
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Vazante, através do Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 02 do Edital de 

Abertura do Concurso Público 01/2018. 

 

1. DAS RETIFICAÇÕES E INCLUSÕES 

1.1. Na Tabela I do item 1.2., para os cargos de ensino superior, especificamente para os 

cargos 5006, 5007 e 5008, páginas 07 e 08, leiam-se como segue e não como constaram: 

 

5006 

Especialista de 

Serviços de 

Assistência Social 

Assistente Social Serviço Social 02 02 -- 30 1.350,00 

Graduação em 

Serviço Social em 

curso reconhecido 

pelo MEC e Registro 

no devido Conselho 

de Classe. 

5007 

Especialista de 

Serviços de Apoio 

a Educação 

Assistente Social 

de Apoio da 

Educação 

Educação 01 01 -- 30 1.350,00 
Graduação em 

Serviço Social. 

5008 

Especialista de 

Serviços de 

Saúde 1 

Assistente Social 

de Apoio da 

Saúde 

Saúde 01 01 -- 30 1.350,00 

Graduação em 

Serviço Social com 

registro de 

regularidade no 

Conselho Regional 

de Serviço Social. 

 

1.2. Na Tabela I do item 1.2., para os cargos de ensino superior, especificamente para o 

cargo 5024 – Profissional de Medicina – Médico de Especialidade, página 10, leia-se como 

segue e não como constou: 

 

5024 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Cardiologia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Cardiologia e 

registro de 

regularidade no 

CRM. 



 

 

1.3. Na Tabela I do item 1.2., para os cargos para ensino superior, consideram-se incluídos 

os seguintes cargos: 

 

5042 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Cirurgia Geral 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Cirurgia Geral e 

registro de 

regularidade no 

CRM. 

5043 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Ginecologia 
Saúde 02 02 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Ginecologia e 

registro de 

regularidade no 

CRM. 

5044 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Ortopedia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Ortopedia e registro 

de regularidade no 

CRM. 

5045 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Pediatria 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Graduação em 

Medicina, com 

especialização em 

Pediatria. Registro 

de regularidade no 

CRM. 

5046 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Psiquiatria 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Psiquiatria e 

registro de 

regularidade no 

CRM. 

5047 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Urologia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Urologia e registro 

de regularidade no 

CRM. 

5048 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Anestesia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Anestesiologia e 

registro de 

regularidade no 

CRM. 



 

5049 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Otorrinolaringolog

ia 

Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Graduação em 

Medicina, com 

especialização em 

Otorrinolaringologis

ta. Registro no 

CRM. 

5050 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Oftalmologia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Oftalmologia e 

registro no CRM. 

5051 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Dermatologia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Dermatologia e 

registro no CRM. 

5052 
Profissional de 

Medicina 

Especialidade 

Pneumologia 
Saúde 01 01 -- 20 6.000,00 

Graduação em 

Medicina, com 

especialização em 

Pneumologia. 

Registro no CRM. 

 

1.4. Na Tabela de Fases do Concurso Público, apontada no item 5.2., especificamente para 

os cargos de Nível Superior, leia-se como segue e não como constou: 

 

 
Nível Superior 

 

Cargo Tipo de Prova Conteúdo/ Disciplinas Nº de Itens 

5001 – Especialista em Administração Pública – 
Administrador 
5004 – Especialista em Administração Pública – 
Analista de Tecnologia da Informação 
5005 – Especialista em Administração Pública – 
Arquiteto 
5013 – Especialista em Administração Pública – 
Contador 
5015 – Especialista em Administração Pública – 
Engenheiro Civil 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
10 

5002 – Especialista em Administração Pública – 
Advogado 
5003 – Especialista de Apoio da Assistência 
Social – Advogado CREAS 
5034 – Procurador Municipal – Procurador 
Municipal 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Noções de Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
10 

Títulos Conforme Capítulo 8 deste Edital. 



 

5006 – Especialista de Serviços de Assistência 
Social – Assistente Social 
5008 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Assistente Social de Apoio da Saúde 
5010 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Biólogo 
5011 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Biomédico 
5012 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Bioquímico 
5014 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Enfermeiro 
5017 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Farmacêutico 
5018 – Fiscal Municipal – Fiscal Municipal de 
Meio Ambiente 
5019 – Fiscal Municipal – Fiscal Municipal de 
Obras e Posturas 
5020 – Fiscal Municipal – Fiscal Municipal de 
Tributos 
5021 – Fiscal Municipal – Fiscal Sanitário 
5022 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Fisioterapeuta 
5023 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Fonoaudiólogo 
5024 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Cardiologia 
5025 – Profissional de Medicina – Médico do 
Trabalho 
5026 – Profissional de Medicina – Médico 
Plantonista 
5027 – Profissional de Medicina – Médico 
Programa Saúde da Família 
5028 – Especialista de Serviços de Saúde 2 – 
Médico Veterinário 
5029 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Nutricionista 
5031 – Profissional de Odontologia – Odontólogo 
de PSF 
5032 – Profissional de Odontologia – Odontólogo 
N-1 
5038 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Psicólogo 
5039 – Especialista de Serviços de Assistência 
Social – Psicólogo 
5041 – Especialista de Serviços de Saúde 1 – 
Terapeuta Ocupacional 
5042 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Cirurgia Geral 
5043 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Ginecologia 
5044 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Ortopedia 
5045 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Pediatria 
5046 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Psiquiatria 
5047 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Urologia 
5048 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Anestesia 
5049 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Otorrinolaringologia 
5050 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Oftalmologia 
5051 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Dermatologia 
5052 – Profissional de Medicina – Especialidade 
Pneumologia 
 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Políticas de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
10 



 

5007 – Especialista de Serviços de Apoio a 
Educação – Assistente Social de Apoio da 
Educação 
5009 – Especialista de Serviços de Apoio a 
Educação – Bibliotecário 
5016 – Especialista da Educação – Especialista 
da Educação 
5030 – Especialista de Serviços de Apoio a 
Educação – Nutricionista de Apoio da Educação 
5033 – Especialista de Serviços de Assistência 
Social – Pedagogo de Apoio da Assistência Social 
5040 – Especialista de Serviços de Apoio a 
Educação – Psicólogo de Apoio da Educação 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Pedagógicos 
e Legislação 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
 

10 

5035 – Professor de Educação Básica 1 – 
Professor de Educação Básica 1 
5036 – Professor de Educação Básica 2 – 
Professor de Educação Básica 2 
5037 – Professor de Educação Física – Professor 
de Educação Física 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Pedagógicos 
e Legislação 

Conhecimentos Específicos 

10 
10 
05 
 

10 

Títulos Conforme Capítulo 8 deste Edital. 

 

1.5. No item 6.1.4., especificamente na tabela apontada para o Período Y apontada no item 

5.2., especificamente para os cargos de Nível Superior, leia-se como segue e não como 

constou: 

   
PERÍODO Y 

   
Cód. Cargo Especialidade 

3001 Agente de Apoio da Administração 3 Assistente Técnico 

3002 Agente de Apoio da Educação 3 Assistente Técnico de Apoio a Educação 

3003 Agente de Apoio da Saúde 3 Assistente Técnico de Apoio da Saúde 

3004 Assistente de Serviços de Saúde Auxiliar de Saúde Bucal 

3005 Orientador Social Orientador Social 

3006 Técnico de Serviços Educacionais Secretário Escolar 

4001 Técnico de Serviços da Administração Técnico Agropecuária 

4002 Técnico de Serviços de Saúde Técnico de Enfermagem 

4003 Técnico de Serviços de Saúde Técnico de Laboratório em Análise Clínica 

4004 Técnico de Serviços de Saúde Técnico de Saúde Bucal 

4005 Técnico de Serviços da Administração Técnico em Informática 

4006 Técnico de Serviços da Administração Técnico em Meio Ambiente 

4007 Técnico em Radiologia Técnico em Radiologia 

4008 Técnico de Serviços da Administração Técnico em Topografia 

4009 Técnico de Serviços da Administração Técnico Segurança do Trabalho 

5001 Especialista em Administração Pública Administrador 

5002 Especialista em Administração Pública Advogado 

5003 Especialista de Apoio da Assistência Social Advogado CREAS 

5004 Especialista em Administração Pública Analista de Tecnologia da Informação 

5005 Especialista em Administração Pública Arquiteto 

5006 Especialista de Serviços de Assistência Social Assistente Social 

5007 Especialista de Serviços de Apoio a Educação Assistente Social de Apoio da Educação 



 

5008 Especialista de Serviços de Saúde 1 Assistente Social de Apoio da Saúde 

5009 Especialista de Serviços de Apoio a Educação Bibliotecário 

5010 Especialista de Serviços de Saúde 1 Biólogo 

5011 Especialista de Serviços de Saúde 1 Biomédico 

5012 Especialista de Serviços de Saúde 1 Bioquímico 

5013 Especialista em Administração Pública Contador 

5014 Especialista de Serviços de Saúde 1 Enfermeiro 

5015 Especialista em Administração Pública Engenheiro Civil 

5016 Especialista da Educação Especialista da Educação 

5017 Especialista de Serviços de Saúde 1 Farmacêutico 

5018 Fiscal Municipal Fiscal Municipal de Meio Ambiente 

5019 Fiscal Municipal Fiscal Municipal de Obras e Posturas 

5020 Fiscal Municipal Fiscal Municipal de Tributos 

5021 Fiscal Municipal Fiscal Sanitário 

5022 Especialista de Serviços de Saúde 1 Fisioterapeuta 

5023 Especialista de Serviços de Saúde 1 Fonoaudiólogo 

5024 Profissional de Medicina Especialidade Cardiologia 

5025 Profissional de Medicina Médico do Trabalho 

5026 Profissional de Medicina Médico Plantonista 

5027 Profissional de Medicina Médico Programa Saúde da Família 

5028 Especialista de Serviços de Saúde 2 Médico Veterinário 

5029 Especialista de Serviços de Saúde 1 Nutricionista 

5030 Especialista de Serviços de Apoio a Educação Nutricionista de Apoio da Educação 

5031 Profissional de Odontologia Odontólogo de PSF 

5032 Profissional de Odontologia Odontólogo N-1 

5033 Especialista de Serviços de Assistência Social Pedagogo de Apoio da Assistência Social 

5034 Procurador Municipal Procurador Municipal 

5035 Professor de Educação Básica 1 Professor de Educação Básica 1 

5036 Professor de Educação Básica 2 Professor de Educação Básica 2 

5037 Professor de Educação Física Professor de Educação Física 

5038 Especialista de Serviços de Saúde 1 Psicólogo 

5039 Especialista de Serviços de Assistência Social Psicólogo 

5040 Especialista de Serviços de Apoio a Educação Psicólogo de Apoio da Educação 

5041 Especialista de Serviços de Saúde 1 Terapeuta Ocupacional 

5042 Profissional de Medicina Especialidade Cirurgia Geral 

5043 Profissional de Medicina Especialidade Ginecologia 

5044 Profissional de Medicina Especialidade Ortopedia 

5045 Profissional de Medicina Especialidade Pediatria 

5046 Profissional de Medicina Especialidade Psiquiatria 

5047 Profissional de Medicina Especialidade Urologia 

5048 Profissional de Medicina Especialidade Anestesia 

5049 Profissional de Medicina Especialidade Otorrinolaringologia 

5050 Profissional de Medicina Especialidade Oftalmologia 

5051 Profissional de Medicina Especialidade Dermatologia 

5052 Profissional de Medicina Especialidade Pneumologia 

 



 

 

1.6. No Anexo I – Atribuições dos Cargos, especificamente para o cargo 5024 – Profissional 

de Medicina – Medico de Especialidade, leia-se como segue e não como constou: 

 

5024 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA 

Prestar assistência médica, cirúrgica, realizar exames subsidiários em cardiologia, de 

hipertensão doença arterial coronária, arritmias cardíacas, de miocardiopatias e doenças do 

pericárdio no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e 

regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas, realizar exames de 

insuficiência Cardíaca Congestiva, realizar exames de hipertensão pulmonar, realizar exames 

de aterosclerose, realizar exames de doença arterial coronária, realizar exames de arritmias 

cardíacas, de miocardiopatias e doenças do pericárdio. Realizar terapêutica em cardiologia,  

atuar na prevenção em cardiologia: (primária e secundária),  organizar os serviços de saúde 

de acordo com as atribuições do cargo público,  organizar estatísticas de saúde de sua área 

de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica), expedir atestados médicos, 

respeitar a ética médica,  planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal,  guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 

levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público, 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise, presta consulta, 

atendimento e procedimentos médicos e outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas a sua especialidade, no âmbito do sistema municipal de saúde e de 

acordo com as exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Demais atribuições contida na Lei Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta a 

profissão, cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal no âmbito de 

sua competência, Cumprir a Legislação do Município atinente ao serviço público. 

 

1.7. No Anexo I – Atribuições dos Cargos, consideram-se incluídas as atribuições abaixo 

descritas: 

 

5042 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL 

Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, realizar 

consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes, implementar ações de 



 

prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas, elaborar 

documentos médicos, prestar consulta, atendimento e procedimentos médicos no âmbito do 

sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e regulamentações da Secretaria 

Municipal de Saúde e SUS. 

É responsável pelo atendimento cirúrgico a pacientes em situações de emergência, no 

Pronto Socorro ou Centro Cirúrgico, tomando as providências necessárias, solicitando 

exames ou internações, realizando intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e 

materiais, corrigir sequelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico, presta consulta, 

atendimento e procedimentos médicos no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo 

com as exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Demais 

atribuições contida na Lei Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta a profissão, 

cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal no âmbito de sua 

competência, Cumprir a Legislação do Município atinente ao serviço público. 

 

5043 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE GINECOLOGIA 

Prestar consulta medica atendimentos, e procedimentos médicos dentro da especialidade de 

Ginecologia, e assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do 

qual participa, prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos de acordo com a 

especialidade no âmbito do Sistema Municipal de Saúde e SUS.  

Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 

este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal, respeitar a 

ética médica, planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal, guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público, prestar 

consultas, atendimentos e procedimentos médicos de acordo com a especialidade no âmbito 

do sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e regulamentações da 

Secretaria Municipal de Saúde e SUS, executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu. Demais atribuições contida na Lei Nº 12.842 de 10 de julho 

de 2013, que regulamenta a profissão, cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, 

estadual e federal no âmbito de sua competência, Cumprir a Legislação do Município 

atinente ao serviço público. 

 

5044 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE ORTOPEDIA 



 

Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à 

especialidade e executando tarefas afins, clinicar e medicar pacientes dentro de suas 

especialidades no âmbito do SUS Municipal. 

Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade, 

analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 

normais para confirmar ou informar o diagnóstico,  emitir diagnóstico, prescrever 

medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica, manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença,   prestar 

atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins, coletar e avaliar dados na sua 

área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população,   elaborar 

programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em 

geral,  assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa,  responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 

ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal, 

respeitar a ética médica,  planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal, guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 

levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público, 

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise,   executar outras tarefas 

da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo, prestar consultas, 

atendimentos e procedimentos médicos de acordo com a especialidade no âmbito do sistema 

municipal de saúde e de acordo com as exigências e regulamentações da Secretaria 

Municipal de Saúde e SUS. Demais atribuições contida na Lei Nº 12.842 de 10 de julho de 

2013, que regulamenta a profissão, cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual 

e federal no âmbito de sua competência, Cumprir a Legislação do Município atinente ao 

serviço público. 

 

5045 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE PEDIATRIA 

Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo 

humano em pacientes até 14 anos de idade. Suas funções consistem em: efetuar consultas, 

atendimentos, exames e procedimentos médicos avaliando o estado geral em que o paciente 

se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou 

solicitação de exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população até 14 anos 



 

de idade de acordo com a especialidade no âmbito do sistema municipal de saúde e de 

acordo com as exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Prestar atendimento médicos ambulatorial examinando pacientes até 14 anos de idade 

solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, 

acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios. Participar de 

equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados de 

morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade 

infantil, para o estabelecimento de prioridades nas atividades. Coordenar as atividades 

médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do 

estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho. Participar na elaboração e/ou adequação 

de programas, normas e rotinas visando assistematização e melhoria da qualidade das ações 

de saúde prestadas. Prestar atendimento a crianças de creches e escolas, periodicamente, 

coletando dados sobre epidemiologia e programa vacinal. Desempenhar outras atividades 

correlatas. Prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos de acordo com a 

especialidade no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e 

regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Demais atribuições contida na Lei 

Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta a profissão, cumprir e fazer cumprir a 

legislação municipal, estadual e federal no âmbito de sua competência, Cumprir a Legislação 

do Município atinente ao serviço público. 

 

5046 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA 

Compreende os cargos que tem como atribuição prestar assistência médica psiquiátrica em 

Unidade Básica de Saúde, em especial no Núcleo de Saúde Mental e/ou Unidade similar; 

efetuar atendimento integral à saúde mental; elaborar, executar e avaliar programas de 

saúde mental, saúde individual e coletiva; participar de atividades educativas de promoção e 

prevenção de saúde mental e saúde pública; e aplicar recursos de medicina terapêutica e 

preventiva.  

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 

formas de tratamento, para diversos tipos de sofrimento mental, aplicando recursos da 

medicina preventiva e terapêutica;  Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais, para confirmar e/ou informar os diagnósticos; 

Manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 

prescrito e evolução da doença; Efetuar atendimento integral à saúde mental: Realizar 

anamnese; Efetuar exame físico;  Efetuar exame psiquiátrico;  Determinar o diagnóstico ou 

hipótese diagnostica; Solicitar exames laboratoriais e outros quando julgar necessário; 



 

Ministrar o tratamento (medicamento, dosagem, uso e duração). Efetuar triagem e 

encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Fornecer laudos 

médicos e psiquiátricos ao Poder Judiciário ou outros, que se fizerem necessários; Participar 

do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos 

problemas de saúde mental, saúde Pública e de atendimento médico-psiquiátrico;  Participar 

de atividades educativas de prevenção e promoção da saúde mental, através de campanhas, 

palestras, reuniões, elaboração de documentos, folhetos educativos, publicação de artigos, 

entre outras formas; Prestar atendimento em urgências psiquiátricas, realizando o 

encaminhamento necessário; Participar de todas as reuniões para as quais seja convocado, 

relacionadas com sua função;  Apresentar ao setor da Secretaria Municipal de Saúde 

relatórios e materiais distribuídos nos treinamentos, para registro e arquivamento; Elaborar 

registro de trabalho, e outros de rotina funcional; E demais atribuições pertinentes à 

profissão, segundo a classe, ordem ou conselho profissional específico. 

 

5047 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE UROLOGIA 

Prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos de acordo com a especialidade de 

urologia no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e 

regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata, anomalias congênitas 

do sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual masculina, 

doenças inflamatórias da próstata, estrutura e função renal, hipertrofia do prepúcio, fimose e 

parafimose, investigação da função renal, insuficiência renal aguda e crônica, infecções do 

trato urinário, infecções genitais, incontinência urinária, lesões traumáticas do sistema 

urogenital, litíase do trato urinário, tumores do trato urinário, transtornos da bexiga, da 

uretra e do pênis, uretrite. realizar solicitação de exames diagnósticos especializados 

relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, 

comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  manter 

registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento 

prescrito e a evolução da doença;  assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que 

tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 

paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica;  participar de reuniões da 

unidade e outras sempre que convocado pelos superiores;  participar de capacitações e 

treinamentos sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade;  planejar e 

organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 



 

no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público;  apresentação de relatórios semestrais 

das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo. 

 

5048 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE ANESTESIA 

Aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias 

anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos intensos e possibilitar a 

realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e 

etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; 

Examinar e auxiliar o paciente; prescrever a medicação pré-anestésica; requisitar exames 

subsidiários, quando necessário; aplicar anestesias geral e parcial; fazer acompanhamento 

do paciente, controlando as perturbações no decurso da anestesia e no pós-operatório 

imediato; instalar respiração auxiliar aos pacientes internados; zelar pela manutenção e 

ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho, comunicando ao seu superior 

imediato qualquer irregularidade; participar de projetos de treinamento e programas 

educacionais; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde; propor normas e rotinas 

relativas a sua área de competência; manter atualizados os registros das ações de sua 

competência; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instauradas no setor de 

saúde; executar outras tarefas correlatas a sua área de sua competência. 

 

5049 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

Prestar assistência médica em otorrinolaringologia efetuando os procedimentos técnicos 

pertinentes à especialidade e executando tarefas afins, clinicar e medicar pacientes dentro 

de suas especialidades no âmbito do SUS Municipal. 

Promover ações em saúde que propicie o bem estar dos pacientes, efetuando, consultas, 

atendimentos e procedimentos médicos, prescrever medicamentos e outros, utilizando-se da 

medicina preventiva e/ou terapêutica. Prestar a plena atenção multiprofissional de saúde, 

encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos 

complementares, analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o 

diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, ditames do código de ética médica do 

Conselho Federal de Medicina. Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande técnica. 



 

Manter o registro dos pacientes atendidos (prontuário), incluindo a conclusão diagnóstica, 

tratamento, evolução, efetuar a orientação terapêutica adequada. Emitir atestados de saúde, 

aptidão física e mental, óbito e outros em acordo finalidade de atender determinações legais. 

Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de riscos e 

outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. Participar de equipes 

interdisciplinares e multiprofissionais, conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de 

casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. prestar consultas, atendimentos e 

procedimentos médicos de acordo com a especialidade no âmbito do sistema municipal de 

saúde e de acordo com as exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e 

SUS. Demais atribuições contida na Lei Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta 

a profissão, cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal no âmbito de 

sua competência, Cumprir a Legislação do Município atinente ao serviço público. 

 

5050 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA 

Clinicar e medicar pacientes dentro da especialidade de Oftalmologia, tais como: anatomia 

ocular, formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho  

lacrimal, lágrimas, conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, 

glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças 

sistêmicas, doenças imunológicas do olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, 

oftalmologia preventiva, assuntos especiais de interesse pediátrico e aspectos genéticos no 

âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e regulamentações da 

Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a especialidade de 

Oftalmologia, analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 

padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico,  emitir diagnóstico, prescrever 

medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica, manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença, prestar 

atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins, coletar e avaliar dados  na 

sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população, elaborar 

programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em 

geral, assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa, responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 

ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal,  

respeitar a ética médica, planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 



 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 

administração municipal, guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 

levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público, 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo, prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos de acordo com a 

especialidade no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as exigências e 

regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Demais atribuições contida na Lei 

Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta a profissão, cumprir e fazer cumprir a 

legislação municipal, estadual e federal no âmbito de sua competência, Cumprir a Legislação 

do Município atinente ao serviço público. 

 

5051 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA 

Realizar assistência médica dentro de sua área de dermatologia, implementar ações e 

coordenar programas e serviços de promoção à saúde das pessoas. Elaborar documentos e 

difundir conhecimentos da área médica, prestar consultas e atendimentos médicos de acordo 

com sua especialidade no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as 

exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Promover ações em saúde que propicie o bem estar dos usuários, efetuando atendimentos 

médicos, nos diferentes Prescrever medicamentos e outros, utilizando-se da medicina 

preventiva e/ou terapêutica. Prestar a plena atenção multiprofissional de saúde, 

encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres técnicos 

complementares, analisando e interpretando exames diversos, para estabelecer o 

diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, ditames do código de ética médica do 

Conselho Federal de Medicina. Realizar cirurgias de pequeno, médio e grande técnica. 

Manter o registro dos pacientes atendidos (prontuário), incluindo a conclusão diagnóstica, 

tratamento, evolução, efetuar a orientação terapêutica adequada. Prestar informações e 

orientações à população, visando proporcionar troca de riscos e outros, participando dos 

grupos e/ou reuniões comunitárias. Participar de equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais, conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões 

administrativas, etc. participar de encontros, congressos, supervisionando e orientando 

ações, estágios de treinamento em serviço. Solicitar, quando necessário, exames 

complementares e pareceres de especialistas para melhor segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Participar de 

projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis 



 

com formação profissional, prestar consultas, atendimentos e procedimentos médicos de 

acordo com a especialidade no âmbito do sistema municipal de saúde e de acordo com as 

exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. Demais atribuições 

contida na Lei Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta a profissão, cumprir e 

fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal no âmbito de sua competência, 

Cumprir a Legislação do Município atinente ao serviço público. 

 

5052 – PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE PNEUMOLOGIA 

Prestar assistência médica em Pneumologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes 

à especialidade e executando tarefas afins, clinicar e medicar pacientes dentro de suas 

especialidades no âmbito do SUS Municipal. 

Clinicar e medicar pacientes dentro da especialidade de Pneumologia, realizar solicitação de 

exames-diagnósticos especializados relacionados a esta especialidade,  analisar e interpretar 

resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 

informar o diagnóstico, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a 

patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, manter 

registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento 

prescrito e a evolução da doença,  prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de 

atividades afins, coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver 

indicadores de saúde da população, elaborar programas educativos e de atendimento 

médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral,  assumir responsabilidades sobre 

os procedimentos médicos que indica ou do qual participa,  responsabilizar-se por qualquer 

ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 

consentido pelo paciente ou seu representante legal,  respeitar a ética médica,  planejar e 

organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 

no órgão em que atua e demais campos da administração municipal, guardar sigilo das 

atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público,  apresentação de relatórios semestrais 

das atividades para análise, executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas ao seu cargo, Prestar consultas, atendimentos e procedimentos 

médicos de acordo com a especialidade no âmbito do sistema municipal de saúde e de 

acordo com as exigências e regulamentações da Secretaria Municipal de Saúde e SUS. 

Demais atribuições contidas na Lei Nº 12.842 de 10 de julho de 2013, que regulamenta a 

profissão, cumprir e fazer cumprir a legislação municipal, estadual e federal no âmbito de 



 

sua competência, Cumprir a Legislação do Município atinente ao serviço público. 

 

1.8. No Anexo II – Conteúdo Programático, para os cargos de nível superior, 

especificamente para o cargo 5024 – Profissional de Medicina – Médico de Especialidade, 

leia-se como segue e não como constou: 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
CARDIOLOGIA 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

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. 

Ultrassom 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 lipídeos. Fluxo 

sanguíneo coronário e isquemia miocárdica. Infarto agudo do miocárdio. Angina instável. 

Doença crônica das artérias coronárias. Intervenções percutâneas coronárias e valvar. 

Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia cardiovascular. Métodos 

diagnósticos em Cardiologia: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, 

hemodinâmica, ressonância magnética e radiologia. Insuficiência cardíaca congestiva: 

fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas, síncope, morte súbita: fisiopatologia, 

diagnóstico, tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos artificiais. Hipertensão 

pulmonar, tromboembolismo pulmonar e Cor Pulmonale. Hipertensão arterial: fisiopatologia, 

diagnóstico, tratamento. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvopatias. 

Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e 

instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos, doenças do 



 

pericárdio, doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardiovascular por 

doenças reumatológicas, hematológicas e neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Interpretação 

dos principais exames para avaliação das doenças. 

 

1.9. No Anexo II – Conteúdo Programático, consideram-se incluídos os conteúdos abaixo 

apontados: 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE CIRURGIA 
GERAL  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Considerações fundamentais: pré e pós-operatório, respostas endócrinas e metabólicas aos 

traumas, reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Princípios da cirurgia. 

Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e 

nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. 

Anestesia loco regional. Anestesia geral. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. 

Curativos: técnica e princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de 

urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Trauma: 

politraumatismo, choque, infecções e complicações em cirurgia. Mecanismos de rejeição. 

Parede abdominal. Omento. Mesentério e Retroperitôneo. Hérnias da parede abdominal. 

Choque. Traumatismo abdominal. Síndrome compartimental do abdome. Traumatismo 

torácico. Urgência: abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. 

Úlcera péptica perfurada. Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. 

Doença diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. Litíase biliar. Retocolite ulcerativa. 

Doença de Crohn. Atendimento ao politraumatizado. Traumatismo crânio. Videolaparoscopia 

diagnóstica e cirúrgica. Queimaduras. Urgências cardiorrespiratórias. 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, cirurgia 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 

abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal, epíplon, 

mesentério, retroperitônio.  

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
GINECOLOGIA  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anamnese em Ginecologia. Exame físico geral e ginecológico. Citopatologia mamária. 

Citopatologia do trato genital inferior. Colposcopia. Vulvoscopia. Dosagens hormonais e 

testes funcionais. Videolaparoscopia em Ginecologia. Histeroscopia. Diagnóstico por imagem 

em Mastologia. Procedimentos diagnósticos invasivos em Mastologia. Localização pré-cirúrgia 

de lesões não-palpáveis e pesquisa do linfonodo sentinela. Biologia molecular em 

Ginecologia. Urodinâmica e cistoscopia em Ginecologia. Corrimento genital. Doenças 

benignas e malignas da mama. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença inflamatória 

pélvica aguda. Dor pélvica crônica. Endometriose. Afecções benignas e malignas do útero e 

do ovário. Síndrome do Ovário Policístico. Abdome agudo. Incontinência urinária de esforço. 

Bexiga hiperativa. Infecção urinária na mulher. Fístulas urogenitais. Prolapso genital. 

Amenorreia. Malformações genitais. Sangramento disfuncional do endométrio. Síndrome da 

anovulação crônica. Dismenorreia. Síndrome pré-menstrual. Galactorreia. Hiperprolactinemia. 

Hirsutismo. Hormonioterapia. Tratamento cosmético do hirsutismo. Tratamento da acne. 

Planejamento familiar. Infertilidade conjugal. Transição para a menopausa e pós-

menopausa. Indicações e contraindicações da terapia hormonal. Acompanhamento da 

paciente durante a terapia hormonal. Sangramento genital anormal na vigência de terapia 

hormonal. Ultrassonografia transvaginal: leitura e diagnósticos. Disfunção sexual. 

Androgênios na pós-menopausa. Obesidade. Distúrbios do sono. Nutrição. Osteoporose na 

pós-menopausa. Prurido vulvar, micropapilomatose e vulvodinia. Lesão não neoplásica do 

pudendo (vulva). Lesões benignas do colo do útero. Classificações citopatológicas e 

histopatológicas das lesões escamosas. Alterações citológicas não conclusivas. Infecção por 

papilomavírus humano. Conduta terapêutica na infecção por papilomavírus humano. 

Neoplasias intraepiteliais do trato genital inferior. Tratamento com laser de CO2 das lesões 

HPV induzidas. Princípios técnicos da laserterapia no trato genital inferior. HIV na mulher e 

sua relação com HPV. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE ORTOPEDIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Princípios do atendimento clínico: anamnese, no diagnóstico e na orientação. Introdução ao 

estudo da biomecânica. Biomecânica localizada (MMSS, MMII e Coluna). Embriologia 



 

humana. Histogênese óssea. Fisiologia e bioquímica óssea. Consolidação e retardamento de 

consolidação das fraturas. Doenças ósseas metabólicas. Distúrbios congênitos da 

osteogênese do desenvolvimento. Deformidades congênitas. Exame músculo-articular. 

Osteomielites e pioartrites. Infecções ósseas específicas. Tratamento de sequelas 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 escafoide. Fraturas e 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 osteoarticular. Anatomia do sistema muscular. Anatomia dos vasos e nervos. 

Anatomia cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. Farmacologia. 

Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE PEDIATRIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Anamnese e Exame Físico do recém-nascido, criança e do adolescente. Crescimento e 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Distúrbios do desenvolvimento 

neuropsicomotor (puericultura). Imunizações: ativa e passiva. Desordens emocionais e 

psicossociais. Nutrição e distúrbios nutricionais: alimentação do lactente normal. 

Desnutrição. Obesidade e avitaminoses. Fisiopatologia dos líquidos corporais: terapia de 

reidratação oral e parenteral. Equilíbrio hidroeletrolítico e acidobásico e suas desordens. 

Acidentes: afogamento, queimaduras e envenenamento. Erros inatos do metabolismo. 

Doenças infecciosas na infância: prevenção, doenças bacterianas, doenças virais ou 

presumivelmente virais. Sistema imunológico: doença reumática e do tecido conjuntivo, 

desordens alérgicas e doenças devidas à deficiência imunológica, inclusive síndrome da 

imunodeficiência adquirida. Sistema digestivo: dor abdominal, icterícias, doenças infecciosas, 

doenças parasitárias, síndrome da má absorção. Obstipação Intestinal. Diarreia. Sistema 

respiratório: distúrbios respiratórios agudos e crônicos, procedimentos especiais e métodos 

diagnósticos. Sistema circulatório: doenças em recém-nascidos, na infância e na 



 

adolescência. Sistema urinário: doenças do aparelho genitourinário. Sistema nervoso: 

traumatismo cranioencefálico, convulsões e coma. Hematologia: anemias e doenças 

hemorrágicas. Neoplasmas: leucoses, linfomas e tumores sólidos. Distúrbios metabólicos e 

endócrinos: baixa estatura, genitália ambígua, diabetes mellitus e síndrome da secreção 

inapropriada do hormônio antidiurético. Pele e anexos: infecções cutâneas e eczemas. Saúde 

do Adolescente. Política Nacional da Saúde do Adolescente. Dor, analgesia e sedação, 

transporte, neonatal, criança e adolescente. Monitorização do paciente criticamente doente. 

Infectocontagiosas: tuberculose, hanseníase, influenza, dengue, sarampo, varicela, rubéola, 

difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, 

leishmaniose, leptospirose, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções 

por anaeróbios, toxoplasmose. Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatite de contato, 

onicomicoses, urticária, anafilaxia, queimaduras. Interpretação dos principais exames para 

avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
PSIQUIATRIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Clínica Psiquiátrica: anamnese e exame psíquico, princípios de neurociências, classificação, 

etiopatogenia, diagnóstico, diagnóstico diferencial, evolução, prognóstico e tratamento dos 

seguintes transtornos mentais: transtornos mentais orgânicos, transtornos mentais e de 

comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtornos do 

humor, transtornos neuróticos (fóbicos-ansiosos, do pânico, obsessivos-compulsivos, de 

estresse pós-traumático), transtornos dissociativos, transtornos somatoformes, transtornos 

alimentares, retardo mental. Psicofarmacoterapia: farmacocinética, farmacodinâmica, uso, 

manejo, efeitos colaterais e interações medicamentosas dos seguintes grupos de 

psicofármacos: antipsicóticos, antidepressivos, benzodiazepínicos, anticolinérgicos, 

estabilizadores do humor, anticonvulsivantes e hipnóticos. Epidemiologia dos transtornos 

mentais. Transtornos ansiosos. Diagnóstico e tratamento da síndrome do pânico. Diagnóstico 

e conduta nos transtornos dissociativos e conversivos. Tratamento da depressão. Transtorno 

bipolar do humor. Diagnóstico e conduta na dependência e na síndrome de abstinência do 

álcool. Diagnóstico e conduta nos transtornos relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas. Diagnóstico e conduta na anorexia nervosa. Transtorno da compulsão alimentar 

periódica. Diagnóstico da insônia. Conduta nas tentativas de suicídio. Diagnóstico e conduta 

dos estados confusionais. Diagnóstico e tratamento das síndromes psicóticas. Transtornos 

psiquiátricos do idoso. Uso de psicofármacos em idosos. Conduta na intoxicação por 

psicofármacos. Efeitos colaterais dos antidepressivos. Estabilizadores de humor. Efeitos 



 

adversos emergenciais dos antipsicóticos. Neurotransmissores: sono. Neuroimagem. 

Genética. Avaliação clínica. Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia das 

doenças infecciosas endócrinas e traumáticas. Percepção e cognição. Sociologia e psiquiatria. 

Epidemiologia. Psicanálise. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do paciente 

psiquiátrico. Manifestações clínicas de transtornos psiquiátricos. Classificações dos 

transtornos mentais. Transtornos mentais devidos a uma condição médica geral. 

Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos. Transtornos do humor. Transtornos de 

ansiedade. Transtornos psicossomáticos. Emergências psiquiátricas. Psicoterapias. Terapias 

biológicas. Psiquiatria infantil. Retardo mental. Transtornos da aprendizagem e comunicação. 

Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e comunitária. Psiquiatria forense. 

Psicofarmacologia. Transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Psiquiatria social. 

Epidemiologia dos transtornos mentais. Psicopatologia geral: avaliação do paciente, exame 

do estado mental, conhecimento dos sinais e sintomas das doenças mentais, noções de 

exames complementares em psiquiatria. Psiquiatria infantil: tendências doutrinárias da 

Psiquiatria contemporânea. Semiologia psiquiátrica. Epilepsia. Neuroses. Psicoses 

esquizofrênicas. Demências. Oligofrenias. Psicose maníaco-depressiva. Psicose delirantes 

agudas. Psicose delirantes crônicas. Distúrbios mentais das sífilis. Distúrbios mentais das 

encefalites. Distúrbios mentais dos traumatismos cranioencefálicos. Aspectos psiquiátricos 

das epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, 

classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. 

Situações de violência passiva e ativa. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. 

Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia – 

classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na 

atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. 

Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, 

abordagem terapêutica. Emergências psiquiátricas. Distúrbios mentais da senilidade. 

Distúrbios mentais nos tumores cerebrais. Afecções psicossomáticas. Urgências psiquiátricas. 

Técnicas psicoterápicas. Psicofarmacopeia. Hospitalização do doente mental a experiência 

italiana. Psicose Sintomática. Transtornos mentais orgânicos induzidos por substâncias 

psicoativas. Esquizofrenia. Transtorno delirante paranoico. Transtornos psicóticos S.O.E. 

Transtornos afetivos. Transtornos de ansiedade. Transtornos somatomorfos. Transtornos 

dissociativos. Transtornos sexuais. Transtornos do sono. Transtornos factícios. Transtornos 

de personalidade. Transtornos da alimentação. Psiquiatria infantil. Psiquiatria comunitária. 

Psiquiatria forense. Emergências psiquiátricas. Epidemiologia dos transtornos mentais. 

Testes laboratoriais e outros testes. Psicofarmacoterapia e terapias convulsivantes. 



 

Psicopatologia Geral: transtornos e alterações da consciência, orientação, atenção, humor, 

afeto, volição, pragmatismo, memória, inteligência, pensamento, sensopercepções, 

consciência do eu, psicomotricidade, fala, linguagem, consciência de morbidade. 

Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE UROLOGIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anamnese do paciente. Ética médica. Aparelho Urinário: avaliação clínica da função renal. 

Importância clínica do exame simples de urina (EAS). Insuficiência renal aguda e crônica. 

Infecções urinárias. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Endocrinologia: Diabetes mellitus. 

Diagnóstico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Doenças 

infectoparasitárias: AIDS e suas complicações. Tuberculose. DST. Dengue e verminose. 

Dermatologia: Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. 

Exame urológico e técnicas diagnósticas, fisiopatologia da obstrução urinária e da bexiga 

neurogênica, infertilidade e função sexual masculina, infecções e inflamações do trato genital 

e urinário, litíase urinária, anomalias congênitas, trauma e tumores geniturinários, patologia 

cirúrgica da suprarrenal, hipertensão renovascular, insuficiência renal e transplante, cirurgias 

do trato urinário e genital. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças. 

 
 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE ANESTESIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Anestesiologia. Anestesia local. Física e anestesia. Bloqueio neuromuscular. Avaliação pré-

anestesica. Preparo pré-anestésico. Equilíbrio hidroeletrolítico. Reposição e transfusão. 

Anestesia venosa e inalatória. Farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacologia dos 

anestésicos locais. Bloqueios subaracnoideo, peridural e periférico. Transmissão e bloqueio 

neuromuscular. Anestesia em urgências. Anestesia ambulatorial e para procedimentos 

diagnósticos. Complicações de anestesia. Recuperação anestésica. Parada cardíaca e 

reanimação cardiorrespiratória e cerebral. Anestesia e transplantes. Diagnóstico de morte 

encefálica. Farmacologia Aplicada e Anestesiologia. Física e anestesia. Anestesia em recém-

nascidos. Farmacologia dos sistemas nervoso, cardiovascular e respiratório. Anestesia e 

sistema endócrino. Hipotermia. Anestesia em obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, 

pediatria, cirurgia vascular e procedimentos, neurocirurgia, urologia, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, cirurgia plástica, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia torácica e em 

geriatria. Anestesia e sistema cardiovascular. Choque. Monitorização e terapia intensiva. 

Ventilação artificial. Dor. Procedimentos anestésicos externos (tomografias), RNM 

(Ressonância Nuclear Magnética), endovasculares, hemodinâmicas. Monitorização em 



 

anestesia. Reposição volêmica e de hemoderivados. Parada e reanimação cardiorrespiratória 

e cerebral. Riscos profissionais. Medicina perioperatória. Bloqueios do neuroeixo. Anestesia 

em pediatria. Anestesia no idoso. Anestesia para cirurgia cardíaca e vascular. Anestesia para 

cirurgia torácica. Anestesia para neurocirurgia. Anestesia para bloqueio periférico. Anestesia 

para otorrinolaringologia. Anestesia para oftalmologia. Anestesia para cirurgia abdominal. 

Anestesia para ginecologia e obstetrícia. Anestesia em ortopedia e no queimado. Anestesia 

para cirurgia plástica. Anestesia em urologia. Anestesia no cardiopata, no pneumopata, 

hepatopata e nefropata. Anestesia nas endocrinopatias. Anestesia no paciente dependente 

de drogas e no paciente portador de alterações hematológicas. Anestesia ambulatorial e para 

procedimentos de diagnósticos. Anestesia no trauma e urgência. Vias aéreas. Choque. 

Assistência respiratória. Hipertermia maligna e reações alérgicas. Anatomia. Ética Médica. 

Segurança do paciente em serviços de saúde. Farmacologia e interação medicamentosa. 

Procedimentos de urgência e emergência. Interpretação dos principais exames para 

avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Anamnese do paciente. Ética médica. Fisiopatologia do anel linfático do Waldeyer. 

Classificação clínica e etiológica das amigdalites: agudas e crônicas. Tumores benignos e 

malignos da faringe. Patologias da cavidade oral: estomatites, tumores da cavidade bucal. 

Glândulas Salivares: parotidites, tumores benignos e malignos das glândulas salivares. 

Sinusites. Rinites. Tumores benignos dos seios paranasais. Tumores malignos dos seios 

paranasais. Propedêutica instrumentada: endoscopia nasal, laringoscopia com telescópio 

rígido, nasofibrolaringoscopia flexível, estroboscopia. Laringites agudas e crônicas, tumores 

malignos e benignos da laringe. Adenopatias cervicais. Avaliação da audição através dos 

métodos subjetivos e objetivos: audiometria tonal, audiometria vocal, impedanciometrias, 

exame otoneurológico, PEATE, emissões otoacústucas. Otites externas. Otites médias, 

agudas e crônicas. Surdez. Otoneurologia. Noções de alergia. Noções de oncologia. Noções 

de foniatria. Indicação e interpretação de exames complementares relacionados à 

especialidade: tomografia computadorizada, ressonância magnética, polissonografia. Política 

Nacional de Saúde Auditiva. Atividades cirúrgicas: Lábio: biópsias, excisão de pequenos 

tumores, frenotomia. Boca: biópsias, excisão de pequenos tumores. Língua: biópsias, 

frenectomia, excisão de pequenos tumores. Glândulas Salivares: biópsia, litíase salivar, 

rânula ou mucocele. Faringe: biópsia, drenagem de abscesso. Orelha externa: biópsias, 

remoção de corpos estranhos e cerúmen, drenagem de abscessos, tumores restritos ao 



 

meato auditivo externo. Orelha média: paracentese, tubo de ventilação. Nariz: pequenos 

procedimentos, abscesso, hematoma, corpo estranho, biópsia, sinéquias, tamponamentos 

nasais, fratura nasal. Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças. 

 
PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
OFTALMOLOGIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Anatomia ocular. Exame oftalmológico. Normas de condutas nas enfermidades oculares. 

Pálpebras e aparelho lacrimal: infecções e inflamações das pálpebras, defeitos da posição 

das pálpebras, deformidades anatômicas das pálpebras, infecções do aparelho lacrimal, 

síndrome do olho seco. Conjuntiva: conjuntivites, doenças degenerativas da conjuntiva e 

alterações várias da conjuntiva. Córnea: úlceras de córnea, condições degenerativas da 

córnea e doenças várias da córnea. Esclerótica: doenças e desordens da esclerótica. Trato 

Uveal: doenças inflamatórias e infecciosas da úvea (uveíte). Cristalino: anatomia e função, 

tipos de catarata e etiologia. Vítreo: anatomia, exame, envelhecimento do vítreo, inflamação, 

hemorragia e cirurgia do vítreo. Retina: doenças vasculares (retinopatia diabética, oclusões 

venosas e arteriais da retina), roturas retinianas, descolamento de retina, doenças 

degenerativas da retina (degeneração macular relacionada a idade, retinose pigmentar, 

doença de Stargardt), buraco de mácula, membrana epirretiniana. Glaucoma: primários e 

secundários, crônicos e agudos e procedimentos utilizados para tratamento clínico e 

cirúrgico. Estrabismo: classificação dos estrabismos, esotropias, exotropias, hipertropias. 

Órbitas: fisiologia dos sintomas, exoftalmo, enoftalmo, doenças inflamatórias orbitárias. 

Neuroftalmologia: doenças do nervo óptico, doenças desmielinizantes, edema de papila e 

atrofia óptica, doenças do quiasma óptico, vias ópticas, vias pupilares, movimentos 

extraoculares, distúrbios dos nervos cranianos e etiologia, nistagmo. Alterações oculares 

associadas a doenças sistêmicas: doenças inflamatórias, vasculares, metabólicas, infecciosas, 

autoimunes, complicações oculares de drogas ministradas sistemicamente, vitaminas e 

doenças oculares, alterações hematológicas e linfáticas. Doenças imunológicas do olho. 

Aspectos genéticos. Tumores Palpebrais, conjuntivais, corneanos, intraoculares primários 

benignos e malignos, orbitários e tumores metastáticos distantes. Interpretação dos 

principais exames para avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
DERMATOLOGIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia e fisiologia da pele. Fisiopatologia cutânea. Semiologia e métodos 

complementares. Imunopatologia cutânea. Histopatologia das doenças de pele. Dermatoses 



 

eczematosas. Erupções eritematoescamosas. Dermatoses alérgicas. Dermatoses eritêmato-

descamativas. Dermatoses vésico-bolhosas. Distúrbios do tecido conectivo. Dermatoviroses. 

Infecções bacterianas e microbacterioses. Erupções eritematopurpúricas. Erupções 

papulopruriginosas. Erupções vesicobolhosas. Afecções ulcerosas de membros inferiores. 

Acne e erupções acneiformes. Manifestação cutânea das doenças sistêmicas. Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES). Dermatomiosite e esclerodermia: Quadro clínico. Diagnóstico e 

Tratamento. Vasculites. Piodermites. Infecções bacterianas da pele. Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. AIDS. Hanseníase. Aspectos macroscópicos e microscópicos do exame 

micológico direto e cultura. Micoses superficiais. Paracoccidiodomicose e outras micoses 

profundas. Dermatoviroses. Escabioses e outras dermatoses parasitárias. Leishmaniose 

tegumentar americana e outras dermatoses zooparasitárias. Erupções por drogas e toxinas. 

Reações de hipersensibilidade da pele. Tumores benignos e malignos da pele. Linfomas e 

outros processos malignos. Afecções congênitas e hereditárias. Ictiose. Epidermólise 

bolhosa. Xeroderma pigmentoso. Urticária pigmentosa. Neurofibromatose. Doença de Hailey-

Hailey. Moléstia de Darier. Incontinência pigmentar. Doenças autoimunes. Doenças do tecido 

conjuntivo. Terapêutica tópica e sistêmica das dermatoses. Dermatoses por agentes 

químicos e físicos. Granulomas não infecciosos. Nevos, tumores benignos e cistos. Tumores 

malignos. Distúrbios dos anexos (glândulas, pelos e unhas). Afecções das mucosas e 

semimucosas. Terapêutica medicamentosa, química e física. Cirurgia dermatológica. 

Interpretação dos principais exames para avaliação das doenças. 

 

PARA O CARGO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA – ESPECIALIDADE 
PNEUMOLOGIA 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Anatomia, fisiologia e patologia respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica. 

Insuficiência respiratória. Ventilação mecânica. Exames subsidiários em pneumologia. 

Tumores benignos e malignos de vias aéreas superiores, árvore brônquica, pulmões e 

pleuras. Metástases pulmonares. Pneumonias. Abscessos pulmonares. Empiemas e derrames 

pleurais. Mal formações congênitas das vias respiratórias. Deformações torácicas. 

Traumatismos de tórax. Fístulas de árvore brônquica. Patologias sistêmicas com repercussão 

respiratória. Pneumologia em pacientes imunodeprimidos. Tuberculose pulmonar e pleural. 

Pneumoconiose. Micoses Pulmonares. Asma. Hiperventilação. Métodos diagnósticos invasivos 

e não Invasivos em pneumologia. Tosse. Expectoração. Hemoptise. Dispneia. Cianose. Dor 

torácica. Oxigenioterapia. Corticoides sistêmicos: Principais indicações. Contraindicações e 

interações medicamentosas. Doenças broncopulmonares obstrutivas. Atopia respiratória. 

Edema pulmonar. Asma. Enfisema e feficiência de Alfa1-Antitrepsina. Infecções de vias 



 

aéreas de trato respiratório superior e inferior. Pneumonias. Bronquiolite viral aguda e 

bronquilopatia pós-viral. Abscesso pulmonar. Tuberculose. Micose pulmonar. Micobacteriose 

atípicas Pulmonares. Doenças pulmonares em pacientes imunossupremidos. Neoplasias 

intratorácicas. Infiltrados pulmonares difusos e doenças pulmonares ocupacionais. 

Manifestações pulmonares nas doenças sistêmicas. Derrame pleural. Doenças da pleura. 

Doenças da circulação pulmonar. Doença respiratória neonatal. Fibrose cística. Traumatismo 

torácico. Insuficiência respiratória. Ventilação mecânica no adulto e na criança. Avaliação de 

risco cirúrgico do paciente pneumológico. Transplante pulmonar. Fisioterapia respiratória. 

Tratamento em pneumologia. Sinais e sintomas em pneumologia. Procedimentos de urgência 

e emergência. Farmacologia e interação medicamentosa. Interpretação dos principais 

exames para avaliação das doenças. 

 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital nº 01/2018. 
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