Estudo radiológico
das vias biliares. 3.3 Angiografia abdominal. 3.4 Medicina nuclear em gastroenterologia. 3.5 Ultra-sonografia. 3.5.1
Bases físicas – anatomia, relatório ultra-sonográfico, diagnóstico ultra-sonográfico: fígado, sistema porta, vias
biliares, vesícula biliar. 3.5.2 Diagnóstico ultra-songráfico: pâncreas, baço, mesentério, parede abdominal e
peritônio, tubo gastrintestinal, canal anal. Ultra-sonografia invasiva. 3.6 Tomografia computadorizada e ressonância
magnética. 3.7 Anastomose postossistêmica intra-hepática transjugular. 3.8 Testes respiratórios com carbono
marcado em gastroenterologia. 3.9 Esofagogastroduodenoscopia. 3.10 Enteroscopia. 3.11 Colonoscopia. 3.12
Proctossigmoidoscopia. 3.13 Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 3.14 laparoscopia diagnóstica. 3.15
Terapêutica endoscópica do trato digestivo superior. 3.16 Terapêutica endoscópica do trato digestivo inferior. 3.17
Terapêutica endoscópica das vias biliares e do pâncreas. 3.18 Endossonografia. 3.19 Aspectos endoscópicos das
principais afecções digestivas.

MÉDICO GERIATRA
Teorias de envelhecimento, crescimento populacional: Aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do
envelhecimento, aspectos de propedêutica do idoso, envelhecimento cerebral: demências, aspectos psiquiátricos
do envelhecimento, síndromes extra piramidais, arteosclerose. Aspectos estruturais do coração idoso - inferências
clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares,
envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, envelhecimento renal,
incontinência urinária, doenças da hipófise, supra renal e paratireóide, doenças da tireóide, diabetes Mellitus e
envelhecimento. Aspectos hematológicos - anemias, envelhecimento ósseo: osteoporose, principais artropatias e
conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento,
câncer na terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos otorrinolaringológicos do
envelhecimento. Anestesia. Cirurgia. Fisioterapia. Atendimento multidisciplinar. Farmacocinética e
farmacodinâmica das drogas. Problemas éticos em geriatria. O idoso e a dignidade no processo de morrer.

MÉDICO GINECOLOGISTA
Ginecologia: Noções básicas de fisiologia, embriologia e anatomia do aparelho genital feminino. Distopias genito–
pélvicas. Prolapso uterino. Leucorréias. Doença Inflamatória pélvica. Endometriose. Miomatose Uterina.
Hemorragia uterina disfuncional. Climatério. Colpocitologia. Amenorréia. Esterilidade. Anticoncepção. Doenças
sexualmente transmissíveis. Amadurecimento sexual precoce e tardio. Intersexo. Câncer de colo uterino. Câncer
de corpo uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. Câncer de Mama. Patologia benigna das mamas. Patologia
benigna dos ovários. Patologia benigna da vulva. Noções básicas do exame ginecológico. Obstetrícia: Anatomia e
fisiologia da reprodução. Modificações do organismo materno (hemodinâmicas, metabólicas, renais, aparelho
digestivo, pulmonares, hematológicas, cutâneas). Diagnóstico de gravidez. Propedêutica obstétrica básica.
Gestação de alto risco. Assistência pré–natal. Mecanismos do parto em suas diversas apresentações. Estática fetal
e bacia obstétrica. Fases clínicas do parto. Assistência ao parto e puerpério. Fórcipe. Operação cesariana.
Sofrimento fetal agudo e crônico. Amamentação. Infecção puerperal. Doença tromboembólica. Abortamento.
Patologias da gravidez (gravidez ectópica, doença trofoblástica, descolamento prematuro da placenta, inserção
baixa da placenta, prematuridade, gravidez prolongada, amniorrexe prematura, hiperêmese gravídica, síndromes
hipertensivas na gravidez, crescimento fetal restrito, patologias do secundamento e do 4o período do parto).
Doenças intercorrentes durante a gravidez (hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus, cardiopatias, doenças
auto–imunes, tireoidopatias, coagulopatias, câncer). Uso de drogas na gravidez. Medicina fetal (cardiotocografia,
ultra–sonografia, perfil biofísico fetal, dopplerfluxometria, perfil hemodinâmico fetal).

MÉDICO LEGISTA
1. Medicina Legal: introdução, histórico; conceito. 2. Perícia médico-legal: perito; documentos médicos; laudos
periciais, modelos e interpretação; aspectos da ética médica, bioética. 3. Antropologia forense: identidade e
identificação; métodos antigos e recentes; biometria médica. 4. Traumatologia forense I: conceito, aspectos
jurídicos. 5. Traumatologia forense II: agentes mecânicos. 6. Traumatologia forense III: outros agentes -físicos,
químicos, físico-químicos. 7. Traumatologia forense IV: exames complementares; laudos; discussão; aspectos
éticos. 8. Infortunística: a) sexologia forense; introdução; técnicas de exames, aspectos éticos; b) sexologia
forense: sedução e estupro, métodos de exames, elaboração, interpretação do laudo e quesitos; c) ato libidinoso:
conceito, aspectos médicos; d) casamento: impedimentos, nulidade e anulabilidade; e) gravidez e aborto: conceitos



clínicos e jurídicos, provas laboratoriais, discussão, controle de natalidade, métodos; f) vínculo genético e exclusão
de paternidade: aspectos médicos e jurídicos. 9. Toxicologia forense: a) drogas: conceito e classificação, métodos
de exames; b) aspectos médicos, sociais e jurídicos; c) embriaguez: aspectos médicos e jurídicos. 10. Tanatologia
forense: aspectos médicos, éticos e jurídicos da morte; necrópsia -classificação, técnica, retirada dos órgãos;
direito do morto -transplantes e legislação. 11. Provas da morte: docimasia; declaração de óbito e implicações
médico -legais; causa jurídica da morte; mortes violentas e mortes naturais. 12. Noções de Processo Penal: Código
de Processo Penal – artigos 158 a 184 e artigos 275 a 281. 13 Noções de Direito Penal: Código Penal – Arts. 121
a 136

MÉDICO NEUROLOGISTA
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. 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 OFTALMOLOGISTA
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 subluxações; 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 OTORRINOLARINGOLOGISTA
Fisiopatologia do Anel Linfático Do Waldeyer; Classificação Clinica e Etiológica das Amigdalites Agudas e
Crônicas; Tumores da Cavidade Bucal; Parotidites; Tumores Benignos e Malignos das Glândulas Salivares;
Sinusites; Quadro Clínico; Sintomatologia; Diagnostico e Tratamento; Rinites; Tumores Benignos dos Seios
Paranasais; Tumores Malignos dos Seios Paranasais; Tumores Benignos da Laringe; Estudo Radiológico e
Endoscópio; Procedimentos Cirúrgicos; Propedêuticos Instrumentada; Laringites Agudas e Crônicas; Avaliação da
Audição através dos Métodos Subjetivos e Objetivos; Otites Externas: Otites Médicas; Agudas e Crônicas; Surdez;
Otoneurologia; Noções de Alergia; Noções de Oncologia; Noções de Foniatria.

MÉDICO ORTOPEDISTA
Introdução ao estudo da biomecânica; Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna); Embriologia humana;
Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica óssea; Consolidação e retardamento de consolidação da fratura;
Doenças ósseas metabólicas; Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades
congênitas; Exame músculo-articular; Osteomielites e pioartrites; Infecções ósseas específicas: tuberculose, lues,
micoses; Tratamento de seqüelas de paralisia infantil; Paralisia obstétrica; Paralisia cerebral; Cervicobraquialgias;
Pé plano postural; Afecções ortopédicas comuns da infância; Pé equinovaro congênito; Hallux Valgus; Lombalgia,
lombociatalgia e hérnia discal; Escoliose;  Espondilolise e espondilolistese; Epifisiolistese proximal do fêmur;
Osteocondrites; Moléstia de Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; Ombro
doloroso; Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de escafóide; Fraturas luxações do  carpo; Fraturas do
punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos  do antebraço; Fraturas
supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura  escapular; Fraturas do úmero; Fraturas e
luxações da cintura pélvica; Fraturas do terço  proximal do fêmur; Fraturas do colo do fêmur na criança; Fraturas
supracondilianas do fêmur; Fratura do joelho; Lesões ligamentares e meniscais do joelho; Fratura da diáfise tibial e
fraturas do tornozelo; Fratura dos ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em Ortopedia e  Traumatologia;
Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia
ortopédica e traumatológica.

MÉDICO PEDIATRA
1. Mortalidade na infância; 2 Nutrição e seus desvios; 3. Crescimento e desenvolvimento; 4. Imunizações; 5.
Acidentes na infância: Prevenção e tratamento; 6. Diarréias; 7. Distúrbios hidrocletrrolícos e acidobásicos;
8.Distúrbios metabólicas; 9.Doenças infecciosas e parasitárias; 10.Doenças respiratórias na infância; doenças
alérgicas na infância; 11.Cardiopatias congênitas; 12.Doenças reumáticas; 13.Insuficiência Cardíaca; 14.Choque;
15.Ressuscitação cardipulmonar;  16.Cetoacitose diabética; 17.Anemias; 18.Púrpuras e micoses colagenoses;



19.Convulsão; 20.Afecções do aparelho genito-urinário; 21.Emergências cirúrgicas na infância; 22.Abordagem da
criança politraumatizada; 23.Síndrome de Maus-tratos.

MÉDICO PSIQUIATRA
1. Neurotransmissores: sono; 2. Neuroimagem; 3. Genética; 4. Avaliação clínica; 5. Diagnostico e aspectos
neuropsiquiátricos da epilepsia das doenças infecciosas endócrinas e traumáticas; 6. Percepção e cognição; 7.
Sociologia e psiquiatria; 8. Epidemiologia; 9.Psicanálise; 10. Teorias da personalidade e psicopatologia; 11.Exame
do paciente psiquiátrico; 12. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos; 13. Classificações dos transtornos
mentais; 14.Transtornos mentais devidos a uma  condição médica geral; 15.Transtornos relacionados a
substancias – dependência química; 16. Esquizofrenia; 17.Outros transtornos psicóticos; 18. Transtornos do
humor; 19.Transtornos de ansiedade; 20. Transtornos psicossomáticos; psiquiatria e outras especialidades;
emergências psiquiátricas; psicoterapias; terapias biológicas; psiquiatria infantil; retardo mental; transtornos da
aprendizagem e comunicação; psiquiatria geriátrica; psiquiatria hospitalar e comunitária; psiquiatria forense;
psicofarmacologia ; aspectos do modelo da assistência psiquiátrica.

MÉDICO REUMATOLOGISTA
Lupus Eritematoso Sistêmico. Artrite reumatóide. Miopatias inflamatórias. Esclerose sistêmica. Síndrome de
Sjogren. Espondilite anquilosante. Artropatias reativas. Artropatias microcristalinas. Artrose. Afecções da coluna
vertebral. Osteoporose. Fibromialgia. Reabilitação em Reumatologia. Vasculites sistêmicas. Artropatias infecciosas.
Reumatismos extra articulares.

MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
A natureza do ultra-som. Princípios básicos. Técnica e equipamentos. Indicações de ultrasonografia. Doppler.
Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultra-
sonográfica fetal. Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal.
Crescimento intra-uterino retardado. Gestação de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros anexos do
concepto. Anatomia e ultra-sonografia da pélvis feminina. Doenças pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultra-
som nos dispositivos intra-uterinos. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra-sonografia.
Ultra-sonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e
patológico. Estudo ultra-sonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultra-sonográfico do ovário normal e
patológico. Ultra-sonografia e esterilidade. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira metade da
gestação. Medicina interna. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis,
extremidades, abdômen superior (fígado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. Estudo ultra-sonográfico
da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas
seminais. Patologias hepáticas. Tumores hepáticos: primário e metastático; Hepatopatias não tumorais
(Esquistossomose hepato-esplênica, Cirrose Hepática); Abscessos hepáticos e hematomas. Ultra-sonografia das
vias biliares: Anomalias congênitas; Litíase biliar; Colecistite aguda e crônica. Aspecto ultrassonográfico das
coleções e abcessos peritonais. Patologias Pancreáticas: Pancreatites, Tumores. Patologias Renais: Trauma renal;
Uropatias obstrutivas; Lesões císticas renais; Nefropatias crônicas; Tumores renais. Massas abdominais na
infância. Abordagem ultrassonográfica da bexiga, próstata e vesículas seminais. Patologias articulares.

MÉDICO UROLOGISTA
1. Anatomia; embriologia e anomalias do sistema geniturinário; 2.Propedêutico urológico; 3. Litiase e infecções do
trato geniturinário; 4.Traumatismo do sistema geniturinário;5. Neoplasias benignas e malignas do sistema
geniturinário; 6. Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital masculino; 7. Bexiga
neurogênica; 8. Doenças vasculares do aparelho geniturinário; 9.Tuberculose do aparelho geniturinário;
10.Doenças específicas dos testículos; 11. Urgências do aparelho geniturinário; 12.Doenças sexualmente
transmissíveis; 13.Disfunção erétil; 14. infertilidade; 15. Cirurgias do aparelho geniturinário - cirurgias vídeo
laparoscópica; 16. Transplante renal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA (MENTAL)
Conhecimentos Educacionais O Processo Histórico de construção de um Sistema Educacional Inclusivo no Brasil e
seus Paradigmas; Referenciais e concepções de Educação Especial; Concepção de Inclusão; Inclusão e
Preconceitos; Política Pública Nacional de Desenvolvimento de Sistemas Educacionais Inclusivos; Acessibilidade;
Lei Federal 7853/89 e Decreto 3298/99; A Educação na Legislação Brasileira atual; Lei Federal nº 9.394 de
20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal
nº 8069 de 13/07/90); Processo de Ensino e Aprendizagem; Relações entre Educação, Escola e Sociedade;
Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Fundamental. Bibliografia: Pedagogia da Esperança - Paulo
Freire - 1a edição. RJ - Editora Paz e Terra 1992; Pedagogia do Oprimido - Paulo Freire - Editora Paz e Terra, Rio
de Janeiro - 18a Edição 1998; Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciclos do Ensino Fundamental e Médio; Novas



Competências para Ensinar - Philippe, Perrenoud - Porto Alegre - Artmed 2000; Planejamento do Ensino numa
Perspectiva Crítica da Educação. In: Repensando a Didática - Antonia Osima Lopes, 4a ed., Campinas, Papirus
1990. Conhecimentos Específicos: Linhas programáticas no Apoio Pedagógico; A atendimento educacional
especializado; O AEE para pessoas com Deficiência Mental; LDBEN 9394/96 e Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica; Adaptações Curriculares e de Acesso ao Currículo para alunos com
Necessidades Educacionais Especiais; Avaliação: finalidade, objetivos, procedimentos e instrumentos; Tipos de
deficiência; Causas da deficiência; Exames diagnósticos para a detecção de deficiências; Os testes de inteligência;
Idade mental e idade cronológica; A criança deficiente mental e a família; O deficiente e a linguagem; O
desenvolvimento emocional e afetivo; Atividades gerais para os deficientes; Ludoterapia; A psicologia no auxilio a
educação e compreensão dos deficientes; A psicomotricidade; O deficiente mental e o trabalho; Treinamento para
o trabalho; Integração no mercado de trabalho; A adaptação; Metodologia e didática das classes de Deficiente
Mental; A sexualidade do Deficiente Mental. Referenciais: UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de ação
sobre necessidades educativas especiais. Trad. Edilson Alkmim Cunha. Brasília: Corde, 1997 (2ª ed.). Declaração
da Guatemala. 2001. Convenção Intramericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as
pessoas portadoras de deficiência. Disponível em:<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/ent a php?t=002 > (28
mai.2003); Brasil, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do adolescente; Brasil, Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996. LDBEN; Brasil. Resolução nº 2 de 24 de fevereiro de 2001 – Conselho Federal de
Educação Brasil. Parecer CNE/CEB nº 17/200; BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília. MEC/SEF, 2001; BRASIL. Ministério da Educação.
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares – estratégias
para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília, MEC/SEF/SEESP, 1999;
CARVALHO, Rosita Edler. A Nova LDB e a Educação Especial. Rio de Janeiro, WVA, 1998, 2ª ed.; FERREIRO, E.
Reflexões sobre a alfabetização. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1988; FONSECA, V. da. Introdução às
Dificuldades de Aprendizagem. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995; KIRK, S.A & GALLAGHER, J.J. Educação da
criança excepcional. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996; MANTOAN, M.T.E. Inclusão Escolar: o que é? por
quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5ª
ed. Rio de Janeiro: WVA, 2003; SILVA, S. & VIZIM, M. Educação Especial – múltiplas leituras, diferentes
significados. Campinas: Ed. Mercado das Letras, 2001; VINHA, T.P. O educador e a moralidade infantil: uma visão
construtivista. Campinas, SP: Mercado das Letras; São Paulo: Fapesp, 2000.

PROFESSOR ADJUNTO
Objetivos da Educação Infantil; PCN referente; Ampliação do repertório vocabular; A criança Pré-Escolar e suas
linguagens; Atendimento à criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores; Atividade de
estimulação para a leitura na pré-escola; A educação artística a serviço da criatividade na pré-escola; Sucata, um
desafio à criatividade; Situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto; O desenvolvimento
das percepções: o processo de formação de conceitos; A criança pré-escolar e o meio social; Ciências na
Educação Infantil - importância; Uma escola Piagetiana; A aprendizagem da linguagem e a linguagem como
instrumento de aprendizagem; A consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; Estatuto da Criança e
do Adolescente; A criança e o número; Avaliação; Planejamento; Projeto Pedagógico: caminho para a autonomia;
Pedagogia de Freinet (Revista do Professor); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Referencial
Curricular Nacional; Como trabalhar a harmonização na pré-escola; A importância do lúdico na aprendizagem.
Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem e escrita; Pensamento e Linguagem – Teorias sobre o
desenvolvimento da linguagem (Piaget e Stern). A formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na
infância; A interação social e o desenvolvimento da moralidade; Origem da escrita e sua apropriação pela criança;
As relações entre ensino e aprendizagem na sala de aula; A metodologia nas áreas do conhecimento; A
importância do jogo na educação; A língua escrita numa perspectiva interacionista; A leitura infantil e produção de
textos; A criança enquanto ser em transformação; Planejamento e Proposta Pedagógica; Reflexões sociológicas
sobre uma pedagogia da Liberdade; Ação educativa e violência - O diálogo como minimizador da violência - As
diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola; Avaliação da aprendizagem; Estatuto da criança e do
adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96); Parâmetros Curriculares do Ensino
Fundamental; Temas transversais em Educação; A construção do conhecimento na escola; Planejamento de
Projetos Didáticos. Bibliografia: 1. Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
2. Lei Federal n. 8.069 de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 3. Referencias Curriculares
Nacionais (www.mec.gov.br) 4. Desenvolvimento Infantil segundo teoria de Jean Piaget 5. Jogo, Brinquedo,
Brincadeira e a Educação – Tizuko Monchida Kishimoto – Editora Cortez; 6. Brincar na Pré-Escola – Gisela
Wajskop – Editora Cortez; 7. Piaget, Vigotsky e Wallon – Teorias psicogenéticas em discussão – Yves de La Taille
– Summus Editorial 8. A criança e o número – Constance Kamie 9. Leitura – Estratégias de Leitura – Isabel Sole –
Artmed. HOFFMANN, Jussara M. L. – Avaliação Mediadora. Educação e Realidade. Editora Mediação, 1993, 26ª
edição. 10 PILLETTI, Claudino. Didática Geral. Ed Ática. 11 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Rio de
Janeiro: Edutira Paz e Terra, 1996. 12. FAZENDA, Ivani. Práticas interdisciplinares na Escola (org). Ed Cortez. 13.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre. Artes Médicas Sul, 2000 14.
ZABALA, A . Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o currículo escolar. Porto Alegre:
Artmed, 2002.15. COLL, C. et al. O construtivismo na sala de aula, 6ª ed. São Paulo, Ed Ática, 1996. Lei 10639/03
– Inclui no Currículo Oficial a temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, a serem tratados no âmbito de todo



currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. 16. FABRE, Hélene
Trocmé. Nascemos para Aprender. Editora Trion. 17. HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na
Educação dos Projetos de Trabalho Público de Professores. Editora Artmed. 18. LUCHESI, Cipriano Carlos.
Avaliação de Aprendizagem na Escola: reelaborando conceitos e recriando a prática. Salvador: Malabares
Comunicação e Eventos, 2005, 2ª edição. 19. MORAES, Maria Cândida. O Paradigma Educacional Emergente.
Campinas: Editora Papirus, 1997. 20. MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. São
Paulo: Editora Cortez, 2000. 21. MATURANA, Humberto e REZEPKA, Sima Nisis de. Formação Humana e
Capacitação. São Paulo: Editora Vozes, 2000. 22.  Lei 11645/08 – Inclui no Currículo Oficial a temática “História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, a serem tratados no âmbito de todo currículo escolar, em especial nas áreas de
educação artística, literatura e história brasileiras.
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