ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL DE CONCURSO N.º 01/2018
A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO, nos termos da Constituição e
legislação pertinente, para provimento de vagas do quadro de cargos da Administração Direta e Indireta do
Município de Caxias do Sul, sob o regime Estatutário.
Este Concurso será executado pela AVR Assessoria Técnica Ltda., situada à Rua Sinop, n.º 631, Bairro
Centro, CEP 87560-000, Iporã/PR, com base no contrato celebrado pelo Município de Caxias do Sul.
A divulgação oficial de todas as etapas referentes a este Concurso dar-se-á por meio de editais e/ou
avisos publicados nos seguintes meios e locais:
a) no Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul e/ou em jornal de grande circulação;
b) no saguão do Centro Administrativo Municipal de Caxias do Sul, localizado na Rua Alfredo Chaves, n.º
1333, Bairro Exposição, em Caxias do Sul/RS; nos sites da AVR Assessoria Técnica Ltda. www.exatuspr.com.br
e do Município de Caxias do Sul www.caxias.rs.gov.br.
É responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso pelos
meios e locais de divulgação supracitados.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E VAGAS
1.1. DAS VAGAS
1.1.1. O Concurso destina-se ao provimento das vagas especificadas na tabela de cargos relacionados no item
1.1.3. Durante a validade do Concurso, será assegurado o percentual de 12% aos candidatos com deficiência,
conforme Lei Municipal n.º 4.912/98 e alteração, e o percentual de 10% aos candidatos afrodescendentes,
conforme Lei Municipal n.º 6.377/05, utilizando-se o procedimento instituído pelo Decreto Municipal n.º 15.956/12
e alteração.
1.1.2. A aprovação e classificação neste Concurso não asseguram ao candidato a posse no cargo, mas apenas a
garantia de ser nomeado de acordo com a disponibilidade de vagas existentes e a necessidade da Administração
Municipal, respeitada a ordem de classificação.
1.1.2.1. A nomeação para os cargos designados como Cadastro Reserva fica condicionada à liberação futura de
vagas no prazo de validade deste Concurso.

Cargo
Auxiliar de Regulação
Arquiteto
Assistente Social
Economista
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Cartógrafo
Engenheiro Mecânico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Mecânico
Médico
Médico Cardiologista

Padrão

1.1.3. Tabela de Cargos e Vagas

03
06
04
06
04
06
06
06
06
04
04
03
05
05

Escolaridade
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo

Vencimento
Março 2018
R$
2.717,46
6.793,67
3.321,36
6.793,67
3.321,36
6.793,67
6.793,67
6.793,67
6.793,67
3.321,36
3.321,36
2.717,46
3.472,32
3.472,32

Reserva de Vagas
Carga
Vagas
Horária
AfrodesPcD
Semanal
cendentes
40 horas
03
*
*
40 horas CR
*
*
20 horas
03
*
*
40 horas
01
*
*
20 horas
03
*
*
40 horas CR
*
*
40 horas CR
*
*
40 horas CR
*
*
40 horas
01
*
*
20 horas
01
*
*
20 horas CR
*
*
40 horas CR
*
*
12 horas CR
*
*
12 horas CR
*
*
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Médico Cirurgião Pediatra
Médico Cirurgião Vascular
Médico Coloproctologista
Médico Dermatologista
Médico Endocrinologista e Metabologista
Médico Endocrinologista Pediatra
Médico Gastroenterologista
Médico Gastroenterologista Pediatra
Médico Ginecologista e Obstetra
Médico Infectologista
Médico Neurologista
Médico Neurologista Pediatra
Médico Oftalmologista
Médico Ortopedista e Traumatologista
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pediatra
Médico Pneumologista
Médico Pneumologista Pediatra
Médico Psiquiatra
Médico Radiologista e Diagnóstico por
Imagem
Médico Reumatologista
Médico Urologista
Odontólogo
Odontólogo Endodontista
Técnico em Segurança do Trabalho

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo

3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32
3.472,32

12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas
12 horas

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
CR
01
01
01
01
01
01
01

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

05 Ensino Superior Completo

3.472,32

12 horas

01

*

*

05
05
04
04
04

3.472,32
3.472,32
3.321,36
3.321,36
3.321,36

12 horas
12 horas
20 horas
20 horas
40 horas

01
01
01
01
01

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo
Ensino Médio Completo

* Vagas que poderão ser preenchidas nos termos das Leis Municipais n.º 4.912/98 e alteração, e 6.377/05, em conformidade com o Decreto
Municipal n.º 15.956/12 e alteração.
CR - Cadastro Reserva

1.2. DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS
1.2.1. AUXILIAR DE REGULAÇÃO
Síntese dos deveres: executar atividades auxiliares de atendimento e acolhimento dos usuários dos serviços de
saúde, bem como atividades administrativas pertinentes à área, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: atender solicitações telefônicas da população e dos profissionais de saúde; registrar
no sistema informações coletadas do solicitante segundo questionário próprio; prestar informações gerais ao
solicitante; estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar;
estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde de referência a fim de colher dados e trocar informações;
anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço; obedecer aos protocolos de serviço;
atender às orientações do médico regulador, atuando sob sua supervisão; operar sistema de radiocomunicação e
telefonia nas Centrais de Regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de
atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de
cada veículo da frota; conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo
serviço de atendimento pré-hospitalar móvel; elaborar documentos e relatórios referentes ao serviço mediante
solicitação da chefia e/ou de acordo com procedimentos internos estabelecidos; e executar tarefas afins.
Condições de trabalho:
Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) uso obrigatório de uniforme e demais equipamentos de proteção fornecidos pelo
Município, quando em serviço.
Requisitos para provimento: ensino médio completo.
Lotação: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
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1.2.2. ARQUITETO
Síntese dos deveres: elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, fiscalizar e
executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica e ambiental de obras e
projetos, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: executar, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente trabalhos relativos a
arquitetura e urbanismo; elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos e complementares; realizar estudos de
viabilidade técnica e ambiental; desempenhar ações relacionadas à vistoria, fiscalização e condução de obra,
perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; elaborar orçamentos e cálculos
sobre projetos; prezar pelo cumprimento de normas, legislações e procedimentos nos diversos campos de
atuação, tais como: arquitetura e urbanismo; arquitetura de interiores; arquitetura paisagística; do patrimônio
histórico cultural e artístico; no planejamento urbano e regional, planejamento físico territorial, gestão territorial,
parcelamento do solo, plano diretor, desenho urbano e requalificação em áreas urbanas e rurais; sistemas
construtivos e estruturais; de instalação e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo, do conforto
ambiental e do meio ambiente; obedecer as normas de segurança do trabalho, utilizando equipamentos de
proteção; integrar, por meio de designação, o sistema de controle interno, desenvolvendo tarefas compatíveis com
o regulamento da profissão; elaborar quesitos em processos judiciais; executar tarefas afins, inclusive as editadas
no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde
que habilitado;
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Arquitetura e Urbanismo, ou equivalente realizado em
instituição brasileira oficialmente reconhecida; registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
Lotação: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
1.2.3. ASSISTENTE SOCIAL
Síntese dos deveres: elaborar, coordenar e executar programas e projetos no âmbito de atuação do serviço
social, nas diferentes políticas públicas, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: elaborar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas, programas e projetos
sociais da administração pública nas diversas áreas de atuação (recursos humanos, saúde, educação, assistência
social, habitação, entre outras); encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à
população; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e
subsidiar ações; acompanhar casos de atendimento sociofamiliar, prestando orientações; assessorar professores
e coordenações pedagógicas; realizar visitas domiciliares e a recursos da comunidade; realizar estudos
socioeconômicos para fins de benefício e serviços sociais; realizar vistorias, auditorias, perícias técnicas e
relatórios sociais sobre a matéria do serviço social na sua área de atuação; desenvolver projetos que contribuam
para a qualidade de vida dos servidores municipais, bem como acompanhar situações relacionadas ao trabalho,
saúde e dificuldades socioeconômicas dos mesmos; treinar, avaliar e supervisionar estagiários de serviço social;
organizar cursos, palestras e reuniões com comunidade; atuar em projetos de prevenção social de violência e
criminalidade, buscando inclusão social de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social; orientar e
encaminhar os cidadãos para a utilização de recursos e serviços públicos, comunitários ou particulares; elaborar
quesitos em processos judiciais; integrar, por meio de designação, o sistema de controle interno, desenvolvendo
tarefas previstas no regulamento da profissão; atuar em equipe multidisciplinar; executar tarefas compatíveis com
o exercício da função, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 20 (vinte) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde
que habilitado.
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Serviço Social; registro no respectivo Conselho
Regional da profissão.
Lotação: em unidades onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
1.2.4. ECONOMISTA
Síntese dos deveres: analisar, elaborar e executar projetos de pesquisa econômica de mercado, participar do
planejamento estratégico, avaliar políticas de impacto econômico-financeiro, e executar tarefas afins, de acordo
com as necessidades do Município.
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Exemplos de atribuições: planejar, coordenar e elaborar pesquisas, análises, avaliações e pareceres técnicos
para subsidiar a gestão municipal no que se refere à previsão e arrecadação de receitas e recursos financeiros e à
execução da despesa pública; analisar e controlar os aspectos econômicos de convênios, contratos e demais atos
que envolvam recursos públicos; elaborar políticas e programas de natureza tributária e financeira; realizar
levantamentos de natureza qualitativa e quantitativa para estudos de mercado e de viabilidade econômica
financeira; realizar análises e elaboração de cenários econômicos; emitir pareceres fundamentados sobre a
criação, alteração ou suspensão de impostos e taxas; elaborar políticas para incentivar determinados setores da
economia municipal; integrar o sistema de controle interno, desenvolvendo tarefas compatíveis com o regulamento
da profissão; executar outras tarefas compatíveis com o exercício da função, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) para o exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde
que habilitado;
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Ciências Econômicas; registro no respectivo
Conselho Regional da profissão.
Lotação: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
1.2.5. ENFERMEIRO
Síntese dos deveres: prestar assistência aos pacientes, realizando consultas de enfermagem e procedimentos
de maior complexidade, prescrevendo ações, coordenar serviços de enfermagem e implantar procedimentos para
a promoção da saúde junto à comunidade, além de executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do
Município.
Exemplos de atribuições: prestar assistência aos pacientes, realizando consultas de enfermagem, atendendo à
domicílio, prescrevendo ações em sua área; planejar atividades, levantando necessidades e demandas; participar
do planejamento de ações dos agentes comunitários de saúde; coordenar serviços de enfermagem; implementar
projetos para promoção da saúde, definindo estratégias para situações e grupos específicos; coordenar e/ou
participar de atividades de grupo com usuários; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde;
participar da elaboração de projetos e políticas de saúde; auditar serviços de enfermagem; promover a saúde da
família, atendendo usuários, visando a integralidade do cuidado, acolhimento e resolutividade; realizar
procedimentos técnicos de maior complexidade na sua área de atuação; participar na operacionalização do
sistema de referência e contrarreferência do paciente, nos diferentes níveis de atenção à saúde; registrar
observações, cuidados e procedimentos prestados, monitorando a evolução clínica dos pacientes; prestar
cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; participar de programas e campanhas de
saúde; realizar perícias, vistorias e auditorias; elaborar quesitos em processos judiciais; participar e ministrar
palestras em programas e atividades de educação sanitária, higiene e segurança do trabalho e aprimoramento de
equipes de saúde; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 20 (vinte) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado; c) uso obrigatório de uniforme e demais equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando
em serviço.
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Enfermagem; registro no respectivo Conselho
Regional da profissão.
Lotação: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
1.2.6. ENGENHEIRO
Síntese dos deveres: projetar, supervisionar, implantar, gerenciar, fiscalizar e executar trabalhos técnicos de
engenharia nas diversas áreas de atuação profissional, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades
do Município.
Exemplos de atribuições: criar, analisar, compreender e interpretar dados de projetos visando o cumprimento de
normas, legislações e procedimentos adotados pelo Município; supervisionar, orientar e assessorar tecnicamente
equipes e processos de trabalho; realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres
técnicos; elaborar orçamentos; aplicar conhecimentos técnicos e científicos na criação, aperfeiçoamento e
implementação de trabalhos de engenharia buscando a viabilidade dos mesmos, cada qual com ênfase no seu
campo de formação, tais como:
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Engenheiro Agrônomo: realizar atividades referentes à engenharia rural; realizar experimentações agrícolas;
prestar assistência técnica nos processos relacionados ao desenvolvimento da agricultura no Município; atender
as solicitações e processos internos bem como orientar agricultores, respondendo a consultas e esclarecendo
dúvidas relacionadas às atividades agrícolas; conhecer e aplicar a Legislação Ambiental Municipal, Estadual e
Federal; acompanhar e orientar serviços realizados pelo Município, como supervisão técnica e executar tarefas
afins de acordo com sua área de formação e as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Engenheiro Ambiental: supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente; estudar, planejar, projetar e especificar
projetos na área ambiental; efetuar o estudo de viabilidade técnico-econômica; executar e dirigir obra e serviço
técnico; vistoriar, realizar perícia, avaliar, emitindo laudo e parecer técnico; elaborar orçamento; padronizar,
mensurar e manter o controle de qualidade; fiscalizar obra e serviço técnico; conduzir trabalho técnico e executar
desenho técnico; efetuar diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua conservação,
pela educação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não renováveis;
desenvolver atividades associadas à gestão e manejo de resíduos e efluentes; acompanhar e orientar serviços
realizados pelo Município, como supervisão técnica e executar tarefas afins de acordo com sua área de formação,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Engenheiro Cartógrafo: realizar atividades de planejamento, orientação, análise e supervisão do levantamento,
estudo e interpretação de aspectos geográficos e físicos de uma região para produzir mapas e cartas impressas
ou digitais; utilizar levantamentos de solo e outros instrumentos/recursos na criação, organização e atualização de
arquivos de informações geográficas e topográficas, de modo a proporcionar o desenvolvimento de projetos e
construções de acordo com as necessidades do Município e executar tarefas afins referentes a sua área de
formação e as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Engenheiro Mecânico: realizar atividades referentes a processos mecânicos em máquinas, equipamentos,
instalações, veículos automotores, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, elaborando documentação
técnica e visando planos de manutenção preventiva e preditiva e executar tarefas afins, de acordo com sua área
de formação e as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado; c) uso obrigatório de equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando em serviço.
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Engenharia, com formação nas áreas especificadas
no edital do Concurso; registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
Lotação: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
1.2.7. FISIOTERAPEUTA
Síntese dos deveres: desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral, avaliar condições
funcionais dos pacientes, aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de
pacientes, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplo de atribuições: aplicar técnicas fisioterapêuticas para avaliação, tratamento, prevenção, readaptação e
recuperação de pacientes; atender e avaliar as condições funcionais de pacientes, utilizando protocolos e
procedimentos específicos da fisioterapia; atuar na área de educação em saúde, através de palestras, distribuição
de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida; desenvolver e implementar programas
preventivos e de promoção em saúde e trabalho; avaliar condições ergonômicas; aplicar técnicas fisioterapêuticas
para distúrbios vasculares, musculoesqueléticos, respiratórios, cardíacos e neurofuncionais; restaurar funções
neuro-sensorial-cognitivo-motoras; capacitar pacientes a usar órteses, próteses e adaptações; acompanhar
evolução clínica; emitir pareceres; oferecer diferentes modalidades de fisioterapia; readaptar pacientes nas
atividades de vida diária (AVDs); auxiliar nas avaliações do domicílio como prevenção de quedas e outros fatores;
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão e determinações do sistema
de saúde.
Condições de trabalho:
Horário: 20 (vinte) horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados.
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Fisioterapia; registro no respectivo Conselho Regional
da profissão.
Lotação: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
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1.2.8. FONOAUDIÓLOGO
Síntese dos deveres: utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia, atender, orientar e
tratar pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, e executar tarefas afins, de acordo com as
necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: realizar tratamento fonoaudiológico para prevenção, habilitação e reabilitação de
pacientes aplicando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; participar de equipes de
diagnósticos, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; orientar pacientes, clientes,
familiares, cuidadores e responsáveis; atuar em programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de
vida; realizar pesquisas na área de atuação; supervisionar profissionais e alunos em trabalhos de fonoaudiologia;
elaborar pareceres técnicos; auditorar programas e serviços; ministrar treinamentos e palestras com foco na
prevenção de doenças; elaborar quesitos em processos judiciais; executar outras tarefas pertinentes ao cargo,
inclusive as previstas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 20 (vinte) horas semanais;
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados.
Requisitos para o provimento: ensino superior completo em Fonoaudiologia; registro no respectivo Conselho
Regional da profissão.
Lotação: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde, assistência e educação.
1.2.9. MECÂNICO
Síntese dos deveres: executar reparos e manutenção de máquinas, veículos e equipamentos, e executar tarefas
afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: realizar a manutenção de máquinas, veículos e equipamentos, diagnosticando falhas
de funcionamento, identificando o trabalho a ser realizado e estimando tempo de execução; efetuar ajustes,
limpeza, instalação, regulagem e substituições de peças e agregados dos diversos sistemas; inspecionar e reparar
automóveis, caminhões, tratores, compressores, máquinas, entre outros; testar o desempenho de componentes
bem como de máquinas, equipamentos e veículos; socorrer veículos imobilizados por defeito mecânico; ajustar
componentes mecânicos elétricos e hidráulicos; cuidar da guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos e materiais utilizados em serviço; descartar peças, componentes, fluidos e lubrificantes, segundo
normas ambientais e procedimentos internos; orientar, quando necessário, auxiliares na execução dos serviços;
quando solicitado, registrar as operações realizadas para controle das atividades; conservar e zelar por
ferramentas e materiais utilizados no exercício da função; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de segurança e executar outras tarefas em conformidade com o cargo.
Condições de trabalho:
Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) uso obrigatório de uniforme e demais equipamentos de proteção fornecidos pelo
Município, quando em serviço.
Requisitos para provimento: ensino médio completo; cursos específicos em mecânica, totalizando carga horária
mínima de 300 (trezentas) horas; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - categoria D ou superior; comprovante
de inexistência de processo de suspensão do direito de dirigir, de cassação da Carteira Nacional de Habilitação ou
da permissão para dirigir, e comprovação de não ter cometido infrações, nos últimos doze meses anteriores a
nomeação, com pontuação igual ou superior a 20 (vinte) pontos.
Lotação: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
1.2.10. MÉDICO: (Médico; Cardiologista; Cirurgião Pediatra; Cirurgião Vascular; Coloproctologista;
Dermatologista; Endocrinologista e Metabologista; Endocrinologista Pediatra; Gastroenterologista;
Gastroenterologista Pediatra; Ginecologista e Obstetra; Infectologista; Neurologista; Neurologista
Pediatra; Oftalmologista; Ortopedista e Traumatologista; Otorrinolaringologista; Pediatra; Pneumologista;
Pneumologista Pediatra; Psiquiatra; Radiologista e Diagnóstico por Imagem; Reumatologista e Urologista)
Síntese dos deveres: realizar consultas, atender e tratar pacientes, implementar ações de prevenção de doenças
e promoção da saúde tanto individuais como coletivas, efetuar perícias, auditorias e inspeções médicas, executar
tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: realizar consultas médicas e exame físico; levantar hipóteses diagnósticas; solicitar
e/ou realizar exames complementares; interpretar dados de exame clínico e exames complementares; realizar
diagnóstico de saúde da comunidade; discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis
e familiares; providenciar ou realizar tratamento especializado; realizar atendimentos de urgência e emergência;
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transferir, pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; realizar
visitas e consultas domiciliares; indicar tratamento, receitar medicamentos, fitoterápicos e aplicar os métodos da
medicina preventiva; preencher os boletins de socorro urgente, mesmo os provisórios, com diagnóstico provável
ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros; supervisionar e orientar os trabalhos dos
estagiários e internos, preencher as fichas dos doentes atendidos a domicílio; preencher relatórios comprobatórios
de atendimento; praticar intervenções clínicas, procedimentos intervencionais; monitorar e acompanhar estado de
saúde de pacientes; indicar necessidade de internação; examinar servidores e empregados públicos para fins de
licença, aposentadoria, e reversão; avaliação laboral; examinar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para
fins de ingresso, desvinculação do cargo e demissional; estabelecer planos de ações em saúde; prescrever
medidas higiênico-dietéticas; ministrar tratamentos preventivos; promover campanhas de saúde e atividades
educativas; promover ações de controle de vetores e zoonoses; elaborar prontuários; emitir laudos, relatórios,
pareceres, material informativo e normativo; examinar documentos médicos; vistoriar ambientes de trabalho,
equipamentos e instalações; formular e responder quesitos periciais; coordenar e supervisionar equipes; distribuir
tarefas; montar escala de serviços; promover a saúde da família; identificar grupos, famílias e indivíduos expostos
a riscos; organizar grupos de promoção à saúde; participar das atividades de planejamento e das avaliações da
equipe; incentivar a participação da comunidade; participar das atividades de educação permanente; ministrar
aulas, participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e
comunitárias; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; e executar tarefas afins, de acordo com as
necessidades do Município e regulamento da profissão, trabalhando em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de segurança.
Condições de trabalho:
Horário: 12 (doze) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) uso obrigatório de equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando em
serviço.
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Medicina, sendo exigidas outras titulações, de acordo
com o edital do Concurso; registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
Habilitação mínima para cada especialidade:
Cargo / Especialidade / Áreas de atuação

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo

Médico

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS.

Médico Cardiologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Cardiologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Cirurgião Pediatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Cirurgia Pediátrica (Registro de
Qualificação de Especialista).

Médico Cirurgião Vascular

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Cirurgia Vascular (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Coloproctologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Coloproctologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Dermatologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Dermatologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Endocrinologista e Metabologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Endocrinologia e Metabologia (Registro de Qualificação de Especialista).
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Médico Endocrinologista Pediatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Endocrinologia Pediátrica (Registro
de Qualificação de Especialista).

Médico Gastroenterologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Gastroenterologia (Registro de
Qualificação de Especialista).

Médico Gastroenterologista Pediatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Gastroenterologia Pediátrica (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Ginecologista e Obstetra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Ginecologia e Obstetrícia (Registro
de Qualificação de Especialista).

Médico Infectologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Infectologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Neurologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Neurologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Neurologista Pediatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Neurologia Pediátrica (Registro de
Qualificação de Especialista).

Médico Oftalmologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Oftalmologista (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Ortopedista e Traumatologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Ortopedia e Traumatologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Otorrinolaringologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Otorrinolaringologia (Registro de
Qualificação de Especialista).

Médico Pediatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Pediatria (Registro de Qualificação
de Especialista).

Médico Pneumologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Pneumologia (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Pneumologista Pediatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Pneumologia Pediátrica (Registro
de Qualificação de Especialista).

Médico Psiquiatra

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Psiquiatria (Registro de Qualificação de Especialista).

Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem
Médico Reumatologista

a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Registro de Qualificação de Especialista).
a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Reumatologia (Registro de Qualificação de Especialista).
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a) Curso superior em Medicina;
b) Registro Profissional no CREMERS em Urologia (Registro de Qualificação
de Especialista).

Médico Urologista

Lotação: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
1.2.11. ODONTÓLOGO (Odontólogo e Odontólogo Endodontista)
Síntese dos deveres: planejar e executar procedimentos odontológicos envolvendo diagnóstico, tratamento
bucodental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório, radiografias, bem como
participar de programas de saúde pública, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: exercer funções relacionadas com o tratamento bucodental restaurador, reabilitador e
cirúrgico, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório, radiografias, prescrição de
especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicados em odontologia; fazer diagnósticos e identificar
afecções valendo-se de instrumentos, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de
tratamento; fazer extrações de dentes e raízes, realizar restaurações e obturações (bem como a inclusão de
dentes artificiais); tratar condições patológicas da boca e da face; fazer esquemas das condições da boca e dos
dentes dos pacientes; aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica; aplicar medidas de prevenção e promoção
de saúde; indicar recomendações pré e pós-operatórias; programar visitas periódicas de retorno; praticar ações de
saúde coletiva, realizando apoio técnico às ações odontológicas; efetuar a identificação das doenças bucofaciais e
o acompanhamento a especialistas quando diante de alterações fora da área de sua competência; proceder a
interpretação dos resultados de exames de laboratórios, microscópicos, bioquímicos e outros; fazer radiografias na
cavidade bucal e na região crânio facial; integrar equipes multidisciplinares e de programas de saúde; realizar
perícias e auditorias; elaborar quesitos em processos judiciais; praticar medidas de biossegurança; manter
equipamentos em condições de trabalho; supervisionar e orientar equipe de trabalho; atuar em conformidade às
normas e procedimentos de segurança; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
Condições de trabalho:
Horário: 20 (vinte) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) uso obrigatório de equipamentos de proteção fornecidos pelo Município, quando em
serviço.
Requisitos para provimento: ensino superior completo em Odontologia, podendo ser exigidas outras titulações,
de acordo com o edital de Concurso; registro no respectivo Conselho Regional da profissão.
Habilitação mínima para cada especialidade:
Cargo / Especialidade / Áreas de atuação

Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo

Odontólogo

a) Curso superior em Odontologia;
b) Registro Profissional no CRO.

Odontólogo Endodontista

a) Curso superior em Odontologia;
b) Registro Profissional no CRO em Endodontia.

Lotação: em unidades administrativas que prestam serviços na área da saúde.
1.2.12. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Síntese dos deveres: elaborar, implementar e fiscalizar projetos e ações relativas ao cumprimento da legislação
de segurança e medicina do trabalho, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.
Exemplos de atribuições: auxiliar na elaboração de normas e dispositivos de segurança, visando a prevenção
para garantir a integridade pessoal e patrimonial; analisar e emitir pareceres técnicos referentes a ambientes e
condições de trabalho; investigar acidentes ocorridos, analisando-os para identificar suas causas e propor as
providências cabíveis; elaborar documentos e relatórios pertinentes aos acidentes de trabalho, bem como orientar
os acidentados e chefias; inspecionar ambientes, instalações, equipamentos, condições de risco e cargas de
trabalho a que os trabalhadores estão expostos; manter contatos com serviços médicos e sociais; inspecionar os
postos de combate a incêndios, examinando os equipamentos de proteção contra incêndio; elaborar estatísticas
de acidentes; instruir os servidores e/ou trabalhadores sobre normas de segurança, combate a incêndio e demais
medidas de prevenção de acidentes; ministrar palestras e treinamentos sobre diversos aspectos relativos a
segurança do trabalho; participar de reuniões sobre segurança no trabalho, analisando a viabilidade de medidas
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de segurança e propostas para aperfeiçoar o sistema existente; realizar e assessorar o processo eleitoral da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para sua composição; acompanhar as ações e atender as
demandas oriundas da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); assessorar as diversas secretarias
em assuntos de segurança do trabalho; indicar os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários,
verificando sua qualidade e supervisionando sua aquisição, distribuição e manutenção; promover a realização de
atividades de conscientização, educação e orientação aos servidores, trabalhadores e comunidade sobre a
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais; acompanhar a execução de obras e serviços que
necessitem a adoção de medidas de segurança em virtude da complexidade dos trabalhos a serem executados;
orientar trabalhos estatísticos, inclusive a respeito de custos; participar na elaboração e execução das ações de
saúde do trabalhador, conforme legislação pertinente; atuar como perito, quando designado; analisar e instruir
processos administrativos; executar tarefas afins.
Condições de trabalho:
Horário: 40 (quarenta) horas semanais;
Outras: a) o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços de plantão, externo, à noite, sábados,
domingos e feriados; b) no exercício das atribuições do cargo, poderá conduzir veículos do Município, desde que
habilitado.
Requisitos para provimento: ensino médio completo; curso Técnico em Segurança do Trabalho; Registro no
Ministério do Trabalho.
Lotação: em unidades administrativas onde sejam necessários os trabalhos pertinentes ao cargo.
CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição no presente Concurso implica na expressa aceitação das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, não podendo o candidato alegar desconhecimento.
2.2. Os valores das inscrições para os cargos previstos neste Edital são os seguintes:
NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino superior completo

VALOR DA INSCRIÇÃO
R$ 60,00
R$ 100,00

2.2.1. O candidato que atender às condições estabelecidas na Lei Municipal n.º 7.926 de 06 de março de 2015, que
dispõe sobre a isenção do pagamento de inscrição em Concursos do Município de Caxias do Sul para pessoas
cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME), poderá pleitear a isenção conforme
item 2.9.
2.3. As inscrições serão realizadas SOMENTE pela Internet.
2.3.1. As inscrições deverão ser realizadas a partir das 9h (horário de Brasília) do dia 23 de março de 2018 até às
23h59min (horário de Brasília) do dia 17 de abril de 2018, pelo site www.exatuspr.com.br.
2.3.2. É vedada a possibilidade de concorrer para mais de um cargo em caso de provas realizadas em turno único. No caso de inscrições múltiplas, o candidato é responsável pela escolha da prova a ser realizada.
2.3.3. Para efetivar a inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de RG (Carteira de Identidade) e
CPF (Cadastro de Pessoa Física) regularizado.
2.3.4. O candidato que não possuir RG e CPF deverá solicitá-los nos postos credenciados, providenciando seus
respectivos registros e números antes do término do período de inscrições.
2.3.5. A AVR Assessoria Técnica Ltda. não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos
de ordem técnica do computador do candidato, falhas de comunicação, congestionamentos de linha, por erro ou
atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
2.3.6. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto para pagamento e conEdital de Concurso Público n.º 01/2018
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ferir se os seus dados estão preenchidos corretamente. Este será o seu registro provisório de inscrição.
2.3.6.1. O boleto gerado para este Concurso é do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL), devendo
a representação numérica do código de barras (linha digitável) iniciar com o número 041. A fim de evitar pagamento
de boleto fraudado, antes de efetuar o pagamento, o candidato deve verificar os primeiros números constantes no
código de barras e o nome do Banco.
2.3.6.2. Será de responsabilidade do candidato verificar as informações do boleto bancário, bem como certificar-se,
no ato do pagamento, de que o seu boleto foi pago corretamente (a linha digitável do boleto deve ser igual à do
comprovante de pagamento).
2.4. O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento,
até o dia 18 de abril de 2018. NÃO será aceito pagamento por meio de agendamento, banco postal, cheque,
depósito ou transferência entre contas.
2.5. A AVR Assessoria Técnica Ltda., em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data
posterior ao dia 18 de abril de 2018. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após esta data não
serão homologadas.
2.6. A inscrição do candidato será homologada somente após o recebimento da confirmação de pagamento pela
empresa AVR Assessoria Técnica Ltda. Como todo o procedimento é realizado por meio eletrônico, o candidato
NÃO deverá remeter à AVR Assessoria Técnica Ltda. cópia de sua documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição.
2.7. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para pessoa com deficiência deverá assinalar, no
ato da inscrição, a opção “pessoa com deficiência” e proceder conforme o disposto no Capítulo III deste Edital.
2.8. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para afrodescendente deverá assinalar, no ato da
inscrição, a opção “afrodescendente”, proceder conforme o disposto no Capítulo III deste Edital, e agendar
avaliação perante a Comissão específica, no Centro Administrativo Municipal (Rua Alfredo Chaves, n.º 1333,
Bairro Exposição), junto à Diretoria de Recursos Humanos ou pelos telefones (54) 3218-6050 e (54) 3218-6146,
do dia 23 de março de 2018 até às 10h do dia 18 de abril de 2018. A Comissão determinará o horário da
avaliação, que tem como prazo final para a sua realização o dia 18 de abril de 2018.
2.8.1. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para afrodescendente deverá preencher o Anexo V,
declarando ser de cor preta ou parda, pertencente à cor/raça negra. Além disto, o candidato deverá reconhecer
firma em cartório e apresentá-la, com o comprovante de inscrição e documento de identidade, à Comissão de
Acompanhamento do Ingresso de Afrodescendentes, quando da realização da avaliação.
2.9. DO PEDIDO DE ISENÇÃO - DOADOR DE MEDULA ÓSSEA
2.9.1. O candidato, para beneficiar-se da isenção mencionada no item 2.2.1, deverá protocolar requerimento
(Anexo VII), individualizado em caso de inscrição em mais de um cargo, contendo nome, cargo pleiteado, número
da inscrição, CPF e o comprovante e número de cadastro no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea
(REDOME).
2.9.2. A inscrição do candidato interessado em obter a isenção deverá ser realizada, impreterivelmente, no
período de 23/03/2018 a 02/04/2018. O candidato deverá imprimir o boleto bancário e guardá-lo consigo para, no
caso de indeferimento do pedido de isenção, efetuar o pagamento da inscrição, observando o disposto nos
itens 2.4 a 2.6.
2.9.3. O requerimento da solicitação (Anexo VII) deverá ser preenchido e entregue com o comprovante de cadastro
no REDOME, no período de 23/03/2018 a 02/04/2018, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h, no
Protocolo Geral do Município de Caxias do Sul, na Rua Alfredo Chaves, n.º 1333, Bairro Exposição.
2.9.4. A não apresentação do documento comprobatório da condição de que trata o item 2.9.1 no período indicado
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ou a apresentação do requerimento fora do padrão e forma solicitados, implicará o INDEFERIMENTO do pedido
de isenção.
2.9.5. As informações prestadas no requerimento de isenção do pagamento do valor da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato. Na hipótese de falsidade, o candidato será eliminado do certame.
2.9.6. O preenchimento dos dados necessários para a solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição
não garante ao interessado o benefício, que será analisado pelo Município de Caxias do Sul, com base na
legislação em vigor.
2.9.7. Será indeferida a solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição efetuada por meio diverso do
previsto neste Capítulo.
2.9.8. O resultado da análise da documentação para isenção do pagamento da inscrição será divulgado a partir do
dia 06 de abril de 2018.
2.9.9. O candidato cuja isenção foi DEFERIDA terá a inscrição efetivada.
2.9.10. Para a homologação da inscrição, o candidato que tiver INDEFERIDA sua solicitação de isenção deverá
realizar o pagamento do boleto bancário, impresso no momento da inscrição, ou providenciar a impressão de 2ª
via no site www.exatuspr.com.br, na página do Concurso, realizando o pagamento nos termos estipulados nos
itens 2.4 a 2.6 deste Edital, até o dia 18 de abril de 2018.
2.10. O candidato deverá guardar consigo o comprovante de pagamento da inscrição até o fim do Concurso.
2.11. Antes de efetuar o pagamento, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e prérequisitos para a inscrição, conforme disposto no item 1.2 do presente Edital, sendo vedada a alteração de sua
opção de cargo após o pagamento. O valor relativo à inscrição não será devolvido em qualquer hipótese, salvo no
caso de cancelamento do Concurso por decisão da Secretaria de Recursos Humanos e Logística do Município de
Caxias do Sul.
2.12. As inscrições efetuadas de acordo com o disposto neste capítulo serão homologadas pela Secretaria de
Recursos Humanos e Logística do Município de Caxias do Sul, habilitando o candidato a participar das demais
etapas do Concurso.
2.13. É de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas na ficha de inscrição
(Internet) e o preenchimento dos requisitos para o cargo almejado.
2.14. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
2.14.1. A partir do dia 27/04/2018 será divulgado edital com a lista preliminar das inscrições. O candidato que não
tiver a sua inscrição homologada ou processada poderá interpor recurso em prazo específico, conforme
determinado no Capítulo VII.
2.14.2. A lista com a homologação das inscrições será divulgada a partir do dia 11/05/2018.
2.14.3. Após a divulgação da homologação das inscrições, o candidato deverá conferir todos os seus dados e,
ao constatar erro (de grafia, n.º de documento e/ou de inscrição, etc.), comunicar ao fiscal de sala, no dia da
prova.
2.14.4. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do Concurso, não
assistindo direito à devolução do valor da inscrição.
CAPÍTULO III - DAS RESERVAS DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AFRODESCENDENTES
3.1. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.1.1. É assegurado ao candidato o direito de optar por concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência,
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nos termos do artigo 3º da Lei Municipal n.º 4.912/98 e alteração, totalizando 12% das vagas oferecidas para cada
cargo, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do cargo almejado e sua deficiência.
3.1.2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações, assim definidas:
I. deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
III. deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for
igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
IV. deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e
segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho;
V. deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
3.1.3. Ao inscrever-se nessa condição, o candidato deverá escolher o cargo a que deseja concorrer e assinalar a
opção “Pessoas com Deficiência”, devendo encaminhar, via SEDEX, postado impreterivelmente até 17h do 1º
dia útil após o encerramento das inscrições, para o endereço da AVR Assessoria Técnica Ltda., situada à Rua
Sinop, n.º 631, Bairro Centro, CEP 87560-000, Iporã/PR, os seguintes documentos:
a) LAUDO MÉDICO (original ou cópia legível autenticada em cartório), emitido há menos de um ano,
atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência;
b) REQUERIMENTO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA, solicitando reserva de vaga, constando o tipo de
deficiência e demais informações necessárias, conforme Anexo III, individualizado em caso de inscrição em
mais de um cargo.
3.1.4. Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o requerimento até o prazo indicado, não será
considerado pessoa com deficiência para concorrer às vagas reservadas, seja qual for o motivo alegado, mesmo
que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição (via Internet).
3.1.4.1. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência poderá requerer atendimento
especial, conforme estipulado no Capítulo IV.
3.1.5. As pessoas com deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, à data, ao horário e ao
local de aplicação da prova.
3.1.6. O percentual de vagas reservadas a pessoas com deficiência será observado ao longo do período de
validade do Concurso, incluídas as vagas que surgirem ou que forem criadas. Quando o número de vagas
reservadas a pessoas com deficiência resultar em fração igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), arredondarse-á para o número inteiro superior; ou, para o número inteiro inferior, quando resultar em fração menor que 0,5
(zero vírgula cinco), conforme Decreto Municipal n.º 15.956/12 e alteração.
3.1.7. Não serão aceitos os formulários e laudos médicos entregues diretamente na empresa executora ou de
qualquer forma diversa da prevista no item 3.1.3.
3.1.8. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
necessidade de intermediários permanentes, concessão de aposentadoria, requerimento de avaliação
laborativa e incompatibilidade com as atribuições do cargo.
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3.2. DA AVALIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.2.1. A identificação da deficiência, sua comprovação e compatibilidade para o exercício do cargo, na forma
prevista em Lei, serão avaliadas após a nomeação do candidato e no período previsto para a posse, conforme
disposto no §2º do art. 2º da Lei Municipal n.º 4.912/98, com a redação dada pela Lei Municipal n.º 7.001/09, por
junta médica do órgão pericial do Município, que emitirá laudo declarando, de acordo com a deficiência do
candidato, se este deve ou não usufruir do benefício previsto no artigo 3º da Lei Municipal n.º 4.912/98.
3.2.1.1. O candidato deverá comparecer ao órgão pericial munido de documento de identidade, conforme item 5.6,
laudo médico original e exames que comprovem a deficiência. O laudo médico deve ser expedido no prazo
máximo de 90 (noventa) dias antes da data de agendamento da avaliação, por profissional competente, contendo
nome e documento de identidade do candidato, bem como atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID.
3.2.2. A apresentação do requerimento e do laudo médico, referidos no item 3.1.3, não isentam o candidato de
submeter-se à avaliação estabelecida nos itens 3.2.1 e 3.2.1.1 para comprovar a sua deficiência, na forma regrada
por este Edital e pela legislação em vigor.
3.3. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AFRODESCENDENTE
3.3.1. É assegurado ao candidato o direito de optar por concorrer a uma das vagas reservadas a
afrodescendentes, nos termos da Lei Municipal n.º 6.377/05, totalizando 10% das vagas oferecidas para cada
cargo.
3.3.2. Os candidatos afrodescendentes participarão da seleção em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, à data, ao horário e
ao local de aplicação da prova.
3.3.3. O percentual de vagas reservadas a afrodescendentes será observado ao longo do período de validade do
Concurso, incluídas as vagas que surgirem ou que forem criadas. Quando o número de vagas reservadas a
afrodescendentes resultar em fração igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco), arredondar-se-á para o número
inteiro superior; ou, para o número inteiro inferior, quando resultar em fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco),
conforme Decreto Municipal n.º 15.956/12 e alteração.
3.3.4. Para efeitos do previsto neste Edital, considerar-se-á afrodescendente aquele que assim se declarar
expressamente, mediante declaração reconhecida em cartório, como sendo de cor preta ou parda e pertencente à
cor/raça negra, devendo tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso de servidores, conforme o
disposto no art. 2º do Decreto Municipal n.º 13.146/07.
3.3.5. Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá proceder conforme as disposições previstas
neste Edital.
3.3.6. Detectada a falsidade na declaração a que se refere o item 3.3.4, após a homologação das inscrições para
a respectiva reserva de vagas, sujeitar-se-á o candidato à anulação da inscrição no Concurso e de todos os atos e
efeitos daí decorrentes, e à anulação da nomeação ou à pena de demissão, caso já tenha sido nomeado.
3.4. DA AVALIAÇÃO DE AFRODESCENDENTES
3.4.1. O candidato deverá providenciar, para a avaliação, declaração reconhecida em cartório, identificando-se
como sendo de cor preta ou parda, pertencente à cor/raça negra, conforme modelo constante no Anexo V.
3.4.2. A declaração preenchida, assinada e reconhecida em cartório, deverá ser entregue pelo candidato, munido
de documento de identidade, conforme item 5.6, quando de seu comparecimento à Comissão de
Acompanhamento do Ingresso de Afrodescendentes, com o boleto de inscrição, nos termos e prazos constantes
nos itens 2.8 e 2.8.1.
3.4.3. À Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afrodescendentes, fica assegurada a possibilidade
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de solicitar qualquer espécie de comprovação, dentro dos prazos estabelecidos neste Edital, quando
houver dúvidas que digam respeito à afrodescendência do candidato.
3.4.4. O candidato inscrito como afrodescendente que não se submeter à avaliação prevista no item 2.8, na data e
horário agendados, por qualquer motivo, terá sua inscrição homologada somente para as vagas gerais do
Concurso.
CAPÍTULO IV - DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
4.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá assinalar essa opção
no formulário de inscrição, bem como indicar os recursos especiais necessários e, ainda, encaminhar o
requerimento (Anexo VIII), preenchido e individualizado em caso de inscrição em mais de um cargo, via SEDEX,
postado até 17h do 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para a AVR Assessoria Técnica Ltda.,
situada à Rua Sinop, n.º 631, Bairro Centro, CEP 87560-000, Iporã/PR, acompanhado de:
a) LAUDO MÉDICO (original ou cópia legível autenticada em cartório), emitido há menos de um ano, que
justifique o atendimento especial solicitado;
b) REQUERIMENTO – ATENDIMENTO ESPECIAL o pedido deve ser formalizado por escrito no próprio anexo
e será examinado para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
4.1.1. O candidato terá sua solicitação indeferida, caso não apresente o laudo médico e o requerimento para
atendimento especial.
4.1.2. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia legível autenticada em cartório), é de responsabilidade
exclusiva do candidato, tendo validade somente para este Concurso e não será devolvido.
4.2. O Município de Caxias do Sul e a AVR Assessoria Técnica Ltda. não se responsabilizam por qualquer tipo de
extravio que impeça a chegada do laudo médico e o requerimento à AVR Assessoria Técnica Ltda.
4.3. O candidato que encaminhar a documentação para concorrer à reserva de vaga para pessoa com deficiência
e necessitar de atendimento especial poderá utilizar o mesmo laudo médico para ambos os pedidos,
enviando os requerimentos no mesmo envelope. No caso de envio em envelopes separados, os laudos
médicos deverão ser originais ou cópias autenticadas em cartório.
4.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deve solicitar atendimento
especial para tal fim por meio do requerimento (Anexo VIII), sendo dispensada a apresentação de laudo médico.
4.4.1. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
4.4.2. A criança deverá permanecer acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro
indicado pela candidata), em ambiente reservado para este fim.
4.4.3. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da
sala de prova, acompanhada de uma fiscal.
4.4.4. Na sala reservada para amamentação, permanecerão somente a candidata, a criança e uma fiscal, sendo
vedada a permanência de familiar ou terceiro indicado pela candidata.
4.5. Será divulgada, quando da homologação das inscrições, a relação de candidatos que tiverem deferidos ou
indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realização da prova.
4.5.1. O candidato cujo pedido de atendimento especial for indeferido poderá interpor recurso no período
determinado por Edital.
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CAPÍTULO V - DAS PROVAS
5.1. A PROVA OBJETIVA, de caráter classificatório/eliminatório, terá questões objetivas, de múltipla escolha, com
04 (quatro) alternativas, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as
atribuições dos cargos.
5.2. O candidato será aprovado na Prova Objetiva quando obtiver, cumulativamente:
a) no mínimo 60% dos pontos em Conhecimentos Específicos;
b) no mínimo 60% dos pontos no total da Prova Objetiva;
c) classificação até a 200ª (ducentésima) colocação, na listagem geral; classificação até a 24ª (vigésima
quarta) colocação na listagem de pessoas com deficiência; classificação até a 20ª (vigésima) colocação na
listagem de afrodescendentes, considerados todos os empatados nestas posições.
5.3. CONTEÚDOS E PONTUAÇÃO:
Cargo

Disciplina

N.º
Questões

Valor por
questão

N.º mínimo
Peso Total
de acertos

10
05
05
05
25

1,40
1,40
1,40
1,40
2,60

15

14,00
07,00
07,00
07,00
65,00

10
10
05
05
20

1,40
1,80
1,40
1,40
2,70

12

14,00
18,00
07,00
07,00
54,00

TABELA A
Auxiliar de Regulação
Assistente Social
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Mecânico
Médico
Médico (todas as especialidades)
Odontólogo
Odontólogo Endodontista
Técnico em Segurança do Trabalho

Língua Portuguesa (C)
Matemática (C)
Informática (C)
Legislação (C)
Conhecimentos Específicos (C/E)

TABELA B
Arquiteto
Economista
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Cartógrafo
Engenheiro Mecânico

Língua Portuguesa (C)
Matemática (C)
Informática (C)
Legislação (C)
Conhecimentos Específicos (C/E)

Caráter das provas: (C) Classificatória; (C/E) Classificatória/Eliminatória.
5.4. Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos, multiplicado pelo peso de cada questão. A
NOTA DA PROVA OBJETIVA será o somatório dos pontos obtidos em cada disciplina.
5.5. Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes dos informados em Edital.
O candidato que se apresentar no local designado para realização do certame após o horário estabelecido não
será admitido. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, independentemente do motivo alegado.
5.6. Serão aceitos como documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, são
válidos como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CRA, CREA, OAB, CRM, CRO, etc;
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
5.6.1. Para ingresso nos locais de realização da prova e para tratar de seus interesses relativos ao certame, junto
ao Município de Caxias do Sul e à AVR Assessoria Técnica Ltda., o candidato deverá utilizar o mesmo documento
de identidade utilizado na realização da inscrição deste Concurso.
5.6.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, CPF, ou qualquer outro documento sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis ou não identificáveis.
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5.6.3. O candidato, desde já, fica ciente de que poderá ser excluído do certame e não ter a prova corrigida, caso
seu documento de identificação não seja considerado válido.
5.7. O candidato impossibilitado de apresentar os documentos originais no dia da realização da prova, por motivo
de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento impresso que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial,
compreendida por coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
5.8. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato cujo documento de identidade desperte
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
5.9. O candidato deverá apresentar no dia da realização da prova o documento de inscrição (boleto bancário
pago). A critério da organização do Concurso esse poderá ser dispensado, desde que comprovada a efetiva
homologação da inscrição do candidato.
5.10. Nos locais das provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de chapelaria
como: boné, chapéu, gorro, cachecol, manta e luvas e, ainda, entrar ou permanecer com armas, relógio digital ou
quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, smartphones, tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar e qualquer receptor ou transmissor
de dados e mensagens. Caso o candidato, em razão de sua atividade profissional, porte arma, deverá depositá-la
na sala da Coordenação. Os demais pertences, inclusive aparelhos eletrônicos (desligados), deverão ser
depositados na sala de provas, em local indicado pelo fiscal. O descumprimento dessa determinação poderá
implicar na eliminação do candidato.
5.10.1. O candidato que necessitar utilizar prótese auditiva deverá apresentar laudo médico no dia da prova, bem
como informar previamente ao fiscal de sala, sob pena de não poder utilizar a prótese durante a realização da
Prova.
5.10.2. Considerando-se a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante a
prova, aqueles que, por razões de saúde, fizerem uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos
metálicos deverão comparecer ao local de prova munidos dos exames e laudo médico que comprovem o uso de
tais equipamentos, sob possibilidade de serem excluídos do certame.
5.11. Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de
impressão ou divergência na distribuição, os organizadores do certame poderão, para o bom andamento dos
trabalhos, providenciar cópias do material necessário ou entregar material reserva, podendo ser não
personalizado, desde que constantes todos os dados necessários que assegurem os procedimentos de correção
das provas dos candidatos, devendo ser registradas em ata as providências tomadas.
5.11.1. Se, por qualquer razão fortuita, as provas sofrerem atraso em seu início ou necessitarem de interrupção
dos trabalhos, assegurar-se-á aos candidatos afetados o tempo total para realização da prova, previsto neste
Edital, sendo concedido o tempo adicional necessário para garantia de isonomia de tratamento.
5.11.2. Pelo atraso ou interrupção, os candidatos atingidos deverão permanecer no local do Concurso e atender
as orientações dos coordenadores e fiscais, auxiliando no bom andamento dos trabalhos, sob pena de serem
excluídos do certame.
5.12. Será automaticamente ELIMINADO do Concurso o candidato que, durante a realização da prova:
usar ou tentar usar meio fraudulento ou ilegal para a sua realização;
for surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova;
utilizar-se de anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta;
utilizar-se de qualquer equipamento eletrônico que permita o armazenamento ou a comunicação de dados e
informações;
e) faltar com a devida urbanidade com a equipe de aplicação da prova, autoridade presente ou candidatos;
f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
a)
b)
c)
d)
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g)
h)
i)
j)

ausentar-se da sala, durante a prova, portando o Cartão de Respostas ou Caderno de Questões;
descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado a sua realização.

5.13. Os casos de alterações psicológicas ou fisiológicas (período menstrual, gravidez, contusão, luxação, etc.)
que impossibilitem o(a) candidato(a) de submeter-se à prova ou de nela prosseguir, ou que lhe diminuam a
capacidade físico orgânica, não serão considerados para fins de tratamento diferenciado ou aplicação de nova
prova.
5.14. Não será permitido ingerir alimento de qualquer natureza durante a realização da prova, exceto nos casos de
candidatos com hipoglicemia ou outros problemas de saúde, desde que comprovados por atestado médico, que
será examinado para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de
viabilidade e de razoabilidade.
5.15. A identificação correta do dia, local e horário da realização da prova é de responsabilidade exclusiva
do candidato.
CAPÍTULO VI - DA PROVA OBJETIVA
6.1. A data provável para realização da Prova Objetiva é dia 20 de maio de 2018 (data sujeita a alteração).
6.1.1. Os locais e horário da realização da Prova Objetiva serão publicados por meio de Edital, com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias da realização, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Caxias do Sul e/ou em jornal
de grande circulação, nos sites www.exatuspr.com.br e www.caxias.rs.gov.br e afixado no saguão do Centro
Administrativo.
6.2. O tempo de duração da prova objetiva é de até 4 (quatro) horas.
6.3. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora.
6.4. O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala de realização da prova após transcorrida 1 (uma)
hora do seu efetivo início, e somente poderá levar consigo o caderno de provas 1 (uma) hora antes do horário do
término da prova.
6.5. Durante a aplicação da prova não será permitida a comunicação entre candidatos e nem a utilização de
máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de
consulta. Não serão fornecidas, pela equipe de aplicação da prova, informações referentes ao conteúdo e aos
critérios de avaliação.
6.6. Durante a realização da prova, o candidato só poderá manter consigo e em lugar visível os seguintes objetos:
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa e material transparente; lápis; borracha;
documento de identidade e uma garrafa de água transparente - sem rótulo. A empresa não se responsabiliza
por quaisquer outros objetos trazidos pelo candidato. Estes deverão ser deixados em local indicado pelo fiscal
dentro da sala de prova, ficando à vista do candidato e sob sua inteira responsabilidade.
6.7. Nos locais de realização da prova, para a segurança do candidato e a garantia da lisura do Concurso, a AVR
Assessoria Técnica Ltda. poderá proceder à identificação por meio de coleta da impressão digital, de todos ou de
alguns candidatos, e a utilização de detector de metais.
6.8. O caderno de questões é o espaço onde o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à
resposta adequada, sendo permitidos rabiscos e rasuras em qualquer folha, EXCETO NO CARTÃO DE
RESPOSTAS.
6.9. A correção das provas será feita por meio eletrônico - leitura ótica -, sendo o CARTÃO DE RESPOSTAS o
único documento válido utilizado para esta correção. O CARTÃO DE RESPOSTAS é insubstituível, em razão da
sua codificação, devendo, portanto, ser atentamente preenchido e assinado pelo candidato. Em caso de
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ausência de assinatura do cartão de respostas, o candidato poderá ser eliminado.
6.9.1. Tendo em vista o processo eletrônico de correção, não será utilizado processo de desidentificação do cartão
de respostas.
6.9.2. O processo de abertura dos malotes e a correção eletrônica dos cartões de respostas são abertos aos
candidatos, que poderão acompanhar o ato público, em data, local e horário a serem informados por Edital.
6.10. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas, estiver em desconformidade com as
instruções; não estiver assinalada; contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa
marcada a lápis, ainda que legível.
6.11. O caderno de questões não é considerado para correção e pontuação atribuída ao candidato, não sendo
utilizável para tal finalidade, em qualquer hipótese.
6.12. O candidato, ao terminar a prova, devolverá ao fiscal da sala o cartão de respostas devidamente preenchido
e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato.
6.13. Durante o período de recursos de gabarito, o inteiro teor das provas será divulgado no endereço eletrônico
www.exatuspr.com.br, para fins de vista da Prova Padrão. Após o período definido, as provas serão retiradas do
site, não assistindo direito à vista de prova em outro momento.
6.14. Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluir a prova, a fim
de acompanhar os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este
procedimento poderão retirar-se do local.
CAPÍTULO VII - DOS RECURSOS
7.1. O candidato poderá interpor recurso, a contar do primeiro dia útil subsequente à publicação do ato ou
ocorrência do fato, nos seguintes casos e prazos:
a) inscrições não homologadas - 02 (dois) dias úteis;
b) gabarito preliminar da Prova Objetiva - 03 (três) dias úteis;
c) nota da Prova Objetiva - 03 (três) dias úteis;
d) incorreções ou irregularidades constatadas na execução do Concurso - 03 (três) dias úteis;
e) outros - 03 (três) dias úteis.
7.2. Os recursos DEVERÃO SER PROTOCOLADOS no Protocolo Geral do Município de Caxias do Sul, em
conformidade com o Decreto Municipal n.º 13.156/07, na Rua Alfredo Chaves, n.º 1333, Bairro Exposição, das
10h às 16h, no prazo divulgado por Edital, conforme modelo do Anexo II, devendo conter:
- Requerimento de Recurso - Capa; com os seguintes dados:
a) nome do candidato e CPF;
b) cargo ao qual concorre;
c) número de inscrição;
d) tipo de recurso;
e) assinatura do candidato/procurador.
- Recurso Administrativo para cada questionamento, com:
a) exposição a respeito da questão, pontos para as quais, em face às normas do certame, da natureza do
cargo ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos;
b) razões do pedido de revisão, bem como o total dos pontos pleiteados.
7.3. Recurso por procuração: serão aceitos recursos por procuração desde que apresentado o documento de
identidade do procurador e entregue o instrumento de mandato outorgado através de instrumento público ou
particular, contendo poder específico para o pedido de recurso, conforme Anexo IV. Com a apresentação dos
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documentos necessários, não há necessidade de reconhecimento de firma em cartório.
7.4. Os recursos que não possuírem os dados anteriormente descritos e que não estiverem fundamentados com
argumentação, incluídos os pedidos de simples revisão da prova ou da nota, serão desconsiderados. Recursos
fora do prazo e/ou das especificações estabelecidas neste Edital serão preliminarmente indeferidos.
7.5. As questões anuladas por decisão da AVR Assessoria Técnica Ltda., com homologação da Comissão
Executiva do Concurso, serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido, sendo computados os pontos respectivos, exceto para os que já
receberam a pontuação.
7.6. As alterações de gabarito oficial, realizadas por força de impugnação, serão consideradas na correção da
prova.
CAPÍTULO VIII - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1. Para efeito de classificação dos candidatos, a nota final será igual à soma das notas obtidas na Prova
Objetiva, conforme conteúdos e pontuação atribuídos a cada cargo (item 5.3).
8.2. A homologação final do Concurso será publicada por edital, apresentando os candidatos classificados por
cargo, em ordem decrescente de pontos, em três listas: 1) classificação geral, incluídas as pessoas com
deficiência e afrodescendentes; 2) classificação de pessoas com deficiência e 3) classificação de
afrodescendentes.
8.3. Não existindo candidatos classificados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência ou a
afrodescendentes, essas serão preenchidas por candidatos da classificação geral.
8.4. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas processar-se-á
conforme os seguintes critérios:
8.4.1. Será utilizado o critério da maior idade para TODOS os cargos em que houver candidatos com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos, em conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/2003 Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
8.4.2. Aos jurados, com a devida comprovação, será assegurada preferência em igualdade de condições em
Concurso, nos casos previstos na Lei n.º 11.689, de 9 de junho de 2008.
8.4.2.1. O candidato que desejar exercer a preferência na condição de jurado deverá preencher o formulário do
Anexo VI, individualizado (em caso de inscrição em mais de um cargo), e encaminhá-lo via SEDEX, postado até
17h do 1º dia útil após o encerramento das inscrições, para o endereço da AVR Assessoria Técnica Ltda., situada à Rua Sinop, n.º 631, Bairro Centro, CEP 87560-000, Iporã/PR, com a seguinte documentação:
a) Cópia legível autenticada em cartório do RG e CPF;
b) Cópia legível autenticada em cartório ou original da certidão, declaração, atestado, ou outros documentos públicos expedidos pela Justiça Estadual ou Federal, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do
Art. 440, Código de Processo Penal (alterado pela Lei Federal n.º 11.689/08), a partir da vigência da Lei.
8.4.3. Persistindo o empate, os critérios para desempate serão:
- Para os cargos da TABELA A :
a) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos;
b) obtiver maior nota em Língua Portuguesa;
c) obtiver maior nota em Legislação;
d) obtiver maior nota em Informática;
e) obtiver maior nota em Matemática;
f) sorteio.
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- Para os cargos da TABELA B:
a) obtiver maior nota em Conhecimentos Específicos;
b) obtiver maior nota em Matemática;
c) obtiver maior nota em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior nota em Legislação;
e) obtiver maior nota em Informática;
f) sorteio.
8.4.4. Após aplicação de todos os critérios, se o empate ainda persistir, o sorteio será realizado em ato público, a
ser divulgado por Edital, cujo resultado definirá a classificação final do Concurso.
CAPÍTULO IX - DO PROVIMENTO DOS CARGOS
9.1. O provimento dos cargos dar-se-á de acordo com as necessidades do Poder Executivo Municipal, seguindo
rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados, dentro do prazo de validade do Concurso e
observando o disposto no Decreto Municipal n.º 15.956/12 e alteração.
9.2. A posse no cargo está condicionada ao atendimento das seguintes exigências:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, gozar das prerrogativas contidas no artigo 12, § 1º, da
Constituição;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais;
c) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
d) ter 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
e) preencher os requisitos previstos para cada cargo, na data da posse;
f) não estar incompatibilizado com a investidura do cargo, na forma da Lei;
g) não apresentar antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo dos direitos civis e políticos. O
candidato deverá apresentar, no ato da posse: certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal e
alvará de folha corrida expedida pela Justiça Estadual, do Estado ou Região onde o candidato resida ou
tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.
h) ter boa saúde física e mental, verificadas por meio de inspeção da Biometria Médica. O órgão médico
pericial emitirá laudo atestando se o candidato está apto ou não para assumir o cargo, frente às suas
condições de saúde física e mental e às atividades a serem desempenhadas no cargo. Caso o candidato
seja considerado inapto ou se negue a realizar a avaliação será eliminado do processo;
i) ser considerado apto na avaliação psicológica, realizada após a nomeação, por profissionais de
provimento efetivo do quadro de servidores públicos municipais de Caxias do Sul, destacando-se que:
I) a avaliação psicológica, no Município de Caxias do Sul, possui caráter eliminatório e será realizada conforme
as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, Código de Ética Profissional do Psicólogo, Lei
Complementar n.º 3.673/91, Lei Complementar n.º 409/12 e Decreto Municipal n.º 15.956/12 e alteração;
II) todos os candidatos serão avaliados por, no mínimo, dois psicólogos, por meio de entrevistas individuais
e/ou coletivas e testes psicológicos (psicométricos e projetivos), ocasiões em que serão verificadas as
características e habilidades emocionais que seguem, de acordo com as especificidades do cargo:
relacionamento interpessoal; tolerância à frustração; controle emocional; responsabilidade; flexibilidade;
iniciativa; agressividade; impulsividade; produtividade; nível de atenção e concentração e nível de inteligência;
III) caso haja necessidade, serão solicitadas entrevistas e testes psicológicos complementares, avaliação
psiquiátrica e/ou neurológica.
j) entregar 4 (quatro) fotos 3x4 recentes, cópia do documento de identidade, CPF, CTPS, PIS ou PASEP,
da certidão de nascimento ou casamento, da certidão de nascimento dos filhos, se houver, e da
declaração de bens;
k) informar número do CPF do(s) dependente(s) na declaração do Imposto de Renda.
9.3. O candidato aprovado deverá manter atualizados seus dados cadastrais junto à AVR Assessoria Técnica Ltda.
até a data de publicação da homologação final, e após esta data, junto à Diretoria de Recursos Humanos do
Município de Caxias do Sul.
9.4. O Concurso terá validade de 02 (dois) anos a partir da data de homologação final, podendo ser prorrogado
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por igual período, a critério do Município de Caxias do Sul.
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O Município de Caxias do Sul e a AVR Assessoria Técnica Ltda. não assumem qualquer responsabilidade
quanto ao transporte, alojamento, vestuário e/ou alimentação dos candidatos em quaisquer das etapas deste
Concurso.
10.2. O candidato que fizer qualquer declaração falsa ou inexata ao se inscrever, ou que não satisfaça todas as
condições enumeradas neste Edital, terá a sua inscrição cancelada, considerando-se nulos os atos dela
decorrentes.
10.3. A Banca Examinadora tomará por base, para a formulação das questões deste Concurso, os conteúdos
programáticos previstos no Anexo I.
10.4. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Concurso dispostas neste Edital e seus
anexos e, em outros a serem publicados.
10.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais (inclusive
de nomeação) e comunicados referentes a este Concurso.
10.6. Informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova serão fornecidas somente por
Edital. Cabe ao candidato observar rigorosamente os editais e os comunicados que serão divulgados, nos meios
já mencionados.
10.7. A Comissão Examinadora da AVR Assessoria Técnica Ltda. é a última instância para recursos, razão pela
qual não serão cabíveis recursos adicionais.
10.8. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Executiva do Concurso do Município de Caxias do Sul e
pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos e Logística, em conjunto com a AVR Assessoria Técnica Ltda.
10.9. Fazem parte do presente Edital:
Anexo I - Conteúdos Programáticos;
Anexo II - Requerimento de Recurso;
Anexo III - Requerimento - Pessoa com Deficiência;
Anexo IV - Modelo de Procuração;
Anexo V - Declaração para Afrodescendente;
Anexo VI - Requerimento - Condição de Jurado;
Anexo VII - Requerimento de isenção do pagamento da inscrição - doador de medula óssea;
Anexo VIII - Requerimento - Atendimento Especial.
Caxias do Sul, 23 de março de 2018.

VANGELISA FOGAÇA CASSÂNEGO LORANDI,
Secretária Municipal de Recursos Humanos e Logística.

Edelvan Peruzzo

CÉSAR AUGUSTO PARISOTTO,
Presidente da Comissão Executiva do Concurso.

Mariana Ferreira Luchi
Natália Adriana Michelon
Comissão Executiva do Concurso.

Simone Bolson Jacobus
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ANEXO I – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Atenção: Em todas as provas, quando da citação de legislação, ainda que não mencionadas, devem ser consideradas as
alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Ainda, considerar as leis que constam na
bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados. Na Prova de Português será exigida a
norma ortográfica atualmente em vigor.

Para os cargos de ensino médio – AUXILIAR DE REGULAÇÃO, MECÂNICO E TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum a todos
Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa. Estruturação e articulação do texto.
Significado contextual de palavras e expressões. Pressuposições e inferências. Nexos e outros recursos coesivos.
Recursos de argumentação. Ortografia. Acentuação gráfica. Classes de palavras. Estrutura e formação de
palavras. Semântica. Colocação pronominal. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Termos da oração. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas
e dos pronomes relativos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. O uso
dos porquês. Pontuação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.

MATEMÁTICA – Comum a todos
Conjuntos Numéricos Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais: propriedades, operações, representação
geométrica. Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). Matriz,
determinante e sistemas lineares. Análise Combinatória. Probabilidade. Estatística. Matemática Financeira: juros
simples e compostos, descontos, taxas proporcionais. Razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de
acréscimo e decréscimos, montante e capital, lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o preço de venda.
Raciocínio lógico. Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas.

INFORMÁTICA – Comum a todos
Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações
básicas do Sistema Operacional Windows 7. Instalação, configuração e utilização: Libre Office 5.3. Noções de
segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 52,
Google Chrome 42 e versões posteriores desses softwares).
LEGISLAÇÃO - Comum a todos
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais. TÍTULO
II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Capítulo II:
Dos Direitos Sociais. TÍTULO III - Da Organização do Estado; Capítulo I: Da Organização Político-Administrativa art. 18 e 19; Capítulo IV - Dos Municípios - art. 30; Capítulo VII - Da Administração Pública - art. 37 ao 41. TÍTULO
VIII - Da Ordem Social; Capítulo II - Da Seguridade Social - art. 193 a 204; art. 225 a 230.
- CAXIAS DO SUL. Lei Complementar n.º 3.673, de 24 de junho de 1991. Estatuto dos Servidores
Municipais de Caxias do Sul. TÍTULO I - Do Regime Jurídico Único; art. 1º ao 49. TÍTULO III - Do Regime de
Trabalho; art. 71 ao 80) TÍTULO IV - Dos Direitos e Vantagens; art. 89 ao 107; art. 118 ao 176; art. 188 ao 224.
TÍTULO V - Do Regime Disciplinar; art. 241 a 306.
- BRASIL. Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
- CAXIAS DO SUL. Lei Complementar n.º 321, de 22 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a estrutura
administrativa e o funcionamento do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul: Capítulo I – Das Disposições
Iniciais: arts. 1 a 3; Capítulo II – Do Sistema Organizacional: arts. 4 a 6; Capítulo III – Da Estrutura do Poder
Executivo: art 7; Capítulo IV – Da Estrutura Básica das Secretarias: art. 8; Capítulo V – Da Ação Administrativa:
arts. 9 e 10; Seção I – Do Planejamento: art. 11; Seção II – Dos Recursos Humanos: arts. 12 e 13; Seção III – Da
Administração Fazendária: arts. 14 a 18; Seção IV – Da Organização, Modernização e Eficiência: arts. 19 a 21.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE REGULAÇÃO
Origem, princípios e diretrizes do SUS. Políticas de Saúde do SUS. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências. Diretrizes de urgência e emergência: Portarias Ministeriais nº 2048,
de 05 de novembro de 2002; Portaria nº 10, de 4 de janeiro de 2017; Portaria nº 1010, de 22 de maio de 2012.
Ética Profissional. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e
dá outras providências. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências. A voz e suas funções. Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos no processo
de comunicação, barreiras a comunicação, bloqueios e distorções. Pronúncia correta das palavras. Pronúncia de
números telefônicos. Atendimento telefônico (princípios básicos). Fraseologia adequada para atendimento
telefônico.
MECÂNICO
Injeção eletrônica. Mecânica carburada (carburadores em geral). Motores: diesel, aspirado e turbinado.
Transmissão. Suspensão. Câmbio e embreagem. Freios: mecânico, ar e hidráulico. Cabeçotes: diesel, chassi e
seus componentes. Sistemas de arrefecimento. Lubrificantes, graxas e lubrificação. Gasolina e álcool. Caixa de
direção: mecânica e hidráulica. Conhecimento em ferramentas mecânicas, hidráulica e de precisão, sistema de
direção hidráulico, bomba hidráulica. Manutenção de aparelhos e equipamentos eletros-mecânico. Sistemas de
Transmissão mecânico (engrenagens, polias, correias). Identificar as causas de defeitos em máquinas,
equipamentos e instalações. Listar peças/componentes danificados para substituição. Noções sobre a utilização
de equipamento de Soldagem (elétrica, oxigênio). Usinagem de peças (corte, fresa, torno). Metrologia - unidade de
medida, instrumentos de medição e angular. Uso correto de ferramentas manuais e elétricas. Utilização de
Equipamentos de Proteção Individual.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
A segurança e a saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país. Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT. Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria do MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978 e alterações:
NR 01 - Disposições Gerais; NR 02 - Inspeção Prévia; NR 03 - Embargo ou Interdição; NR 06 - Equipamentos de
Proteção Individual – EPI; NR 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR 08 – Edificações;
NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade; NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR 12 – Segurança no
Trabalho em Máquinas e Equipamentos; NR 15 - Atividades e Operações Insalubres; NR 16 - Atividades e
Operações Perigosas; NR 17 - Ergonomia; NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção; NR 19 - Explosivos; NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; NR
21 -Trabalho a Céu Aberto; NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; NR 26 Sinalização de Segurança; NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde; NR 33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados e NR 35 - Trabalho em Altura. Responsabilidade civil e
criminal em matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos
riscos ambientais. Acidente do Trabalho: conceito, causas, custos, registro, análise e prevenção dos acidentes do
trabalho. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 - Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências. Ergonomia e Prevenção e Combate a Incêndios. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações: Capítulo I – Das Disposições Gerais, Seção I – Dos Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das
Definições: art. 6°; Seção III – Das Obras e Serviços: arts. 7° a 12; Seção IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais
Especializados: art. 13 e Seção V – Das Compras: arts. 14 a 16; Capítulo II – Da Licitação, Seção I – Das
Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20 a 26; Capítulo III – Dos Contratos, Seção I – Disposições Preliminares:
arts. 54 a 59; Seção II – Da Formalização dos Contratos: arts. 60 a 64; Seção III – Da Alteração dos Contratos: art.
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65; Seção IV – Da Execução dos Contratos: arts. 66 a 76 e Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos
Contratos: arts. 77 a 80; Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, Seção I – Disposições
Gerais: arts. 81 a 85; Seção II – Das Sanções Administrativas: arts. 86 a 88; Seção III – Dos Crimes e das Penas:
arts. 89 a 99 e Seção IV – Do Processo e do Procedimento Judicial: arts. 100 a 108.

Para os cargos de ensino superior – ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, ECONOMISTA, ENFERMEIRO,
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CARTÓGRAFO, ENGENHEIRO
MECÂNICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO, MÉDICO (TODAS AS ESPECIALIDADES),
ODONTÓLOGO E ODONTÓLOGO ENDODONTISTA.
LÍNGUA PORTUGUESA – Comum a todos
Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa. Estruturação e articulação do
texto. Significado contextual de palavras e expressões. Pressuposições e inferências. Nexos e outros recursos
coesivos. Recursos de argumentação. Ortografia. Acentuação gráfica. Classes de palavras. Estrutura e formação
de palavras. Semântica. Colocação pronominal. Flexão nominal e verbal. Emprego de tempos e modos verbais.
Vozes do verbo. Termos da oração. Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções conjuntivas
e dos pronomes relativos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de crase. O uso
dos porquês. Pontuação. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem.

MATEMÁTICA – Comum a todos
Conjuntos Numéricos Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais: propriedades, operações, representação
geométrica. Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). Matriz,
determinante e sistemas lineares. Análise Combinatória. Probabilidade. Estatística. Matemática Financeira: juros
simples e compostos, descontos, taxas proporcionais. Razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de
acréscimo e decréscimos, montante e capital, lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o preço de venda.
Raciocínio lógico. Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas.
INFORMÁTICA – Comum a todos
Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações
básicas do Sistema Operacional Windows 7. Instalação, configuração e utilização: Libre Office 5.3. Noções de
segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 52,
Google Chrome 42 e versões posteriores desses softwares).

LEGISLAÇÃO - Comum a todos
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais. TÍTULO
II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais; Capítulo I: Dos direitos e deveres individuais e coletivos; Capítulo II:
Dos Direitos Sociais. TÍTULO III - Da Organização do Estado; Capítulo I: Da Organização Político-Administrativa art. 18 e 19; Capítulo IV - Dos Municípios - art. 30; Capítulo VII - Da Administração Pública - art. 37 ao 41. TÍTULO
VIII - Da Ordem Social; Capítulo II - Da Seguridade Social - art. 193 a 204; art. 225 a 230.
- CAXIAS DO SUL. Lei Complementar n.º 3.673, de 24 de junho de 1991. Estatuto dos Servidores
Municipais de Caxias do Sul. TÍTULO I - Do Regime Jurídico Único; art. 1º ao 49. TÍTULO III - Do Regime de
Trabalho; art. 71 ao 80) TÍTULO IV - Dos Direitos e Vantagens; art. 89 ao 107; art. 118 ao 176; art. 188 ao 224.
TÍTULO V - Do Regime Disciplinar; art. 241 a 306.
- BRASIL. Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
- CAXIAS DO SUL. Lei Complementar n.º 321, de 22 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a estrutura
administrativa e o funcionamento do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul: Capítulo I – Das Disposições
Iniciais: arts. 1 a 3; Capítulo II – Do Sistema Organizacional: arts. 4 a 6; Capítulo III – Da Estrutura do Poder
Executivo: art 7; Capítulo IV – Da Estrutura Básica das Secretarias: art. 8; Capítulo V – Da Ação Administrativa:
arts. 9 e 10; Seção I – Do Planejamento: art. 11; Seção II – Dos Recursos Humanos: arts. 12 e 13; Seção III – Da
Administração Fazendária: arts. 14 a 18; Seção IV – Da Organização, Modernização e Eficiência: arts. 19 a 21.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ARQUITETO
Resistência dos materiais: o equilíbrio das estruturas e as estruturas que não devem estar em equilíbrio. Os tipos
de esforços nas estruturas. Tensões, coeficientes de segurança e tensões admissíveis. Lei de Hooke. Módulo de
Poisson. Quando as estruturas se apoiam, tipos de apoio. Estruturas isostáticas, hiperestáticas, e hipostáticas.
Tipos de flexão. Momento estático, de inércia, módulo resistente e raio de giração. Flexão normal nas vigas
isostáticas. Vigas Gerber. Tensões normais em vigas. A flexão oblíqua nas vigas. Tensões tangenciais em vigas.
Linhas elásticas. Vigas hiperestáticas. Flambagem. Estruturas não resistentes a tração. Validade do processo de
superposição. A torção e os eixos. Cabos. Treliças. Arcos e vigas curvas. Casos estruturais. Aspectos da
estruturação. Estruturas heterogêneas quanto aos materiais. Definições e aplicações da Paisagem Urbana.
Desenho Urbano no processo de planejamento. Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano e de paisagismo,
noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento, dimensionamento e programação de equipamentos
públicos e comunitários, sistema viário, sistema de parcelamentos urbanos: energia, pavimentação e saneamento
ambiental. Legislação de Parques e Jardins. A cidade como arquitetura. Os desempenhos de apreensão da forma
dos espaços. Análise de desempenho topoceptivo: na percepção, na imagem mental e na representação
geométrica secundária. Avaliação de desempenho topoceptivo do espaço urbano. Planejamento de uso do solo,
gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento
ambiental, instrumentos econômicos e administrativos), aspectos sociais e econômicos do planejamento.
Legislação Ambiental e Urbanística. Políticas Públicas de Preservação de ambientes. Eficiência energética, um
breve histórico e suas variáveis climáticas, humanas e arquitetônicas. A bioclimatologia. O uso racional da energia,
tabela de condutividades, unidades e conceitos físicos. A imagem do ambiente. A imagem da cidade e seus
elementos. A forma da cidade. Uma nova escala. Conceitos e História da Infraestrutura urbana (em âmbito
nacional e local). Rede Viária. Rede de Drenagem pluvial. Rede de abastecimento de água. Rede de Esgoto
Sanitário. Rede de Energia Elétrica. Rede de Gás Combustível. Infraestrutura urbana de grande porte. Morfologia
e infraestrutura. Evolução da tipologia arquitetônica no Brasil e sua repercussão no cenário urbano. Evolução dos
sistemas construtivos e utilização de materiais. Patrimônio arquitetônico e urbanístico. Tipologia arquitetônica e
morfologia urbana locais. Identificação das principais intervenções urbanísticas em âmbito local. Controle
ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). A Iluminação Eficiente das cidades: um enfoque
globalizador. História da Iluminação Pública Artificial: Sua Evolução através do tempo. A Iluminação Natural do
recinto urbano. A Iluminação Artificial do recinto urbano. Iluminação pública e a arborização urbana. A iluminação
do espaço urbano. A Importância e funções da vegetação. Outras funções da arborização. Critérios para a escolha
e localização da vegetação urbana. Características morfológicas da vegetação. Plantio e manutenção da
vegetação. Métodos e técnicas de desenhos e projeto. Programação de necessidades físicas das atividades,
estudos de viabilidade técnico-financeira, informática aplicada à arquitetura. Conhecimentos gerais em AutoCAD
2017 e REVIT 2017, conceitos, referências, configurações e utilitários. Projetos complementares: programação,
controle e fiscalização de obras: especificação de materiais e serviços, dimensionamento básico, instalações
elétricas e hidrossanitárias, elevadores, ventilação/exaustão, ar-condicionado, impermeabilização, telefonia,
prevenção contra incêndio, orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e
controle físico-financeiro. Legislação referente à profissão de Arquiteto. Conhecimento sobre a legislação de
entidades da classe profissional. Código de Ética - Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Lei Federal nº 10.257,
de 10 de julho de 2001 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e dá outras providências. Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979 e atualizações - Dispõe
sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. Lei Municipal nº 6.810, de 20 de dezembro de
2007 – Disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos, a regularização fundiária e dá outras providências. Lei
Complementar nº 290, de 24 de setembro de 2007 – Institui o Plano Diretor do Município de Caxias do Sul, e dá
outras providências. Lei Complementar nº 375, de 22 de dezembro de 2010 - Consolida a legislação que dispõe
sobre o código de obras do Município e dá outras providências. NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e NBR 16537/2016 - Acessibilidade Sinalização tátil no piso. Lei
7.911 de 15 de dezembro de 2014 – Programa Regulariza Caxias. Lei Complementar nº 446 de 04 de novembro
de 2013 – Caxias Minha Casa II. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Capítulo I – Das
Disposições Gerais, Seção I – Dos Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das Definições: art. 6°; Seção III – Das
Obras e Serviços: arts. 7° a 12; Seção IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados: art. 13 e Seção V
– Das Compras: arts. 14 a 16; Capítulo II – Da Licitação, Seção I – Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20
a 26; Capítulo III – Dos Contratos, Seção I – Disposições Preliminares: arts. 54 a 59; Seção II – Da Formalização
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dos Contratos: arts. 60 a 64; Seção III – Da Alteração dos Contratos: art. 65; Seção IV – Da Execução dos
Contratos: arts. 66 a 76 e Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos: arts. 77 a 80; Capítulo IV – Das
Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, Seção I – Disposições Gerais: arts. 81 a 85; Seção II – Das Sanções
Administrativas: arts. 86 a 88; Seção III – Dos Crimes e das Penas: arts. 89 a 99 e Seção IV – Do Processo e do
Procedimento Judicial: arts. 100 a 108.

ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço Social. O espaço sócio-ocupacional do Serviço
Social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. A dimensão política na prática profissional. O
planejamento da intervenção e a elaboração de planos, programas, projetos e pesquisas na implantação das
políticas sociais. Projeto Ético-Político do Serviço Social. Lei de regulamentação da profissão do assistente social.
Código de Ética Profissional. O novo reordenamento da Assistência Social/ SUAS e suas interfaces com os
segmentos da infância e juventude, mulheres, idoso, família, pessoa com deficiência. A política social brasileira e
os programas sociais de transferência de renda da contemporaneidade. O trabalho com grupos. O trabalho com
famílias. Controle Social e participação nos Conselhos de Políticas Públicas. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de
1993 - Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei nº 8.842, de 04 de
janeiro de 1994 - Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras
providências. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução
Penal; e dá outras providências. Resolução nº. 109, de 11 de novembro de 2009 - Aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais e alterações. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde,
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal n° 8.142, de
28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde SUS - e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Política Nacional de Humanização – Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 3 de
outubro de 2017, Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica. Resolução nº 453, de 6 de junho de 2012. Aprova as diretrizes
para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.
ECONOMISTA
Elementos de Análise Microeconômica: As leis da demanda e da oferta. As elasticidades da demanda e da oferta.
As funções utilidade total e utilidade marginal. A curva de utilidade e a restrição orçamentária. O equilíbrio do
consumidor e os efeitos preço, renda e substituição. A função de produção, a função produto médio e a função de
produto marginal. Os estágios de produção e as máximas eficiências técnica e econômica. A função custo, as
funções custo médio e custo marginal. O custo de produção de longo prazo e o caminho de expansão da firma. O
equilíbrio da firma e as características das diversas estruturas de mercado. A formação da demanda da firma por
fatores de produção. Elementos de Análise Macroeconômica: Elementos de contabilidade social. As funções
consumo, poupança, gastos de governo e investimento. O multiplicador de investimentos. A determinação da
renda nacional. O modelo ISLM. A curva de Phillips. As teorias da inflação. Tipos de moeda e demanda por
moeda. O equilíbrio no mercado real e o equilíbrio no mercado monetário. Os impactos das políticas monetária e
fiscal. Macroeconomia aberta com taxas de câmbio fixas e flexíveis. Elementos de Economia Brasileira: a
economia brasileira nos anos 70 - o milagre econômico, o choque de petróleo e o II PND; os anos 80 - crise da
dívida, planos de estabilização; os anos 90 – a abertura comercial, o Plano Real, o ajuste patrimonial do setor
público e a flutuação cambial de 1999. Elementos de Finanças Públicas: A intervenção do Governo na economia.
Bens sociais e as falhas de mercado. Os tributos e os sistemas de tributação. Os gastos públicos e os modelos
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macroeconômicos de gastos públicos. Orçamento público. Política fiscal e as transferências intragovernamentais.
Elementos de análise de investimentos e finanças: Juros simples e compostos. Capitalização e desconto. Taxas
de juros nominais, efetivas, reais e equivalentes. Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. Valor
presente descontado e taxa interna de retorno. Comparação de alternativas de investimento. Princípios de
finanças. Análise de fluxo de caixa. Princípios de alavancagem financeira. Princípios de precificação de ativos de
renda fixa e variável. Elementos de estatística econômica: índices agregativos ponderados. Índice de Laspeyres e
Índice de Paasche. Índices de inflação e deflacionamento de ativos financeiros. Modelos de regressão linear
simples e múltipla. Análise de séries temporais e técnicas de previsões. Lei Complementar n.° 101, de 04 de maio
de 2000, e alterações - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
e dá outras providências. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Capítulo I – Das Disposições
Gerais, Seção I – Dos Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das Definições: art. 6°; Seção III – Das Obras e
Serviços: arts. 7° a 12; Seção IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados: art. 13 e Seção V – Das
Compras: arts. 14 a 16; Capítulo II – Da Licitação, Seção I – Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20 a 26;
Capítulo III – Dos Contratos, Seção I – Disposições Preliminares: arts. 54 a 59; Seção II – Da Formalização dos
Contratos: arts. 60 a 64; Seção III – Da Alteração dos Contratos: art. 65; Seção IV – Da Execução dos Contratos:
arts. 66 a 76 e Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos: arts. 77 a 80; Capítulo IV – Das Sanções
Administrativas e da Tutela Judicial, Seção I – Disposições Gerais: arts. 81 a 85; Seção II – Das Sanções
Administrativas: arts. 86 a 88; Seção III – Dos Crimes e das Penas: arts. 89 a 99 e Seção IV – Do Processo e do
Procedimento Judicial: arts. 100 a 108.

ENFERMEIRO
Estratégia de Saúde da Família. Supervisão e Liderança. Programa de Educação Permanente. Gestão de
Recursos Humanos em saúde. Aspectos éticos e legais do exercício profissional do Enfermeiro e da equipe de
enfermagem. Assistência de enfermagem à criança, ao adulto e ao idoso. Promoção, recuperação e reabilitação
da saúde. Necessidades biopsicossociais do indivíduo nas diferentes faixas etárias. Enfermagem médicocirúrgica: patologia e procedimentos. Enfermagem em saúde pública. Enfermagem em pediatria: patologias e
procedimentos. Enfermagem e saúde mental. Enfermagem em gineco-obstetrícia: procedimentos. Prevenção e
controle de infecções. Administração de medicamentos/ Noções de Farmacologia. Assistência de enfermagem em
terapia intensiva. Enfermagem de urgência e emergência. Assistência de enfermagem pré e pós-operatória com
ações de enfermagem na realização de curativos. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina,
infarto do miocárdio, pericardite. Assistência de enfermagem nos distúrbios e/ou afecções imunológicas e de
doenças infecto-parasitárias. Normas de Vacinação. Classificação e tratamento de feridas. Esterilização.
desinfecção e anti-sépsia. Procedimentos especializados de enfermagem. Assistência domiciliar. Vigilância em
saúde. Enfermagem em saúde coletiva. Sistemas de Informação em saúde. Processo de Enfermagem. Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; Política
Nacional de Humanização – Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde - Anexo XXII Política Nacional de Atenção Básica. Resolução nº 453, de 6 de junho de 2012. Aprova as diretrizes para
instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Genética: macromoléculas informacionais, transmissão da informação genética. Biotecnologia animal e vegetal.
Agroecologia: conceitos e princípios de Agroecologia, histórico da Agroecologia, fluxos de energia e nutrientes na
agricultura e a questão da sustentabilidade em agroecossistemas. Agricultura orgânica: conceitos e princípios,
certificação e normas disciplinadoras do sistema de produção orgânica animal e vegetal. Agrotóxicos: conceito e
características dos produtos. Procedimentos de manipulação. Periculosidade e impacto do uso de agrotóxicos no
ambiente. Controle Biológico: principais agentes - grupos e características. Métodos e planejamento de controle
biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Administração agrícola: organização e
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operação das atividades agrícolas. Planejamento e desenvolvimento das atividades agrícolas. Edafologia: gênese,
morfologia e classificação de solos. Capacidade de uso e conservação de solos. Fertilidade de solos, fertilizantes
e corretivos. Microbiologia de solos. Avaliação da aptidão agrícola das terras. Fitotecnia e ecologia agrícola.
Agrometeorologia. Recursos naturais renováveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura.
Silvicultura. Parques e jardins. Recursos naturais renováveis. Desenvolvimento agrícola sustentado. Sistemas
agrossilvopastoris. Tecnologia de sementes. Tecnologia e Produção de Sementes. Fitossanidade: fitopatologia.
Entomologia agrícola. Controle de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças. Pragas e plantas daninhas.
Mecanização agrícola: Máquinas e implementos agrícolas. Implementos para tração animal. Manejo da água:
hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento:
geoposicionamento e cartografia. Construções e energia rural: construções rurais e suas instalações
complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento rural: economia
e crédito rural. Zootécnia: agrostologia. Produção animal. Nutrição animal. Tecnologia de Alimentos: transformação
dos alimentos de origem animal e vegetal, beneficiamento e armazenamento de sementes. Comercialização de
Produtos Agrícolas: tipos de mercado, canais de comercialização, formação dos preços dos produtos agrícolas,
custos de comercialização. Culturas: uva, pêssego, maçã, milho, soja, feijão, batata, trigo, aveia e hortaliças, e
suas características botânicas, fisiologia da planta, cultivares, semeadura, adubação, tratos culturais, colheita e
aspectos pós-colheita. Ética Profissional. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Capítulo I –
Das Disposições Gerais, Seção I – Dos Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das Definições: art. 6°; Seção III – Das
Obras e Serviços: arts. 7° a 12; Seção IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados: art. 13 e Seção V
– Das Compras: arts. 14 a 16; Capítulo II – Da Licitação, Seção I – Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20
a 26; Capítulo III – Dos Contratos, Seção I – Disposições Preliminares: arts. 54 a 59; Seção II – Da Formalização
dos Contratos: arts. 60 a 64; Seção III – Da Alteração dos Contratos: art. 65; Seção IV – Da Execução dos
Contratos: arts. 66 a 76 e Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos: arts. 77 a 80; Capítulo IV – Das
Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, Seção I – Disposições Gerais: arts. 81 a 85; Seção II – Das Sanções
Administrativas: arts. 86 a 88; Seção III – Dos Crimes e das Penas: arts. 89 a 99 e Seção IV – Do Processo e do
Procedimento Judicial: arts. 100 a 108.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções de
Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição
atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo – MDL.
Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso.
Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de água
subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea.
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política
ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento Sustentável. Sistemas de
gestão ambiental. Avaliação de desempenho Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e
Segurança Industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio
ambiente e sociedade: Noções de Sociologia e de Antropologia. Noções de valoração do dano ambiental.
Conhecimento das normas ISO14000:2004. Técnicas de manejo e identificação de espécies florestais nativas. Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Capítulo I – Das Disposições Gerais, Seção I – Dos
Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das Definições: art. 6°; Seção III – Das Obras e Serviços: arts. 7° a 12; Seção
IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados: art. 13 e Seção V – Das Compras: arts. 14 a 16; Capítulo
II – Da Licitação, Seção I – Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20 a 26; Capítulo III – Dos Contratos,
Seção I – Disposições Preliminares: arts. 54 a 59; Seção II – Da Formalização dos Contratos: arts. 60 a 64; Seção
III – Da Alteração dos Contratos: art. 65; Seção IV – Da Execução dos Contratos: arts. 66 a 76 e Seção V – Da
Inexecução e da Rescisão dos Contratos: arts. 77 a 80; Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela
Judicial, Seção I – Disposições Gerais: arts. 81 a 85; Seção II – Das Sanções Administrativas: arts. 86 a 88; Seção
III – Dos Crimes e das Penas: arts. 89 a 99 e Seção IV – Do Processo e do Procedimento Judicial: arts. 100 a 108.
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ENGENHEIRO CARTÓGRAFO
Ambiente natural: diversidade, composição, potencialidades, funcionamento integrado dos ecossistemas e
geossistemas. Espaço rural e urbano: delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e
aproveitamento, evolução e modernização. Conceitos cartográficos; definição de Cartografia. Sistemas de
referência. Representação cartográfica: mapa, carta; classificação de mapas e cartas. Mapeamento topográfico e
mapa temático. Escalas de mensuração de dados geográficos. Etapas para elaboração de mapas temáticos.
Escalas numérica e gráfica. Resolução espacial e erro gráfico. Coordenadas geográficas. Sistema de coordenadas
retangulares. Projeções cartográficas. Cartometria: interpretação de feições cartográficas. Curvas de nível.
Altitude. Leitura de coordenadas geográficas e planas. Principais equipamentos e métodos utilizados em
levantamentos topográficos. Noções de GPS (Sistema de Posicionamento Global). Aerofotogrametria;
estereoscopia. Análise e interpretação de fotografias aéreas. Modelo digital do terreno. Sensoriamento remoto: o
espectro eletromagnético. Tipo e classificação de sensores. Aquisição e registro de dados. Resoluções. Métodos
de interpretação visual. Processamento digital de imagens. Principais aplicações na cartografia. Sistema de
Informação Geográfica. Estrutura de dados matricial e vetorial. Banco de dados espacial. Operações espaciais.
Topologia. Atualização cartográfica em ambiente digital com imagens de satélite. Cartografia digital. Levantamento
e produção de dados ambientais para a utilização em sistemas de informações geográficas. Conhecimentos gerais
em Autocad 2017, Autocad Civil 2010, Autocad Map 3D 2010: conceitos, referências, configurações e utilitários.
Elaboração de orçamentos. Ética Profissional. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Capítulo
I – Das Disposições Gerais, Seção I – Dos Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das Definições: art. 6°; Seção III –
Das Obras e Serviços: arts. 7° a 12; Seção IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados: art. 13 e
Seção V – Das Compras: arts. 14 a 16; Capítulo II – Da Licitação, Seção I – Das Modalidades, Limites e Dispensa:
arts. 20 a 26; Capítulo III – Dos Contratos, Seção I – Disposições Preliminares: arts. 54 a 59; Seção II – Da
Formalização dos Contratos: arts. 60 a 64; Seção III – Da Alteração dos Contratos: art. 65; Seção IV – Da
Execução dos Contratos: arts. 66 a 76 e Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos: arts. 77 a 80;
Capítulo IV – Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial, Seção I – Disposições Gerais: arts. 81 a 85; Seção
II – Das Sanções Administrativas: arts. 86 a 88; Seção III – Dos Crimes e das Penas: arts. 89 a 99 e Seção IV –
Do Processo e do Procedimento Judicial: arts. 100 a 108.

ENGENHEIRO MECÂNICO
Materiais de Construção Mecânica: propriedades, comportamento e aplicações. Ensaios de Materiais: ensaios
destrutivos e não-destrutivos. Resistência dos Materiais: tensões e deformações; tração, compressão, flexão,
torção, cálculos de resistência de materiais, comparação de materiais. Metrologia e Instrumentação. Processos de
Fabricação: usinagem, conformação mecânica, soldagem, fundição. Ciência dos Materiais: tratamentos térmicos,
ligas ferro-carbono, corrosão, oxidação, estabilidade térmica, materiais aglomerados, modificações de superfície,
deformação de metais, ruptura de metais, análise de materiais, propriedades e características de materiais.
Elementos de máquinas: eixos, polias, redutores, engrenagens. Máquinas de fluxo: Bombas e instalações de
bombeamento, tipos de bombas, aplicações, manutenção, seleção de bombas. Máquinas térmicas: caldeiras,
motores de combustão interna, compressores, condensadores, evaporadores, equipamentos industriais e de
processo. Máquinas rodoviárias. Usinas de asfalto e instalações de britagem: procedimentos de manutenção,
elaboração de controles e especificação de compras de máquinas, e materiais. Lubrificação e Controles de
Abastecimento de Combustível: planejamento de lubrificação de máquinas e controles de abastecimento de
combustível. Eletricidade Industrial: ligação de motores, chaves estrela triângulo. Instalações de: usinas de asfalto,
casas de bombas, central de britagem e seção de oficinas de máquinas e veículos. Instalações de máquinas
eletromecânicas. Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Normas de Higiene e Segurança do Trabalho: NR 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade e NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e
equipamentos. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Capítulo I – Das Disposições Gerais,
Seção I – Dos Princípios: arts. 1° a 5°; Seção II – Das Definições: art. 6°; Seção III – Das Obras e Serviços: arts.
7° a 12; Seção IV – Dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados: art. 13 e Seção V – Das Compras: arts.
14 a 16; Capítulo II – Da Licitação, Seção I – Das Modalidades, Limites e Dispensa: arts. 20 a 26; Capítulo III –
Dos Contratos, Seção I – Disposições Preliminares: arts. 54 a 59; Seção II – Da Formalização dos Contratos: arts.
60 a 64; Seção III – Da Alteração dos Contratos: art. 65; Seção IV – Da Execução dos Contratos: arts. 66 a 76 e
Seção V – Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos: arts. 77 a 80; Capítulo IV – Das Sanções Administrativas
e da Tutela Judicial, Seção I – Disposições Gerais: arts. 81 a 85; Seção II – Das Sanções Administrativas: arts. 86
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a 88; Seção III – Dos Crimes e das Penas: arts. 89 a 99 e Seção IV – Do Processo e do Procedimento Judicial:
arts. 100 a 108.

FISIOTERAPEUTA
Avaliação funcional em ortopedia e traumatologia. Fisiopatologia e tratamento das lesões traumáticas e
ortopédicas. Princípios de reabilitação física em traumatologia e ortopedia. Reabilitação aquática, fisiologia e
fisiopatologia cardiopulmonar. Princípios de tratamento e avaliação em indivíduos com problemas pneumológicos
e cardiovasculares. Fisioterapia em unidades de terapia intensiva. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva:
princípios, indicações, modos ventilatórios, ajustes e complicações. Avaliação funcional em neurologia.
Fisiopatologia e tratamento das lesões neurológicas. Princípios de reabilitação física em neurologia. Dispositivos
auxiliares (órteses e próteses). Código de Ética Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências. Política Nacional de Humanização – Ministério da Saúde. Portaria de
Consolidação nº 2, de 3 de outubro de 2017, Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do
Sistema Único de Saúde - Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica. Resolução nº 453, de 6 de junho de
2012. Aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de
Saúde.

FONOAUDIÓLOGO
Desenvolvimento do Sistema auditivo. Processamento auditivo. Audiologia Educacional. Anatomia e Fisiologia da
Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Neuroanatomofisiologia da audição. Avaliação e
tratamento fonoaudiológico dos distúrbios vocais. Avaliação das alterações auditivas em adultos e crianças.
Seleção e adaptação de próteses auditivas. Avaliação e intervenção fonoaudiológica nas alterações de linguagem
da criança. Avaliação e terapia dos desvios fonológicos e fonéticos. Avaliação e terapia das disartrias, apraxias e
afasias. Alterações das funções estomatognáticas: avaliação e terapia miofuncional. Distúrbios de sucção,
deglutição e mastigação em recém-nascidos, lactentes e crianças. Avaliação clínica, exames complementares e
intervenção fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas e mecânicas. Abordagens Terapêuticas. Ética profissional;
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências; Política Nacional de
Humanização – Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 3 de outubro de 2017, Consolidação das
normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde - Anexo XXII - Política Nacional de
Atenção Básica. Resolução nº 453, de 6 de junho de 2012. Aprova as diretrizes para instituição, reformulação,
reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.
MÉDICO
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
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hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Semiologia cardíaca (história e exame físico). Cardiopatia isquêmica (angina estável, instável e infarto
agudo do miocárdio). Miocardiopatias. Hipertensão arterial sistêmica. Insuficiência cardíaca. Arritmias.
Cardiopatias congênitas. Valvulopatias. Fatores de risco para a doença aterosclerótica. Doenças do pericárdio.
Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Doenças da aorta.
MÉDICO CIRURGIÃO PEDIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
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Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Clínica cirúrgica. Avaliação do pré e pós-operatório. Cirurgia ambulatorial. Abdome agudo.
Traumatologia. Crescimento e desenvolvimento. Vacinações. Aleitamento materno. Alimentação da criança.
Desnutrição. Vitaminas e minerais. Obesidade. Dor abdominal. Diagnóstico diferencial das adenomegalias e das
hepatoesplenomeagalias. Cuidados com o recém-nascido. Principais doenças do recém-nascido. A criança com
malformação. Erros inatos do metabolismo. Constipação intestinal. Diarréias. Distúrbios hidroeletrolíticos.
Parasitoses intestinais. Hepatopatias agudas e crônicas. Colestase neonatal. Distúrbios da motilidade do aparelho
digestivo. Afecções respiratórias agudas, crônicas e recorrentes. Asma. Tuberculose. Doenças exatemáticas.
Infecções do sistema nervoso central. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Infecções do sistema urinário.
Glomerulopatias agudas e crônicas. Síndrome nefrótica. Insuficiência renal aguda e crônica. Cardiopatias
congênitas. Febre reumática. Insuficiência cardíaca. Endocardites. Hipertensão arterial. Anemias. Diabetes melito.
Problemas mais comuns da glândula tireóide. Distúrbios convulsivos. Problemas dermatológicos mais comuns.

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
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Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Semiologia Vascular. Anatomia vascular. Fisiologia vascular. Varizes. Tromboembolismo venoso e
pulmonar. Insuficiência venosa crônica. Oclusão arterial aguda. Oclusão arterial crônica. Aneurismas arteriais.
Amputações. Vasculites. Pé diabético. Síndrome de compressão neurovascular. Linfedema. Hemangiodisplasias.
Malformações arteriovenosas. Hemangiomas. Acessos vasculares para hemodiálise. Procedimentos
endovasculares em cirurgia vascular.

MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Anatomia cirúrgica do cólon, reto e canal anal. Fisiologia colônica e ano-retal (técnicas de investigação
e aplicação clínica). Anestesia local na cirurgia ano-retal. Cicatrização das feridas. Infecção em cirurgia.
Antibióticos. Pré e Pós-operatório. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Complicações respiratórias,
abdominais e vasculares. Nutrição em cirurgia. Alimentação enteral e parenteral. Transtornos hemorrágicos.
Mecanismos de hemostasia. Transfusão de sangue e derivados. Técnica geral das laparotomias. Incisões
abdominais. Cirurgia videolaparoscópica. Diagnóstico das doenças do cólon, reto e canal anal. Exame abdominal
e proctológico. Colonoscopia. Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada,
Ressonância magnética, Ultrassonografia endo-retal, Pet-scan. Doença hemorroidária. Criptite e papilite.
Abscesso ano-retal. Fissura anal. Fístula anal. Hidroadenite supurativa. Doença pilonidal sacro-coccígea. Prurido
anal. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Prolapso e procidência de
reto. Doenças dermatológicas perianais. Incontinência anal. Abdômen agudo em coloproctologia. Obstrução
intestinal. Traumatismo abdominal. Lesões do cólon, reto, canal anal e períneo. Princípios fundamentais de
oncologia. Bases da cirurgia oncológica: quimioterapia, radioterapia, imunoterapia no câncer do cólon, reto, canal
anal e margem anal. Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. Tumores neuro endócrinos e estromais.
Megacólon congênito e adquirido. Enterocolopatias parasitárias. Doenças inespecíficas do cólon e do reto.
Doenças específicas do cólon e do reto. Doença isquêmica do cólon e do reto. Doença diverticular dos cólons.
Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa. Alteração do hábito intestinal. Síndrome do intestino
irritável. Dietas em colopatias. Vólvulo do cólon. Complicações actínicas no intestino delgado, cólon e reto. Fístula
Reto-vaginal. Tumores retro-retais. Procedimentos ambulatoriais. Preparação pré-operatória, manejo cirúrgico e
pós-operatório. Videolaparoscopia colo-retal. Síndrome da Úlcera solitária do reto. Endometriose. Proctalgia
Fugax.
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MÉDICO DERMATOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Semiologia dermatológica. Doenças eczematosas. Doenças bolhosas e pustulosas. Doenças
eritemato-escamosas. Erupções purpúricas. Dermatoses papulosas. Urticárias, prurigos e erupções
papulopruriginosas. Doenças dos anexos. Colagenoses, vasculites e doenças autoimunes. Dermatoses
infecciosas (virais, bacterianas, fúngicas, micobacterioses, por protozoários, zoonoses e DSTs). Farmacodermias.
Fotodermatoses. Granulomatoses. Oncologia cutânea (neoplasias benignas e malignas). Distúrbios metabólicos e
manifestações cutâneas de doenças sistêmicas. SIDA e imunodeficiências em dermatologia. Dermatoses nas
diferentes faixas etárias.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
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paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Amenorreia e menopausa. Diabetes melito. Distúrbios da adeno-hipófise e do hipotálamo. Distúrbios
da neuro-hipófise. Distúrbios da glândula tireoide. Distúrbios que acometem múltiplos sistemas endócrinos.
Distúrbios dos testículos. Distúrbios da diferenciação sexual. Distúrbios do córtex e medula suprarrenal. Doenças
das glândulas paratireoides, hipocalcemia e hipercalemia. Doença de Paget e outras neoplasias ósseas.
Distúrbios do metabolismo das lipoproteínas. Feocromocitoma. Hipoglicemia. Osteoporose. Obesidade. Neoplasia
endócrina múltipla. Terapia com glicocorticoide.

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Disfunções hipotalâmico-hipofisárias: diabetes insipidus, hiperprolactinemia, pan-hipopituitarismo,
deficiência do hormônio de crescimento, acromegalia e doença de cushing. Distúrbios da tireoide: hipotireoidismo,
hipertireoidismo, câncer da tireoide, nódulos tireoidianos. Distúrbios do metabolismo do cálcio. Distúrbios das
supra-renais: hiperplasia adrenal congênita, síndrome de cushing, tumor supra-renal, insuficiência adrenal.
Distúrbios da puberdade: puberdade precoce, puberdade atrasada, ginecomastia. Alterações do crescimento,
hirsutismo e síndrome dos ovários policísticos, doenças metabólicas. Obesidade e síndrome metabólica,
hipoglicemias, dislipidemias. Diabetes melito: diagnóstico, tratamento, novas terapêuticas (insulinas e
medicamentos orais), complicações crônicas.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
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hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Doenças do esôfago. Doenças de estômago e duodeno. Doenças de intestino delgado. Doenças
colorretais. Doenças de fígado e vias biliares. Doenças de pâncreas. Hemorragia digestiva. Doenças inflamatórias
intestinais. Neoplasias.

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Doença do Refluxo gastroesofágico (DRGE). Câncer de Esôfago. Gastrites. Úlcera Péptica
Gastroduodenal. Câncer Gástrico. Hemorragia Digestiva alta e baixa. Diarréias Agudas e Crônicas. Parasitoses.
Doença de Crohn. Retocolite Ulcerativa. Síndrome do Cólon Irritável. Doença Diverticular dos Cólons. Tumores
Colorretais. Hepatite Aguda e Crônica. Cirrose Hepática. Fígado e Drogas. Hepatite Aguda Fulminante. Litíase
Biliar. Colecistite. Pancreatite Aguda. Pancreatite Crônica. Câncer de Pâncreas. Aparelho Digestivo e AIDS.
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MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Ginecologia geral. Amenorreias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da mama. Doenças
sexualmente transmissíveis e SIDA. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infantojuvenil. Infecções genitais. Neoplasias genitais e doenças vulvogenitais. Planejamento familiar. Reprodução
humana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia
geral. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete gestacional. Diagnóstico
de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica.
Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na
gestação. Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura
de membranas. Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a
amamentação.

MÉDICO INFECTOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
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paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes
doenças: Arboviroses: Dengue, Febre Amarela; Cisticercose; Doença Meningocóccica; Doença Pneumocóccica;
Doenças Oportunistas na AIDS; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Esquistossomose; Estafilococos;
Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; Hepatites Virais; Histoplasmose; Infeções Hospitalares;
Leishmaniose Tegumentar e Visceral; Leptospirose; Malária; Paracoccidioidomicose; Parasitoses Intestinais;
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Síndrome Respiratória Severa Aguda; Tuberculose. Mecanismo de Ação,
resistência, indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos.

MÉDICO NEUROLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Diagnóstico Neurológico: Sindrômico, topográfico e etiológico. Principais Síndromes Neurológicas.
Exames Complementares em Neurologia/Neurocirurgia. Principais Doenças Neurológicas. Malformações
congênitas do SN. Neoplasias do SN. Traumas sobre o SN. Doenças vasculares do SN. Infecções do SN.
Epilepsia e estados convulsivos. Doenças do desenvolvimento neuro-psicomotor. Doenças do sistema
extrapiramidal. Doenças degenerativas do SN. Doenças desmielinizantes do SN. Doenças heredo-familiares do
SN. Neuropatias periféricas. Doenças neuromusculares. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas.

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
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de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Diagnóstico Neurológico: Sindrômico, topográfico e etiológico. Principais Síndromes Neurológicas.
Exames Complementares em Neurologia/Neurocirurgia. Principais Doenças Neurológicas. Malformações
congênitas do SN. Neoplasias do SN. Traumas sobre o SN. Doenças vasculares do SN. Infecções do SN.
Epilepsia e estados convulsivos. Doenças do desenvolvimento neuro-psicomotor. Doenças do sistema
extrapiramidal. Doenças degenerativas do SN. Doenças desmielinizantes do SN. Doenças heredo-familiares do
SN. Neuropatias periféricas. Doenças neuromusculares. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das ametropias.
Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Técnica cirúrgica. Afecções do trato uveal:
irites, iridociclites, coroidites. Neuro-oftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações
oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito, agudo e secundário. Técnica
cirúrgica. Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares. Técnica cirúrgica. Afecções do cristalino: congênitas,
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adquiridas, luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da retina: congênitas, traumáticas e
vasculares. O descolamento e noções básicas de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Alterações retinianas nas
doenças em geral. Afecções das pálpebras: congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas,
inflamatórias e tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas e inflamatórias. Noções básicas do
tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular,
epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira.

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Ciência Básica em Ortopedia e Traumatologia. Semiologia Ortopédica. Ortopedia Adulto. Ortopedia
Infantil. Trauma.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
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Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Anatomia, fisiologia e avaliação da orelha, vias auditivas e equilíbrio. Patologias de orelha externa,
média e interna. Neoplasias malignas de orelha externa, média e interna. Anatomia e avaliação do VII e VIII pares
cranianos. Patologias do VII e VIII pares cranianos. Anatomia, fisiologia e avaliação do nariz e seios da face.
Patologias benignas do nariz e seios da face. Neoplasias malignas do nariz e seios da face. Anatomia, fisiologia e
avaliação da cavidade oral, faringe, laringe e anel de Waldayer. Patologias benignas de cavidade oral, faringe,
laringe e anel de Waldayer. Neoplasias malignas de cavidade oral, faringe, laringe e anel de Waldayer.
Traqueostomia.
MÉDICO PEDIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Assistência Médica Pediátrica. Consulta do adolescente e pediátrica; triagem, orientação e
aconselhamento em Saúde Infantil. Crescimento, Desenvolvimento e Comportamento. Distúrbios
Comportamentais e Transtornos Psiquiátricos. Transtornos de Aprendizagem. Terapia Medicamentosa Pediátrica.
Doenças agudas na infância e adolescência. Distúrbios Genéticos do Metabolismo. Medicina da Adolescência.
Distúrbios Alérgicos. Doenças Reumáticas na Infância. Doenças Infecciosas. Doenças Urológicas em Recémnascidos e Crianças. Problemas Ginecológicos da Infância. Distúrbios Ósseos e Articulares. Distúrbios
nutricionais. Distúrbios metabólicos e respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais.
Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. Triagem neonatal: erros
inatos do metabolismo. Aleitamento materno. Crescimento e desenvolvimento. Imunizações. Nutrição do lactente,
da criança e do adolescente. Prevenção de trauma. Anemias. Asma brônquica. Constipação. Convulsão infância e
estado de mal epilético. Desidratação e terapia de reidratação oral. Diabetes melito. Diarreias. Doenças
infectocontagiosas. Enurese noturna. Fibrose cística. Glomerulonefrite difusa aguda. Hepatites. Hiperatividade.
Infecções do trato urinário. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central.
Insuficiências cardíaca e renal. Leucemias e tumores sólidos da infância. Parasitoses intestinais. Dermatoses
comuns da infância. Problemas ortopédicos mais comuns. Raquitismo. Refluxo gastroesofágico. Sepse. Sibilância
do lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança maltratada. Síndrome da morte
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súbita da criança. Síndrome nefrótica/nefrítica. Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, intoxicações
agudas, queimaduras e afogamento. Antibioticoterapia nas infecções comunitárias e hospitalares. Assistência ao
recém-nascido. Desnutrição protéico-energética. Doenças exantemáticas. Doenças frequentes do período
neonatal. Emergências pediátricas. Infecções pulmonares da infância. Prematuridade e restrição do crescimento
intra-uterino. Queixas frequentes no ambulatório pediátrico. Reanimação cardiorrespiratória (neonatal e
pediátrica). Tuberculose na infância. Segurança da criança e do adolescente: injúrias intencionais e não
intencionais.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Desenvolvimento do sistema respiratório, regulação da respiração, patofisiologia respiratória,
mecanismos de defesa e funções metabólica do pulmão, abordagem diagnóstica às doenças respiratórias. Via
aérea superior: Desordens congênitas e adquiridas do nariz, pólipos nasais, infecções das vias aéreas superiores,
tonsilas e císticas, apneia obstrutiva do sono e hipoventilação em crianças. Via aérea inferior: Anormalidades
congênitas, inflamação aguda, corpos estranhos, estenose subglótica, trauma de laringe, neoplasias da laringe e
traquéia, bronquite, bronquiolite, bronquiolite obliterante, pneumonia aspirativa, hipersensibilidade a materiais
inalados, aspergilose pulmonar, pneumonia eosinofílica, doenças do colágeno, pneumonias intersticiais,
hemosiderose pulmonar, proteinose alveolar pulmonar, atelectasias, enfisema, edema pulmonar, embolia
pulmonar, bronquiectasia, abscesso pulmonar, hérnia pulmonar, tumores pulmonares, problemas ciliares
pulmonares, pleura: dor pleural, derrame pleural, pneumotórax, pneumomediastino, hidrotórax, hemotórax,
quilotórax, problemas esqueléticos e neuromusculares afetando o pulmão, síncope por tosse, asma, infecções
pulmonares em geral, tuberculose, doenças pulmonares intersticiais, bronquiectasias, atelectasias, fibrose cística,
hipertensão pulmonar, tabagismo, trauma torácico, sara, tromboembolismo pulmonar, insuficiência respiratória,
doenças de pleura, mediastino e diafragma, neoplasias intratorácicas, apneia do sono, pneumonias eosinofílicas.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA PEDIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
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de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Abscesso de pulmão, bronquiectasias e empiema pleural. Asma Brônquica. Broncoscopia. Câncer do
Pulmão, Metástases Pulmonares e Síndromes Paraneoplásicas. Derrame Pleural. Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica. Doenças do Interstício Pulmonar. Espirometria. Insuficiência Respiratória Aguda. Micoses:
paracoccidioidomicose, histoplasmose, criptococose e aspergilose. Pneumonias comunitárias e hospitalares.
Rinossinusites. Sarcoidose. Semiologia do aparelho respiratório. Silicose. Síndrome de Angústia Respiratória da
criança e adolescente. Tromboembolismo pulmonar. Tuberculose Pulmonar.

MÉDICO PSIQUIATRA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Medicamentos: Informações Básicas. Efeitos Colaterais e seu Manejo. Tratamentos Farmacológicos.
Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, Psicopatologia e Desenvolvimento Humano. Delirium, Demência, Transtorno
Amnéstico. Transtornos Relacionados a Substâncias. Esquizofrenia. Transtornos Psicóticos. Transtornos de
Humor. Transtornos de Ansiedade. Transtornos Alimentares. Transtorno de Déficit de Atenção. Transtornos de
Personalidade e Transtornos Somatoformes. Outras Transtornos, Doenças e Distúrbios relacionados à Psiquiatria.
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Teorias, conceitos, abordagens e tratamentos. Psicanálise e tratamentos. Avaliação e Entrevista Psiquiátrica.
Distúrbios Psiquiátricos da Criança. Transtornos Globais do Desenvolvimento e Psicose Infantil. Transtornos do
sono-vigília. Aspectos psiquiátricos das lesões do SNC. Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de 2001 - Dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial
em saúde mental. Lei Estadual nº 9.716, de 07 de agosto de 1992 e alterações - Dispõe sobre a reforma
psiquiátrica no Rio Grande do Sul, determina a substituição progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos por
rede de atenção integral em saúde mental, determina regras de proteção aos que padecem de sofrimento
psíquico, especialmente quanto às internações psiquiátricas compulsórias, e dá outras providências.

MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Produção dos Raios X; Princípios da Radiologia e Radioproteção; Técnicas Radiológicas; Diagnóstico
por Imagem em adultos e crianças; Estudo radiológico comum: crânio, tórax, ossos e articulações, seios da face,
coração e vasos da base; sistema cardiovascular , abdômen simples e agudo; Estudos radiológicos com contraste;
técnicas, definições e aplicações; meios de contraste; reações; tratamento das reações.

MÉDICO REUMATOLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
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Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Anatomia e fisiologia do sistema imune. Abordagem ao paciente reumatológico. Espondilite
anquilosante. Espondiloartropatias. Artrite reativa. Lúpus eritematoso sistêmico. Esclerodermia. Sarcoidose.
Síndrome de Sjögren. Afecções dolorosas da coluna vertebral. Artrite gotosa. Artrite infecciosa. Artrite reumatoide.
Artrite psoriática. Policondrite recidivante. Fibromialgia. Osteoartrose e osteoartrite. Osteomielite. Osteoporose
Polimialgia reumática e arterite temporal. Síndrome do túnel carpiano. Vasculites e miosites.

MÉDICO UROLOGISTA
Legislação e Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde. Saúde pública e saúde coletiva. Políticas
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica. Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde. Educação em saúde. Promoção da Saúde.
Vigilância e prioridades em saúde. Humanização da Assistência à Saúde. Ações e programas de saúde. Saúde da
criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia. Prevenção e Combate a Doenças. Direitos
dos usuários da saúde. NR 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Código de Ética
Profissional. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei n o 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Portaria De Consolidação nº 4, de 3 de outubro de 2017,
Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde – Anexo V - Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Medicina Geral e Especialidade: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia.
Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem geral do
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do
Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos Bilares e do
Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Doenças
Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao
Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças
Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina
Preventiva. Avaliação de rins, vias urinárias e função renal. Diálise e transplante renal. Alterações vasculares
renais. Nefrolitíase. Obstrução de vias urinárias. Doenças benignas da próstata. Neoplasias de rins, vias urinárias
e próstata. Outras alterações cirúrgicas das vias urinária. Neoplasias de pênis e testículos. Trauma em urologia.

ODONTÓLOGO
Odontologia preventiva, saúde bucal e clínica integral: Formação e composição da saliva. Etiologia e
comportamento da cárie dental. Filosofia de tratamento integral. Noções de microbiologia bucal, Placa dental,
saliva, dieta e higiene bucal. Quimioprofilaxia da cárie dentária. Risco de cárie e atividade cariogênica. Diagnóstico
e prognóstico de cárie. Métodos e mecanismos de ação do Flúor. Plano de tratamento integrado em odontologia.
Biossegurança em odontologia. Processo saúde doença. Promoção e Educação em Saúde. Exercício ético e legal
Edital de Concurso Público n.º 01/2018
Execução: AVR Assessoria Técnica Ltda. - Fone: (44) 3652-1463 - www.exatuspr.com.br
46

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

da Odontologia no Brasil. Periodontia: Epidemiologia da doença periodontal. Anatomia do periodonto. Patogenia
da doença periodontal. Interrelação peridontia e demais áreas da odontologia. Cirurgia periodontal.
Odontopediatria: características da infância à adolescência e suas dinâmicas de mudanças. Patologias e
anomalias em Odontopediatria. Uso de antimicrobianos. Hábitos bucais. Morfologia da superfície oclusal. Trauma
dental na dentição decidua. Controle da dor e tratamentos indicados aos pacientes odontopediátricos. Abordagens
preventivas e clínicas em odontopediatria. Doenças bucais e manifestações orais sistêmicas. Tratamento não
invasivo. Odontogeriatria: processo de envelhecimento. Odontologia geriátrica. Aspectos psicológicos relacionados
ao idoso. Atenção de saúde ao idoso. Dentística restauradora: propriedades, indicações e técnicas e uso das
resinas compostas, amálgamas e cimento iononômeros de vidro. Restaurações diretas em dentes anteriores
fraturados. Noções de oclusão e procedimentos clínicos de tratamento das disfunções. Abordagem de dentes
tratados endodonticamente. Sistemas adesivos odontológicos. Clareamento de dentes vitais e não vitais.
Psicologia na Odontologia: Formação de vínculo no atendimento odontológico. Relação paciente profissional.
Controle do comportamento. Desenvolvimento Humano. Dinâmica familiar. Conceitos de stress e sua relação com
a saúde bucal. Farmacologia: Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas.
Farmacologia geral. Princípios gerais do uso correto de fármacos para o tratamento da dor. Anestésicos locais.
Antimicrobianos de uso corrente em odontologia. Endodontia: Métodos de diagnóstico. Materiais para a proteção
do complexo dentino-pulpar. Tratamento conservador da polpa dentária. Traumatismos alveolo-dentário. Doenças
da polpa e periápice. Urgências em Endodontia. Exodontia: Anatomia aplicada. Indicações e Contra-indicações.
Exames Complementares. Assepsia e Barreiras de proteção. Técnicas Operatórias. Pós-Operatório em Exodontia.
Patologia Bucal: Tumores benignos e malignos da cavidade bucal, suas incidências, características clínicas,
tratamento e prognóstico. Lesões cancerizáveis. Lesões císticas. Epidemiologia. Infecções Bacterianas. Doenças
Fúngicas e Protozoárias. Infecções Virais e Patologia das Glândulas Salivares. Decreto nº 7.508, de 28 de junho
de 2011 - Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências. Política Nacional de Humanização – Ministério da Saúde. Portaria de
Consolidação nº 2, de 3 de outubro de 2017, Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do
Sistema Único de Saúde - Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica. Resolução nº 453, de 6 de junho de
2012. Aprova as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de
Saúde.

ODONTÓLOGO ENDODONTISTA
Odontologia preventiva, saúde bucal e clínica integral: Formação e composição da saliva. Etiologia e
comportamento da cárie dental. Filosofia de tratamento integral. Noções de microbiologia bucal, Placa dental,
saliva, dieta e higiene bucal. Quimioprofilaxia da cárie dentária. Risco de cárie e atividade cariogênica. Diagnóstico
e prognóstico de cárie. Métodos e mecanismos de ação do Flúor. Plano de tratamento integrado em odontologia.
Biossegurança em odontologia. Processo saúde doença. Promoção e Educação em Saúde. Exercício ético e legal
da Odontologia no Brasil. Periodontia: Epidemiologia da doença periodontal. Anatomia do periodonto. Patogenia
da doença periodontal. Interrelação peridontia e demais áreas da odontologia. Cirurgia periodontal.
Odontopediatria: características da infância à adolescência e suas dinâmicas de mudanças. Patologias e
anomalias em Odontopediatria. Uso de antimicrobianos. Hábitos bucais. Morfologia da superfície oclusal. Trauma
dental na dentição decidua. Controle da dor e tratamentos indicados aos pacientes odontopediátricos. Abordagens
preventivas e clínicas em odontopediatria. Doenças bucais e manifestações orais sistêmicas. Tratamento não
invasivo. Odontogeriatria: processo de envelhecimento. Odontologia geriátrica. Aspectos psicológicos relacionados
ao idoso. Atenção de saúde ao idoso. Dentística restauradora: propriedades, indicações e técnicas e uso das
resinas compostas, amálgamas e cimento iononômeros de vidro. Restaurações diretas em dentes anteriores
fraturados. Noções de oclusão e procedimentos clínicos de tratamento das disfunções. Abordagem de dentes
tratados endodonticamente. Sistemas adesivos odontológicos. Clareamento de dentes vitais e não vitais.
Psicologia na Odontologia: Formação de vínculo no atendimento odontológico. Relação paciente profissional.
Controle do comportamento. Desenvolvimento Humano. Dinâmica familiar. Conceitos de stress e sua relação com
a saúde bucal. Farmacologia: Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas.
Farmacologia geral. Princípios gerais do uso correto de fármacos para o tratamento da dor. Anestésicos locais.
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Antimicrobianos de uso corrente em odontologia. Endodontia: Métodos de diagnóstico. Materiais para a proteção
do complexo dentino-pulpar. Tratamento conservador da polpa dentária. Traumatismos alveolo-dentário. Doenças
da polpa e periápice. Urgências em Endodontia. Exodontia: Anatomia aplicada. Indicações e Contra-indicações.
Exames Complementares. Assepsia e Barreiras de proteção. Técnicas Operatórias. Pós-Operatório em Exodontia.
Patologia Bucal: Tumores benignos e malignos da cavidade bucal, suas incidências, características clínicas,
tratamento e prognóstico. Lesões cancerizáveis. Lesões císticas. Epidemiologia. Infecções Bacterianas. Doenças
Fúngicas e Protozoárias. Infecções Virais e Patologia das Glândulas Salivares. Anatomia interna dental. Etiologia,
diagnóstico e plano de tratamento das alterações pulpares e periapicais. Tratamento conservador da polpa dental.
Cirurgia de acesso à cavidade pulpar. Preparo químico-mecânico dos canais radiculares: instrumentos e
substâncias químicas. Medicação intracanal. Obturação dos canais radiculares: materiais obturadores e técnicas.
Retratamento dos canais radiculares. Tratamento das urgências na Endodontia. Terapêutica sistêmica coadjuvante
ao tratamento endodôntico. Traumatismo dental - lesões traumáticas da dentição permanente. Tratamento
endodôntico de dentes com rizogênese incompleta. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 - Regulamenta a Lei
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Lei Federal
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei Federal n°
8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde - SUS - e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá
outras providências. Política Nacional de Humanização – Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 3
de outubro de 2017, Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica. Resolução nº 453, de 6 de junho de 2012. Aprova as diretrizes
para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde.
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ANEXO II – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
REQUERIMENTO DE RECURSO – CAPA

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________________________
N.º DA INSCRIÇÃO: ______________________ CPF:_______________________________________________
TIPO DE RECURSO (Assinale o tipo de Recurso)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Ref. Prova objetiva
GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
NOTA DA PROVA OBJETIVA
N.º da questão: ___________________
INCORREÇÕES OU IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONCURSO Gabarito Preliminar/Oficial:__________
OUTROS
Resposta Candidato: _____________

INSTRUÇÕES:
Entregar o recurso, no prazo estabelecido por Edital, no Protocolo Geral do Município Prefeitura de Caxias do
Sul, na Rua Alfredo Chaves, n.º 1333, Bairro Exposição, em dias úteis, das 10h às 16h, pelo próprio candidato ou
por pessoa por ele autorizada, mediante a outorga de poderes para tal finalidade em procuração assinada pelo
candidato.
Cada recurso conterá: uma capa e um recurso administrativo para cada questionamento.
Digitar ou escrever em letra de forma (clara e legível), de acordo com as especificações estabelecidas no Edital.
Recursos que não possuírem os dados anteriormente descritos e que não estiverem fundamentados com
argumentação, incluídos os pedidos de simples revisão da prova ou da nota, serão desconsiderados.
Recursos fora do prazo e/ou das especificações estabelecidas neste Edital serão preliminarmente
indeferidos.
Identificar-se apenas na capa do recurso.
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato/Procurador)
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ANEXO II – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018 (CONTINUAÇÃO)
EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
RECURSO ADMINISTRATIVO
Se for recurso de gabarito, indicar o n.º da questão: ........................................................................
Justificativa do candidato - razões do recurso ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Nestes Termos,
Espera Deferimento.
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ANEXO III – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
REQUERIMENTO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Nome do candidato: __________________________________________________________________________
N.º da inscrição: __________________ Cargo:_____________________________________________________
Nome da mãe completo: ______________________________________________________________________
Sexo: (

) Feminino (

) Masculino E-mail: _______________________________________________________

RG n.º ____________________________ Data de Expedição: _____/_____/__________ Órgão: ____________
CPF n.º ___________________________ Data de nascimento: _____/_____/__________
Tel.: fixo: (

) ____________________________ Celular: (

) _______________________________________

REQUER vaga como PESSOA COM DEFICIÊNCIA. (é obrigatório atender ao disposto no item 3.1.3 deste
Edital - preencher os dados abaixo, com base no laudo):
Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________________
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID: ________________________________
Nome do Médico Responsável pelo laudo: ________________________________________________________
(OBS.: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples
do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).
Caso o candidato necessite de Atendimento Especial, deverá preencher também o Anexo VIII, conforme disposto
no Capítulo IV.

Nestes Termos,
Espera Deferimento.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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ANEXO IV – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
MODELO DE PROCURAÇÃO

P

R

O

C

U

R

A

Ç

Ã

O

Eu, _______________________________________________, portador da Carteira de Identidade n.º
________________________, inscrito no CPF sob n.º _________________________, residente e domiciliado na
rua

_______________________________,

_______________,

na

cidade

de

n.º

_________,

complemento

______________,

____________________________,

nomeio

no

e

bairro

constituo

____________________________________________________, Carteira de Identidade n.º _______________,
como meu procurador, com poderes específicos para interpor recursos no Concurso Público n.º 01/2018, para o
cargo de _______________________________________________, realizado pela AVR Assessoria Técnica Ltda.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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ANEXO V – EDITAL DE ABERTURA N. 01/2018
DECLARAÇÃO PARA AFRODESCENDENTE

Eu, _______________________________________________, portador da Carteira de Identidade n.º
________________________, inscrito no CPF sob n.º _________________________, DECLARO, nos termos e
sob as penas da lei, para fins de inscrição em reserva de vagas no Concurso Público do Município de Caxias do
Sul, que sou cidadão afrodescendente, nos termos da legislação municipal em vigor, identificando-me como sendo
de cor ____________ (preta ou parda), pertencente à cor/raça negra.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)

Obs.: A assinatura deverá ser reconhecida em cartório.

Edital de Concurso Público n.º 01/2018
Execução: AVR Assessoria Técnica Ltda. - Fone: (44) 3652-1463 - www.exatuspr.com.br
53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICA

ANEXO VI – EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2018
REQUERIMENTO - CONDIÇÃO DE JURADO
Nome do candidato: __________________________________________________________________________
N.º da inscrição: __________________ Cargo:_____________________________________________________
Nome da mãe completo: _______________________________________________________________________
Sexo: (

) Feminino (

) Masculino E-mail: ________________________________________________________

RG n.º ____________________________ Data de Expedição: _____/_____/__________ Órgão: _____________
CPF n.º ___________________________ Data de nascimento: _____/_____/__________
Tel.: fixo: (

) ____________________________ Celular: (

) ________________________________________

REQUER que, em caso de aprovação, restando empatado, haja preferência no critério de desempate pela
condição de jurado (conforme Art. 440, Código de Processo Penal). Para tanto, seguem anexos, nos termos deste
Edital, os documentos que comprovam essa condição.

Obs.: Somente serão aceitos cópia legível autenticada em cartório ou original da certidão, declaração,
atestado, ou outros documentos públicos expedidos pela Justiça Estadual ou Federal, relativos ao
exercício da função de jurado, nos termos do Art. 440, Código de Processo Penal (alterado pela Lei Federal
n.º 11.689/08), a partir da vigência da Lei.
Nestes Termos,
Espera Deferimento.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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ANEXO VII – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO - DOADOR DE MEDULA ÓSSEA
Nome do candidato: __________________________________________________________________________
N.º da inscrição: __________________ Cargo:_____________________________________________________
Nome da mãe completo: ______________________________________________________________________
Sexo: (

) Feminino (

) Masculino E-mail: _______________________________________________________

RG n.º ____________________________ Data de Expedição: _____/_____/__________ Órgão: ____________
CPF n.º ___________________________ Data de nascimento: _____/_____/__________
Tel.: fixo: (

) ____________________________ Celular: (

) _______________________________________

N.º do cadastro no REDOME: __________________________________________________________________
Vem requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição do Concurso.
Para pessoa cadastrada no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME): Lei Municipal n.º
7.926, de 06 de março de 2015.
Anexar a este requerimento, comprovante de cadastro no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea
(REDOME), observando demais disposições constantes no item 2.9 do Edital.

Nestes Termos,
Espera Deferimento.

(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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ANEXO VIII – EDITAL DE ABERTURA N.° 01/2018
REQUERIMENTO - ATENDIMENTO ESPECIAL
Nome do candidato: __________________________________________________________________________
N.º da inscrição: __________________ Cargo:_____________________________________________________
Nome da mãe completo: ______________________________________________________________________
Sexo: (

) Feminino (

) Masculino E-mail: _______________________________________________________

RG n.º ____________________________ Data de Expedição: _____/_____/__________ Órgão: ____________
CPF n.º ___________________________ Data de nascimento: _____/_____/__________
Tel.: fixo: (

) ____________________________ Celular: (

) ________________________________________

Vem REQUERER atendimento especial no dia de realização das provas do Concurso Público. Marcar com X ao
lado do tipo de atendimento especial que necessite.
( ) Acessibilidade no local de provas (candidato cadeirante).
( ) Acessibilidade no local de provas (candidato com dificuldade de locomoção).
( ) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (candidato com deficiência visual).
( ) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (candidato com deficiência motora que impeça o
preenchimento do cartão).
( ) Intérprete de Libras (candidato com deficiência auditiva).
( ) Ledor (candidato com deficiência visual).
( ) Prova com letra ampliada (candidato com deficiência visual). Tamanho da fonte: ________
( ) Prova em Braille (candidato com deficiência visual).
( ) Sala para amamentação (candidata lactante).
( ) Outro (descrever abaixo).
Atenção: Para o atendimento das condições solicitadas, verificar a obrigatoriedade de apresentação de laudo
médico com CID emitido há menos de um ano, acompanhado deste requerimento preenchido.
Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial.

______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Nestes Termos,
Espera Deferimento.
(Local)

(Data)

(Assinatura do Candidato)
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