
A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, torna público na 

forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 3.117, de 

25/05/11, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores 

Municipais de Santana de Parnaíba, que realizará por meio do Instituto Mais de Gestão e 

Desenvolvimento Social, Concurso Público para provimento de vagas dos cargos 

mencionados neste edital, que integram o quadro de servidores municipais, a serem 

nomeados sob o regime estatutário, observadas as INSTRUÇÕES ESPECIAIS, 

constantes deste edital. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

I - DO CONCURSO PÚBLICO 

1.1. O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas dos cargos mencionados 

neste edital, pelo regime estatutário, atualmente vagos e dos que vagarem, bem como 

para cadastro reserva. 

1.2. O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, contados a partir da data da 

homologação do resultado final, podendo, a critério da Prefeitura do Município de Santana 

de Parnaíba, ser prorrogado uma vez por igual período. 

1.3. Caso haja candidatos aprovados em concurso anterior e vigente, nos mesmos cargos 

com cadastro em reserva para este concurso, estes candidatos serão convocados com 

prioridade sobre os demais aprovados neste concurso. 

1.4. Os vencimentos dos cargos são referentes ao mês de agosto de 2012. 

1.5. A descrição sumária dos cargos será obtida no Anexo I, deste Edital. 

1.6. Os cargos serão ocupados pelo servidor municipal de acordo com a qualificação 

profissional, conforme estabelecido nos anexos da Lei Municipal nº 3.117, de 25/05/11, 

que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de 

Santana de Parnaíba. 

1.7. Os cargos, os códigos dos cargos, as vagas, a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência, vencimentos, carga horária semanal e requisitos mínimos exigidos, estão 

estabelecidos nas tabelas de cargos, especificadas a seguir: 

TABELA D E CARGOS POR ESCOLARIDADE 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARGO 
CÓDIGO 

CARGO 
VAGA 

VAGA RESERVADA 

PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

VENCIMENTO 

INICIAL E CARGA 

HORÁRIA SEMANAL 

REQUISITOS 

MÍNIMOS EXIGIDOS 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Auxiliar 

em Saúde 

Bucal 

701 01 - 
R$ 941,89 (*) 

40h 

Ensino Fundamental 

Completo e registro 

profissional no órgão 

competente 

R$ 28,00 

(*) Inclusos adicionais previstos para o cargo 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO E/OU CURSO TÉCNICO 

CARGO 
CÓDIGO 

CARGO 
VAGA 

VAGA 

RESERVADA 

PARA PESSOAS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

VENCIMENTO 

INICIAL E CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS 

MÍNIMOS EXIGIDOS 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 



Auxiliar de 

Farmácia 
702 04 01 

R$ 1.179,99(*) 

40h 

Ensino Médio 

Completo e curso de 

Auxiliar de Farmácia 

R$ 40,00 

Técnico em 

Prótese 

Odontológica 

703 01 - 
R$ 1.541,81(*) 

40h 

Ensino Médio 

Completo e curso 

Técnico em Prótese 

Odontológica e registro 

profissional no órgão 

competente 

Técnico em 

Enfermagem 
704 

Cadastro 

Reserva 
- 

R$ 1.613,01(*) 

12x36 h 

Ensino Médio 

Completo e curso 

Técnico em 

Enfermagem e registro 

profissional no órgão 

competente 

(*) Inclusos adicionais previstos para o cargo 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS 
CÓDIGOS 

CARGOS 
VAGAS 

VAGAS 

RESERVADAS 

PARA PESSOAS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

VENCIMENTO 

INICIAL E 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EXIGIDOS 

TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Enfermeiro 705 01 - 

R$ 3.060,28 (*) 

30h (regime de 

plantão) 

Superior Completo em 

Enfermagem com 

especialização em 

Obstetrícia e registro 

profissional no órgão 

competente 

R$ 55,00 

Médico 

706 
Cadastro 

Reserva 
- 

R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina e registro 

profissional no órgão 

competente 

707 
Cadastro 

reserva 
  

R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Cardiologia e registro 

profissional no órgão 

competente 

708 01   
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Endoscopia e registro 

profissional no órgão 

competente 

709 01 - 
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Ginecologia e 

obstetrícia e registro 

profissional no órgão 



competente 

710 01   
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Geriatria e registro 

profissional no órgão 

competente 

711 01 - 
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina,com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Hematologia e 

registro profissional no 

órgão competente 

712 01 - 
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Neurologia e registro 

profissional no órgão 

competente 

713 
Cadastro 

Reserva 
  

R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Pediatria e registro 

profissional no órgão 

competente 

714 04 - 
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Psiquiatria e registro 

profissional no órgão 

competente 

715 01   
R$ 5.091,13 (*) 

20h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Reumatologia e 

registro profissional no 

órgão competente 

Médico 

Plantonista 

716 10 01 
R$ 5.891,13 (*) 

24h 

Superior Completo em 

Medicina e registro 

profissional no órgão 

competente 

R$ 55,00 

717 01 - 
R$ 5.891,13 (*) 

24h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Cirurgia Geral e 

registro profissional no 

órgão competente 



718 
Cadastro 

reserva 
  

R$ 5.891,13 (*) 

24h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Ginecologia e 

obstetrícia e registro 

profissional no órgão 

competente 

719 01 - 
R$ 5.891,13 (*) 

24h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Neonatologia e 

registro profissional no 

órgão competente 

720 10   
R$ 5.891,13 (*) 

24h 

Superior Completo em 

Medicina, com 

especialização ou 

residência comprovada 

em Pediatria e registro 

profissional no órgão 

competente 

(*) Inclusos adicionais previstos para o cargo 

II - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o Edital em sua íntegra e preencher as 

condições para inscrição especificadas a seguir: 

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre 

brasileiros e portugueses conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da 

Constituição Federal e do Decreto Federal nº 72.436/72; 

b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

c) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

e) Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis; 

f) Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado nas 

tabelas mencionadas no item 1.7, do capítulo I, deste Edital; 

g) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) 

em conseqüência de processo administrativo; 

h) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, 

contra os Costumes e os previstos na Lei 11.343 de 23/08/2006; 

i) Não registrar antecedentes criminais; 

j) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o 

exercício do Cargo; e 

k) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória 

nos termos do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal. 

2.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos 

exigidos no item 2.1, deste capitulo, será solicitada por ocasião da convocação, que 

antecede a nomeação. 



2.3. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de 

aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no concurso, anulando-se 

todos os atos decorrentes de sua inscrição. 

III - DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital e na legislação pertinente, acerca das quais não 

poderá alegar desconhecimento. 

3.2. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá recolher o valor da 

inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidas 

para o Concurso Público. 

3.3. As inscrições serão realizadas por meio da INTERNET, no período de 24 de setembro 

a 18 de outubro de 2012, através do endereço eletrônico www.institutomais.org.br, 

iniciando-se no dia 24 de setembro de 2012 às 10 horas e encerrando-se, 

impreterivelmente, no dia 18 de outubro de 2012, às 18 horas, observado o horário oficial 

de Brasília e os itens estabelecidos no capítulo II, deste edital. 

3.4. O candidato que realizar sua inscrição VIA INTERNET, deverá ler e aceitar o 

requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição on-line e transmitir os 

dados pela Internet. 

3.5. O documento de boleto bancário deverá ser impresso para o pagamento da taxa de 

inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 

3.6. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição através do boleto bancário, a título de 

ressarcimento de despesas com material e serviços, pagável preferencialmente em toda a 

rede bancária, com vencimento para o dia 19 de outubro de 2012, de acordo com os 

seguintes valores: 

a) R$ 28,00 (vinte e oito reais) - para cargos com escolaridade de Ensino Fundamental; e 

a) R$ 40,00 (quarenta reais) - para cargos com escolaridade de Ensino Médio e/ou 

Técnico; e 

b) R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) - para cargos com escolaridade de Nível Superior. 

3.7. O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE EFETUAR O PAGAMENTO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO, ATRAVÉS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELA INTERNET. 

3.8. O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição em desacordo com as 

instruções do item 3.7 deste edital, NÃO TERÁ A SUA INSCRIÇÃO EFETIVADA. 

3.9. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo sob hipótese 

alguma, portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, verifique 

atentamente o cargo de interesse. 

3.10. As inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa 

de inscrição, através da rede bancária. 

3.11. O candidato inscrito NÃO deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato, os dados cadastrais informados no ato de 

inscrição, sob as penas da lei. 



3.12. O candidato com deficiência deverá ler atentamente o Capítulo IV deste edital e 

anotar na ficha de inscrição on-line a sua deficiência e se necessita de condição especial 

para a prova. 

3.12.1. Para confirmação da deficiência do candidato o mesmo deverá enviar, 

obrigatoriamente, laudo médico e caso necessite, de solicitação de condição especial, via 

SEDEX, ao Instituto Mais, localizado à Rua Cunha Gago, 740 - CEP 05421-001 - São 

Paulo - Capital, identificando no envelope o nome do candidato e do concurso. 

3.12.2. O laudo médico e/ou a solicitação de condição especial para a prova, deverá ser 

encaminhada até a data de encerramento das inscrições. 

3.12.3. Após este período, será indeferida a condição do candidato com deficiência, bem 

como a solicitação de prova especial. 

3.13. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da 

inscrição. 

3.14. As informações complementares referentes à inscrição estarão disponíveis no 

endereço eletrônico www.institutomais.org.br. 

3.15. O Instituto Mais e a Prefeitura não se responsabilizam por solicitação de inscrição 

não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 

que impossibilitem a transferência de dados. 

3.16. A partir do dia 02 de novembro de 2012 o candidato deverá conferir no endereço 

eletrônico www.institutomais.org.br se os dados da inscrição foram recebidos, e se o valor 

da inscrição foi pago. Em caso negativo o candidato deverá entrar em contato com o 

Instituto Mais através do telefone (0xx11) 2659-5746 /2659-5748 para verificar o ocorrido, 

nos dias úteis, no horário das 9h às 17h. 

3.17. É de responsabilidade do candidato a impressão do Edital, não podendo o candidato 

alegar desconhecimento de quaisquer itens constantes no presente Edital. 

3.18. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em 

duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja 

qual for o motivo alegado. 

3.19. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de 

Inscrição via Internet pelo candidato. 

3.20. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo a Prefeitura e ao Instituto Mais o direito de excluir do Concurso Público 

aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 

inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

3.21. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que 

será responsável pela guarda da criança. 

3.22. A solicitação de condições especiais para realização das provas será atendida 

obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

3.23. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 

estabelecido neste Edital. 



IV - DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

4.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso 

Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a 

deficiência de que são portadores, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 

20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

4.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo 

Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, aos candidatos com deficiência, será reservado, 

por cargo, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a 

surgir no prazo de validade do Concurso. 

4.3. Atendendo a determinação da Lei, com base nas vagas oferecidas neste Concurso 

fica reservada, para candidato com deficiência a(s) vaga(s) determinada(s) nas tabelas de 

cargos, do Capítulo I, deste edital. 

4.4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no art. 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo 

Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

4.5. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, após convocação, 

serão encaminhados para a Seção de Medicina e Segurança do Trabalho, objetivando a 

comprovação do enquadramento da deficiência e sua correspondência com aquela 

declarada no ato de inscrição do Concurso. 

4.6. A confirmação da deficiência pelo Médico Perito não garante ao candidato o acesso 

ao cargo, o que só ocorrerá após aprovação no exame admissional idêntico ao dos demais 

candidatos, a fim de comprovar a capacidade laborativa necessária para o desempenho 

das atividades. 

4.7. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência assinalada na ficha 

de inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação 

geral de aprovados. 

4.8. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato com deficiência 

obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, arts. 43 e 44, 

conforme especificado a seguir: 

4.8.1. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; 

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho 

na execução das tarefas; 

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 

habitualmente utilize; e 

e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

4.8.2. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e 

a deficiência do candidato durante o estágio probatório, cuja realização se dará durante o 

período de 36 (trinta e seis) meses. 

4.9. Os candidatos com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de 

condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação 



e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima 

exigida para todos os demais candidatos. 

4.10. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento 

diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, indicando as condições 

diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 

4.11. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 

provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por 

especialista da área de sua deficiência. 

4.12. O candidato inscrito como deficiente deverá especificar no momento de sua 

inscrição, a sua deficiência. 

4.12.1. Durante o período das inscrições deverá encaminhar, via Sedex ou Aviso de 

Recebimento (AR), ao Instituto Mais, localizado na Rua Cunha Gago, 740 - CEP 05421-

001 - São Paulo - SP, as solicitações a seguir: 

a) Laudo Médico recente, em cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 12 (doze) 

meses antes do término das inscrições, contendo obrigatoriamente o número do CID; e 

b) Condição especial para realização da prova, quando for o caso. 

4.12.2. O laudo médico enviado para o Instituto Mais não será devolvido ao candidato. 

4.13. O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, aos 

dispositivos mencionados nos itens 4.10, 4.11 e 4.12. e seus subitens, não terá a condição 

especial atendida ou não será considerado deficiente, seja qual for o motivo alegado. 

4.14. As vagas definidas na tabela de cargos, do capítulo I, deste edital, que não forem 

providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso ou por não enquadramento 

como deficiente na perícia médica, serão preenchidas pelos demais concursados, com 

estrita observância da ordem classificatória. 

4.15. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem deficientes, se aprovados no 

concurso público, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados e em lista à 

parte. 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 

Concurso Público Edital nº 07/2012 

Nome do candidato: 

Cargo: 

Vem REQUERER prova especial e/ou condições especiais para realização da prova. 

Tipo de deficiência de que é portador: 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 

tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (Marcar com X no local apropriado, caso necessite de Prova 

Especial, em caso positivo, discriminar o tipo de prova de que necessita). 

(__) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou condições especiais (Relacionar qual o tipo de prova ou condição de 

que necessita): 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO (cópia legível e autenticada) com CID, junto a esse requerimento. 

Datar / Local: __________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 

V - DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 

5.1. O Concurso Público constará das seguintes provas: 



5.1.1. Provas Objetivas, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, a 

serem realizadas conforme estabelecido no Capítulo VI e avaliadas conforme estabelecido 

no Capítulo VII, deste edital, constarão de questões de múltipla escolha e versarão sobre 

os programas contidos no ANEXO II, deste edital; e 

5.1.2. Provas Práticas para os cargos de Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Prótese 

Odontológica, de caráter eliminatório, a serem realizadas e avaliadas conforme 

estabelecido no capítulo VIII, deste edital. 

5.2. Os candidatos serão avaliados neste concurso conforme estabelecido na tabela a 

seguir: 

CARGO AVALIAÇÕES CONTEÚDOS Nº DE ITENS 

Auxiliar de Farmácia Prova Objetiva 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 06 

Conhecimentos Específicos 14 

Auxiliar em Saúde Bucal 
Objetiva Prova 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 06 

Conhecimentos Específicos 14 

Prova Prática Tarefas a serem realizadas de acordo com a Descrição do Cargo 

Técnico de Enfermagem Prova Objetiva 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 06 

Conhecimentos Específicos 14 

Técnico em Prótese Odontológica 
Prova Objetiva 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 06 

Conhecimentos Específicos 14 

Prática Tarefas a serem realizadas de acordo com a Descrição do Cargo 

Enfermeiro Prova Objetiva 

Língua Portuguesa 10 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 06 

Conhecimentos Específicos 24 

Médico 

Médico Plantonista 
Prova Objetiva 

Política de Saúde 10 

Clínica Médica 20 

Conhecimentos Específicos 10 

VI - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

6.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de SANTANA DE PARNAÍBA, na data 

prevista de 11 de novembro de 2012, no período e data prevista na tabela a seguir: 

DATA PREVISTA PROVA / 

PERÍODO 
CARGOS 

11/11/2012 - (domingo manhã) 
Auxiliar de Farmácia, Médico, Técnico de Enfermagem e Técnico em Prótese 

Odontológica 



11/11/2012 - (domingo tarde) Auxiliar em Saúde Bucal, Médico Plantonista e Enfermeiro 

6.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes nos 

colégios da cidade de Santana de Parnaíba, o Instituto Mais se reserva do direito de alocá-

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

responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 

6.2. As informações do local e horário para a realização das provas serão divulgadas a 

partir do dia 02 de novembro de 2012, em Edital de Convocação, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, não podendo ser 

alegada qualquer espécie de desconhecimento e estarão disponibilizadas: 

a) Em listagem afixada no DRH da Prefeitura, situado na Rua São Miguel Arcanjo, 90 - 

Centro - Santana de Parnaíba - SP, nos dias úteis, das 9 às 16 horas. 

b) Nos sites: www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br; e 

c) No Setor de Atendimento ao Candidato do Instituto Mais, pelos telefones (11) 2659-

5746 / 2659-5748, das 09h às 17h, nos dias úteis. 

6.3. Ao candidato somente será permitida a participação nas provas na respectiva data, 

horário e local, a serem divulgados de acordo com as informações constantes no item 6.2, 

deste capítulo. 

6.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 

horário ou fora do local designado. 

6.5. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, 

data de nascimento, entre outros, exceto do cargo, deverão ser corrigidos no dia da 

respectiva prova, através de formulário específico para correção de dados incorretos. 

6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 

mínima de 30 minutos, munido de: 

a) Comprovante de inscrição; 

b) ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; 

Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de 

Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como 

documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 

c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir a identificação do candidato com clareza. 

6.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

6.6.3. O candidato que no dia de realização das provas não estiver portando ao menos um 

dos documentos citados no item 6.6., alínea "b" deste capítulo, por motivo de perda, roubo 

ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à 

identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em 

formulário próprio. 



6.6.3.1. A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 

6.6.4. Não serão aceitos cópias de documentos de identidade, ainda que autenticada, bem 

como, não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo - sem foto), carteiras de estudante, 

carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis 

e/ou danificados. 

6.7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 

ou a ausência do candidato. 

6.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar das listagens 

oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o Instituto 

Mais procederá à inclusão do referido candidato, por meio de preenchimento de formulário 

específico mediante a apresentação do recibo de pagamento (boleto bancário 

autenticado). 

6.8.1. A inclusão de que trata o item 6.8. será realizada de forma condicional, e será 

confirmada pelo Instituto Mais na fase de Julgamento das provas objetivas, com o intuito 

de se verificar a pertinência da referida inclusão. 

6.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.8, a mesma será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 

formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

6.8.3. Não será aceito como comprovação de pagamento recibo de "AGENDAMENTO DE 

PAGAMENTO" 

6.9. No dia da realização das provas não será permitido ao candidato: 

6.9.1. Entrar e/ou permanecer no local de exame com armas ou aparelhos eletrônicos 

(agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, relógios com banco 

de dados, telefone celular, walkman etc.) ou semelhantes. 

6.9.1.1. O descumprimento do item 6.9.1 deste capítulo, implicará na eliminação do 

candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

6.9.2. Entrar ou permanecer no local de exame com vestimenta inadequada. 

6.9.3. Nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 

6.10. O Instituto Mais e a Prefeitura não se responsabilizará por perdas ou extravios de 

objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 

6.11. Quanto às Provas objetivas: 

6.11.1. Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no caderno 

de questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica 

de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção. 

6.11.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 

contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou 

rasuras, ainda que legíveis. 



6.11.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou 

assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o 

desempenho do candidato. 

6.11.3. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala as folhas de respostas, 

cedido para a execução das provas. 

6.11.4. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas. 

6.11.5. Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 

decorridas 1 hora do seu início. 

6.12. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 

b) Não apresentar os documentos exigidos no item 6.6., alínea "b" deste Capítulo; 

c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 

d) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo 

mínimo de permanência estabelecido no Item 6.11.5, deste capítulo; 

e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 

escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 

realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou calculadoras; 

f) For surpreendido utilizando telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, notebook 

e/ou equipamento similar; 

g) tiver o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização 

das provas; 

h) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 

i) Não devolver o material cedido para realização das provas; 

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação 

a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes; 

k) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 

l) Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 

m) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e na folha de 

respostas; e 

n) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou 

de terceiros. 

6.13. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou 

por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão 

anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

6.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação 

das provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 

6.15. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua 

exclusiva responsabilidade. 

6.15.1. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou 

hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do 

concurso. 



6.16. No dia da realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da 

equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes 

ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

6.17. O gabarito oficial da Prova Objetiva será afixado na sede da PREFEITURA e estará 

disponível nos sites www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, no 

primeiro dia útil após a data de realização da prova e caberá recurso em conformidade 

com o Capítulo X, deste edital. 

VII - DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

7.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

7.2. Na avaliação da prova será utilizado o Escore Bruto. 

7.2.1. O Escore Bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

7.2.2. Para se chegar ao total de pontos o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número 

de questões da prova, e multiplicar pelo número de questões acertadas. 

7.2.3. O cálculo final será igual ao total de pontos do candidato. 

7.3. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver no conjunto das 

provas total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta). 

7.4. O candidato ausente e não habilitado na prova objetiva estará automaticamente 

eliminado do concurso público. 

7.5. Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 

7.6. Caberá recurso do resultado da prova objetiva, em conformidade com o Capítulo X, 

deste edital. 

VIII - DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL E TÉCNICO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA 

8.1. A Prova Prática para os cargos de Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico em Prótese 

Odontológica, será realizada na cidade de Santana de Parnaíba. 

8.2. Os candidatos serão informados quanto ao local das provas por meio de "Edital de 

Convocação", que será afixado no DRH, situado na Rua São Miguel Arcanjo, 90 - Centro - 

Santana de Parnaíba - SP e divulgados na Internet, nos endereços 

www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br, por ocasião da divulgação 

do resultado das provas objetivas. 

8.2.1. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para 

a prova prática. 

8.2.2. Ao candidato somente será permitida a participação na prova prática na respectiva 

data, horário e local, a serem divulgados de acordo com as informações constantes no 

edital de convocação. 

8.2.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência 

mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade original. 

8.2.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 

horário ou fora do local designado. 

8.3. Para a realização da prova prática serão convocados os 30 (trinta) primeiros 

candidatos habilitados nas provas objetivas, obedecendo à ordem de classificação, com os 



critérios de desempate aplicados, sendo os demais candidatos eliminados deste Concurso 

Público. 

8.3.1. Para fins de desempate serão aplicados os critérios estabelecidos no item 9.6, do 

capítulo IX, deste edital. 

8.3.2. A quantidade pré-estabelecida de candidatos convocados para a prova prática 

poderá sofrer alteração de acordo com as necessidades da administração pública. 

8.3.3. Todos os candidatos inscritos como pessoa com deficiência, desde que estejam 

habilitados na prova objetiva, e que tenham apresentado os documentos em conformidade 

com os itens 4.10, 4.11, 4.12. e seus subitens, serão convocados para realizar a prova 

prática e participarão desta fase de acordo com os critérios estabelecidos no item 4.9, do 

capítulo IV, deste edital. 

8.4. O candidato no dia da realização da prova prática terá acesso à planilha contendo os 

critérios que serão utilizados na avaliação da prova. Após a ciência dos critérios a serem 

avaliados na prova prática, o candidato assinará a respectiva planilha, não cabendo 

alegação de desconhecimento do seu conteúdo. 

8.5. A prova prática será realizada de acordo com as tarefas típicas do cargo especificadas 

na descrição do cargo, Anexo I, deste edital e avaliará se o candidato está apto a exercer 

satisfatoriamente a sua função. 

8.6. A prova prática terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou 

inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo. 

8.7. O candidato considerado inapto na prova prática ou que não comparecer para realizar 

a prova, será automaticamente eliminado do concurso. 

8.8. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 

8.9. Caberá recurso das Provas Práticas, em conformidade com o Capítulo X, deste edital. 

IX - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

9.1. A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obtidos na prova objetiva. 

9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da nota final, em lista de 

classificação por cargo. 

9.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, sendo uma geral com a relação de 

todos os candidatos, inclusive os candidatos com deficiência, e uma especial com a 

relação apenas dos candidatos com deficiência. 

9.4. O resultado do Concurso será afixado no DRH da Prefeitura e divulgado na Internet 

nos endereços eletrônicos www.institutomais.org.br e www.santanadeparnaiba.sp.gov.br e 

caberá recurso nos termos do Capítulo X, deste Edital. 

9.5. A lista de classificação Final/Homologação, após avaliação dos eventuais recursos 

interpostos, será afixada no DRH da Prefeitura, situado a Rua São Miguel Arcanjo, 90 - 

Centro - Santana de Parnaíba - SP e publicada em Jornal de circulação Local ou Diário 

Oficial do Estado. 

9.6. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao 

candidato que: 

a) Tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o último dia das inscrições, atendendo ao 

que dispõe o Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03; 



b) Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos, quando 

houver, 

c) Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa, quando houver; 

d) Obtiver maior número de acertos na prova de Matemática, quando houver; 

e) Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Gerais / Atualidades, 

quando houver; 

f) Obtiver maior número de acertos na prova de Política de Saúde, quando houver, e 

g) Obtiver maior número de acertos na prova de Clínica Médica, quando houver, e 

h) Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o último dia das inscrições. 

9.7. A classificação no presente Concurso não gera aos candidatos direito à nomeação 

para o cargo, cabendo à Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba o direito de 

aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo 

obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados, respeitando sempre a 

ordem de classificação, bem como não permite escolha do local e horários de trabalho. 

9.7.1. CASO O CANDIDATO NÃO ACEITE A VAGA EXISTENTE, SERÁ CONSIDERADO 

DESISTENTE DO CONCURSO PÚBLICO. 

X - DOS RECURSOS 

10.1. Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

contados a partir da divulgação de cada etapa realizada, a saber: 

a) Aplicação das provas objetivas; 

b) Divulgação dos gabaritos oficiais da prova objetiva; 

c) Divulgação do resultado parcial contendo a nota da prova objetiva; 

d) Divulgação do resultado da prova prática, quando existir; e 

e) Divulgação do resultado da classificação final. 

10.2. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados 

não serão apreciados. 

10.3. O recurso deverá ser entregue PESSOALMENTE, das 9h00 às 16h30min, no 

seguinte local: 

LOCAL DE ENTREGA DOS RECURSOS 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba - Setor de RECURSOS HUMANOS, situado à Rua São Miguel 

Arcanjo, n.º 90 - Centro - Santana de Parnaíba - SP. 

10.4. O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado e conter o nome do 

concurso, nome e assinatura do candidato, número de inscrição, cargo, código do cargo e 

o seu questionamento. 

10.5. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido 

no Item 10.3, deste capítulo. 

10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 10.1, 

deste capítulo. 

10.7. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do 

Concurso. 

10.8. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 

eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma 



nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do 

candidato que não obtiver nota mínima exigida para habilitação. 

10.9. Depois de julgados os recursos apresentados, será publicado o resultado final do 

Concurso com as alterações ocorridas em face do disposto no item 10.8., deste capítulo. 

10.10. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 

a) Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 

b) Fora do prazo estabelecido; 

c) Sem fundamentação lógica e consistente; 

d) Com argumentação idêntica a outros recursos; e 

e) Entregues em locais diferentes do especificado no item 10.3., deste capítulo. 

10.11. Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de recurso, recurso do 

recurso ou recurso de gabarito final definitivo. 

10.12. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Instrução: 

O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, o número de inscrição, o nome, o código e o nome do cargo para o 

qual está concorrendo, a fase do concurso a que se refere o recurso, o número da questão objeto do recurso 

(quando for o caso), o gabarito publicado (quando for o caso), a sua resposta (quando for o caso) e a sua 

argumentação fundamentada. 

Quando o recurso for referente ao enunciado da questão, o candidato deverá indicar o número da questão a que se 

refere o enunciado e a sua argumentação fundamentada. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  

CONCURSO PÚBLICO 07/2012 

NOME DO CANDIDATO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

CARGO: (código e nome) 

FASE DO CONCURSO A QUE SE REFERE O RECURSO:  

NÚMERO DA QUESTÃO: (QUANDO FOR O CASO)  

GABARITO DIVULGADO: (QUANDO FOR O CASO)  

RESPOSTA DO CANDIDATO: (QUANDO FOR O CASO)  

ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 

XI - DA NOMEAÇÃO 

11.1. A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura do Município de Santana de 

Parnaíba e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal. 

11.2. A aprovação no Concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final. 

11.3. Por ocasião da convocação que antecede a nomeação, os candidatos classificados 

deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem 

os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição estabelecidas no 

presente Edital. 

11.3.1. Os candidatos serão convocados por meio de Edital que será afixado nos quadros 

de aviso da Prefeitura, situada à Rua São Miguel Arcanjo, nº 90- Centro - Santana de 

Parnaíba - SP e por meio de publicação no Jornal de circulação Local ou Diário Oficial do 

Estado. A omissão do candidato ou sua negação expressa será entendida como 



desistência da convocação, ensejando à administração ao chamamento do candidato 

seguinte na lista final de classificação. 

11.3.2. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações no Jornal 

de circulação Local ou Diário Oficial do Estado, bem como, também poderá entrar em 

contato com o DRH da Prefeitura para acompanhar a evolução das convocações, ficando 

ciente de que não receberá nenhum tipo de comunicação. 

11.4. Após a publicação os candidatos terão o prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas 

para apresentação dos documentos originais acompanhados de cópias reprográficas 

discriminados a seguir: carteira de trabalho, certidão de nascimento ou Casamento, Título 

de Eleitor, Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, Cédula de Identidade - 

RG ou RNE, 2 (duas) fotos 3x4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou rastreamento 

realizado na Caixa Econômica (caso o primeiro trabalho tenha sido em empresa privada), 

ou Banco do Brasil (em empresa pública), CPF, Comprovantes de escolaridade, Certidão 

de Nascimento dos filhos, com idade inferior a 18 (dezoito) anos, salvo se inválido, 

Resultado de Antecedentes Criminais, Certidão de Distribuição Criminal (expedida no 

Fórum da sua Cidade), comprovante de endereço atualizado em seu nome e numero de 

conta corrente do Banco Santander. 

11.4.1. Caso haja necessidade a Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba poderá 

solicitar outros documentos complementares. 

11.4.2. A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital impedirá a 

formalização do ato de posse. 

11.5. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a 

exames e/ou a apresentação de laudos específicos, conforme a natureza do cargo 

pretendido, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas 

pertinentes ao cargo a que concorrem. 

11.5.1. As decisões do Serviço Médico da Prefeitura do Município de Santana de 

Parnaíba, de caráter eliminatório para efeito de nomeação, são soberanas e delas não 

caberá qualquer recurso. 

11.6. A posse e o exercício deverão ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados da publicação do ato de convocação. 

11.7. Não serão aceitos quaisquer tipos de protocolos no ato da convocação ou cópias dos 

documentos exigidos. 

11.8. No caso de desistência do candidato convocado, o ato será formalizado pelo mesmo 

por meio de termo de renúncia. 

11.9. O não comparecimento, em 72 (setenta e duas) horas, implicará na sua exclusão e 

desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Concurso Público. 

11.10. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante a 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. 

11.11. Os candidatos classificados serão nomeados pelo regime estatutário. 

11.12. O candidato ao entrar em exercício para o cargo de provimento efetivo, ficará 

sujeito a estágio probatório pelo período de 3 (três) anos, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de Avaliação de Desempenho. 



XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente às etapas do 

presente concurso, poderão ser publicados em jornal de circulação local ou Diário Oficial 

do Estado, afixados no DRH da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e 

divulgados na Internet nos endereços eletrônicos: www.institutomais.org.br e 

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br. 

12.2. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação 

no concurso. 

12.3. A aprovação no Concurso não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final. 

12.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, 

mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da nomeação, 

acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas 

decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

12.5. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados finais do Concurso 

Público, a qual poderá ser efetuada por cargo, individualmente ou pelo conjunto de cargos 

constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

12.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até 

a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 

mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

12.7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o Instituto Mais, 

situado à Rua Cunha Gago, 740 - São Paulo - SP - CEP 05421-001, até a data de 

publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto a Prefeitura do 

Município de Santana de Parnaíba, no Setor de DRH, situado à Rua São Miguel Arcanjo, 

n.º 90 - Centro - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06501-115, por meio de 

correspondência com aviso de recebimento. 

12.8. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda, manter seu 

endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso. 

12.9. As despesas relativas à participação do candidato no Concurso e à apresentação 

para posse e exercício correrão à expensas do próprio candidato. 

12.10. A Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e o Instituto Mais não se 

responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a 

este Concurso. 

12.11. A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade do Instituto Mais 

de Gestão e Desenvolvimento Social. 

12.12. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso da 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba e pelo Instituto Mais, no que tange a 

realização deste concurso. 

Santana de Parnaíba, 06 de setembro de 2012. 

Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba 



ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

AUXILIAR DE FARMÁCIA - Efetua o recebimento dos medicamentos verificando 

quantidade, validade e laudo. Organiza os medicamentos nas prateleiras, bem como 

verifica sua quantidade em relação à ficha de estoque. Elabora e separar as solicitações 

das unidades de saúde do município, dando baixa em suas respectivas fichas. Relata as 

necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de demanda, 

bem como, as validades estiverem próximas ao vencimento. Auxilia na elaboração dos 

relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de saúde. Entrega medicamentos à 

população e presta orientação quanto ao uso correto dos medicamentos de acordo com a 

prescrição médica. Executa outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 

associada a sua área de atuação. 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - Recepciona e identifica pacientes e organiza a sala para 

atendimento. Marca consultas e preenche fichas clínicas. Prepara o paciente para o 

atendimento. Auxilia na instrumentação do Cirurgião Dentista acompanhando suas 

atividades sistematicamente. Executa a limpeza e assepsia do campo de atividades 

odontológicas, limpando utensílios com álcool e esterilizando o instrumental usado. Zela 

pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados e providencia a 

manutenção do equipamento odontológico. Manipula materiais odontológicos. Realizar 

trabalhos de prevenção e promoção em saúde. Convoca e acompanha os alunos da sala 

de aula até o consultório dentário para exames e tratamentos. Revela e monta radiografias 

intra-orais. Organiza arquivos, fichários e controle de estoque. Participa de levantamentos 

epidemiológicos e visitas domiciliares. Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível 

de complexidade, associada a sua área de atuação. 

ENFERMEIRO - Executa a supervisão e coordenação da equipe de auxiliares de 

enfermagem, avaliando a qualidade técnica do serviço prestado. Programa e supervisiona 

as atividades de enfermagem, controlando boletins de produtividade e o número de 

exames e consultas realizados. Desenvolve serviços de enfermagem, tais como 

administração de medicamentos, realização de curativos, controle da pressão venosa, 

monotorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, 

movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, entre outros. Executar cuidados e 

serviços de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Atua nos serviços 

burocráticos de enfermagem, elaborando escalas de serviço, planos de trabalho e 

atribuições diárias. Preenche prontuários de pacientes, bem como todos os registros 

relativos a sua atividade. Participar do planejamento, realização e avaliação dos 

programas de Saúde Pública, elaborando normas técnicas e administrativas. Realizar 

estudos e previsão de recursos necessários ao funcionamento dos serviços de 

enfermagem. Participa de reuniões de caráter administrativo e de reuniões de caráter 

técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados. Programa e 

executa o treinamento sistemático em serviço do pessoal de enfermagem. Desenvolve 

programas de prevenção e controle de doenças em geral e programas especiais para 

mulheres, crianças e adolescentes. 



MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA - Presta assistência integral ao cidadão efetuando 

exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras 

formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 

medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. 

Presta socorros de urgência e emergência. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Realiza procedimentos básicos de enfermagem tais 

como: verificação de sinais vitais, punção venosa periférica, curativo, administração de 

medicamento via oral, nasal, tópica, retal e parenteral, de inalação, oxigenoterapia, coleta 

de sangue para exames. Assiste ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação 

e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Auxilia na prestação de 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Assiste na prevenção e 

controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica. 

Atua na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle 

sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência 

saúde. Presta socorro de urgência e emergência aos usuários dentro da UBS e em 

domicílio, e encaminha pacientes aos serviços de referência quando necessário. 

Responsabiliza-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e 

medicamentos colocados à sua disposição. Realiza esterilização e desinfecção dos 

materiais e instrumentos utilizados. Participa de ações de educação em saúde. Executa 

outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

TÉCNICO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA: Confecciona aparelhos protéticos, próteses 

fixas e removíveis, próteses totais, jaquetas e coroas, assim como aparelhos ortodônticos 

e placas de mordida ligados à odontologia. Desenvolve e colabora em pesquisas, em sua 

área de atuação. Participa de treinamento e capacitação de Técnicos em Prótese 

Odontológica. Desempenha outras atribuições no âmbito de sua área de formação técnica. 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PARA O CARGO DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

LÍNGUA PORTUGUESA - Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. Conjugação de 

verbos. Concordância entre adjetivo e substantivo e entre o verbo e seu sujeito. Confronto 

e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Pontuação. Compreensão de textos. 

MATEMÁTICA - Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Sistema de medidas. 

Sistema monetário brasileiro. 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES - Cultura e sociedade brasileira: música, 

literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e 

elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 

impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas 

públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local e internacional 

contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional (veiculados nos últimos 

noventa dias da data da prova). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Conhecimentos Básicos da Função de Auxiliar de 

Cirurgião Dentista. Noções de Atendimento Ao Paciente, Agendamento. Noções de 



Harmonia e Humanização da Clínica Odontológica. Noções de Anatomia Bucal. Recepção 

Anamnese, Preenchimento da Ficha Odontológica. Noções de diferentes tipos de perfil 

psicológicos de Pacientes. Material, Equipamento, Instrumental. Fatores de Risco no 

Trabalho, Formas de Prevenção. Noções de Ergonomia Aplicada à Odontologia. Trabalho 

em Equipe, Princípios do Trabalho a 4 mãos. Noções de Instrumentação. Noções de 

Manutenção do Equipamento Odontológico. Noções de Higiene, Limpeza e Assepsia. 

Noções de Assepsia. Noções de Biossegurança. Noções de Esterilização de Instrumental, 

Tipos: Químicos, Físicos 

PARA O CARGO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E 

TÉCNICO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA 

LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação de Texto. Significação das palavras: sinônimos, 

antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. 

Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações 

entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 

MATEMÁTICA - Resolução de situações-problema. Números Inteiros: Operações, 

Propriedades, Múltiplos e Divisores; Números Racionais: Operações e Propriedades. 

Números e Grandezas Diretamente e Inversamente Proporcionais: Razões e Proporções, 

Divisão Proporcional, Regra de Três Simples e Composta. Porcentagem. Juros Simples. 

Sistema de Medidas Legais. Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de 

volume. 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES - Cultura e sociedade brasileira: música, 

literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e 

elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 

impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas 

públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local e internacional 

contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional (veiculados nos últimos 

noventa dias da data da prova). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA: 

AUXILIAR DE FARMÁCIA - Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; 

Higiene e Segurança no trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na 

prestação de serviço; Relações interpessoais e atendimento ao público; Noções de 

organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e saída de 

medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de 

medicamentos. Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias 

dos medicamentos. Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos 

quanto à classe terapêutica; Conceitos de medicamento, remédio, genérico, similar; 

Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Técnicas de 

manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório 

de manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas 

e cáusticas. Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. 

Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas 



homogêneas e heterogêneas: processos de separação. Processo de esterilização. 

Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. Resoluções 

ANVISA para a área farmacêutica. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. 

Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 - SVS/MS (12/05/1998). Noções de 

Anatomia e Fisiologia Humana. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - Código de ética dos profissionais de enfermagem; 

Implicações éticas e jurídicas no exercício da enfermagem. Técnicas básicas de 

enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 

Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para 

dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise). 

Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para 

exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, 

parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com 

distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, 

digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, acondicionamento e 

métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada 

cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e 

comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, 

profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. 

Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto 

e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento 

e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. 

Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde - doença; Imunizações; Vigilância 

epidemiológica; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e do 

idoso. 

TÉCNICO EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA - Noções de oclusão dental; Moldeiras 

individuais de resina acrílica - confecção; Dentaduras de prova - confecção; Inclusão e 

polimerização de dentaduras; Demuflagem, acabamento e polimento de dentaduras; 

Material de prótese; Prótese total; Prótese parcial removível; Prótese parcial fixa; anatomia 

e escultura; reprodução de modelos, vazamentos de modelos em seus diversos tipos, 

montagem de modelos nos diversos tipos de articuladores, prensagem de peças protéticas 

em resina acrílica, fundição de metais de diversos tipos, casos simples de inclusão, 

confecção de moldeiras individuais no material indicado e curagem, acabamento e 

polimento de peças protéticas. Ética Profissional. Consolidação das normas do CFO para 

os TPDs. 

PARA O CARGO DE ENFERMEIRO 

LÍNGUA PORTUGUESA - Interpretação de Texto. Significação das palavras: sinônimos, 

antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. 

Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações 

entre as orações). Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 



CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES - Cultura e sociedade brasileira: música, 

literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, revistas e televisão. Fatos e 

elementos de política brasileira. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 

impactos na sociedade contemporânea. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas 

públicas, aspectos locais, nacionais e globais. Panorama local e internacional 

contemporâneo. Panorama da economia nacional e internacional (veiculados nos últimos 

noventa dias da data da prova). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Fundamentos da Enfermagem. Sistematização da 

Assistência de Enfermagem. O processo de enfermagem. Classificação Internacional das 

Práticas de Enfermagem. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Epidemiologia. Sistema Único de Saúde. Embriologia. Alterações na anatomia e fisiologia 

do aparelho reprodutor na gravidez. Modificações gravídicas. Pré-natal de baixo risco. 

Assistência ao parto: mecanismo, períodos clínicos e práticas humanizadas. Puerpério e 

amamentação. Complicações na gestação. Adaptação do Recém-nascido. Cuidados com 

o recém-nascido de baixo risco. Cuidados com o recém-nascido de alto risco. Dor no 

recém-nascido: manejo e avaliação. Hemorragias da Gestação/ Gestação Prolongada/ 

Trabalho de Parto Prematuro. 

PARA OS CARGOS DE MÉDICO E MÉDICO PLANTONISTA 

POLÍTICAS DE SAÚDE - Constituição Federal, artigos referentes à Saúde. Lei 8.080 de 

19/09/90. Lei 8.142 de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 

NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência a Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02. 

Programa de Saúde da Família - PSF. Estratégias de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da 

Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 

de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. 

Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 

primária à Saúde. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. 

Preenchimento de Declaração de Óbito. Código de Ética do Profissional. 

CLÍNICA MÉDICA - Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de saúde. 

Abordagem ambulatorial do paciente com as seguintes enfermidades: Enfermidades do 

estômago e do esôfago (Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. Gastrites. Esofagites de 

refluxo); Enfermidades dos intestinos (Transtornos diarréicos. Cólon Irritável. Parasitoses 

Intestinais.) Enfermidades do Pâncreas comuns na prática clínica. Enfermidades do fígado 

e vias biliares (Cirrose. Hepatite. Colecistopatias). Enfermidades do aparelho circulatório 

(Cardiopatia Isquêmica. Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência Cardíaca. Arritmias. 

Cardiopatias oro-valvulares. Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. 

Insuficiência Venosa. Insuficiência Arterial Periférica. Tromboflebite); Enfermidades 

Respiratórias (Insuficiência Respiratória. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma 

Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites.) Enfermidades dos 

rins e vias urinárias (Litíase renal. Infecção Urinária. Cistites.) Enfermidades do Sistema 

Nervoso Central (Acidentes Vasculares Cerebrais. Doença de Parkinson. Meningites. 

Epilepsia. Vertigens. Cefaléias.) Enfermidades Hematológicas (Anemias. Leucemias.) 



Enfermidades Metabólicas e Endócrinas (Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. 

Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. Dislipidemias. Hiopovitaminoses. 

Desnutrição.) Doenças infecciosas e doenças sexualmente transmissíveis (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. Hanseníase. Cólera. Raiva. Leptospirose. Dengue. Rubéola. 

Tétano. Parotidite. Estreptococcias. Estafilococcia. Sinusite. Amigdalite.) Enfermidades 

Reumáticas (Artrite Reumatóide. Febre reumática. Lupus Eritematoso Sistêmico. 

Osteoporose. Osteoartrose. Bursites. Lombalgias. Lesões por Esforços Repetidos) 

Enfermidades Dermatológicas (Micoses de pele. Dermatites. Eczema. Urticária. 

Escabiose. Pediculose.) Enfermidades psiquiátricas (Ansiedade. Depressão) Enfermidades 

comuns na infância (Esquema básico de imunização. Negligência e maus tratos na 

infância.) Alcoolismo e Tabagismo. Planejamento Familiar. Métodos contraceptivos. 

Aleitamento Materno. Atuação em Ginecologia: Gravidez, Parto, Puerpério; Atuação em 

Geriatria: envelhecimento normal e doenças da senilidade. Antibioticoterapia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA: 

MÉDICO / MÉDICO PLANTONISTA - Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; 

Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaleias; Febre de origem 

indeterminada; Diarreias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; 

Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia 

isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor toráxica; Dor 

lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; 

Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; 

Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; 

Dislipidemias. 

MÉDICO CARDIOLOGISTA - Anatomia, fisiologia e fisiopatologia cardiovascular. 

Semiologia cardiovascular: anamnese e exame físico. Métodos complementares na 

avaliação cardiovascular: eletrocardiografia, radiologia, ergometria, ecocardiografia, 

sistema holter, monitoração ambulatorial da pressão arterial, medicina nuclear aplicada a 

cardiologia, ressonância magnética cardíaca, cateterismo cardíaco, angiotomografia 

cardíaca. Aterosclerose; fatores de risco para aterosclerose. Prevenção primária e 

secundária da doença coronariana. Quadro clínico, diagnóstico, estratificação, 

investigação e tratamento das seguintes cardiopatias e síndromes: febre reumática e 

doença orovalvar; endocardite infecciosa; cardiomiopatias e miocardites; insuficiência 

cardíaca aguda e crônica; choque cardiogênico; hipertensão arterial sistêmica e 

emergências hipertensivas; doença coronariana crônica e síndromes coronarianas agudas; 

bradiarritmias e taquiarritmias; doenças da aorta; tromboembolismo pulmonar e cor 

pulmonale. Parada cardiorrespiratória. Resposta inflamatória sistêmica e sepse. 

Insuficiência respiratória, interação cardiopulmonar, suporte ventilatório invasivo e não-

invasivo. Insuficiência renal e doença cardiovascular. Sedação, analgesia e distúrbios de 

comportamento em pacientes críticos. 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL - Bases fisiológicas da cirurgia, resposta metabólica no 

trauma, infecção em Cirurgia, afecções cirúrgicas do Aparelho Digestivo, afecções 

cirúrgicas em Cabeça e Pescoço, afecções cirúrgicas em Cirurgia Plástica Reparadora, 



afecções cirúrgicas em Cirurgia do tórax, afecções cirúrgicas em Cirurgia Vascular, 

afecções cirúrgicas em Cirurgia Pediátrica, programa da ATLS (Advanced Trauma Life 

Support), abdômen agudo na AIDS, abordagem Cirúrgica do paciente imunossuprimido, 

doenças Sexualmente Transmissíveis. 

MÉDIOO ENDOSCOPISTA - Esôfago: Esofagites (pépticas, cáusticas, específicas); 

Neoplasias: (diagnóstico); Varizes (classificação, diagnóstico, tratamento, complicações). 

Estômago: Gastrites (classificação, diagnóstico); Neoplasias (classificação, diagnóstico 

precoce, diagnóstico); Doenças ulcerosas (classificação, diagnóstico, tratamento, 

complicações). Duodeno: Doenças ulcerosas (classificação, diagnóstico, tratamento, 

complicações); Neoplasias; Duodenites específicas. Outros: Pólipos (classificação, 

tratamento, complicações); Divertículos (classificação, tratamento, classificação). 

Malformações. Endoscopia terapêutica. 

MÉDICO GERIATRA - Fundamentos básicos de Medicina: Interpretação do exame físico. 

Valor da História Clínica. Interpretação de exames complementares básicos. Relação 

Médico paciente. Ética Médica. Geriatria: Teorias de envelhecimento, crescimento 

populacional: Aspectos demográficos e sociais, anatomia e fisiologia do envelhecimento, 

aspectos de propedêutica do idoso. Envelhecimento cerebral: demências, aspectos 

psiquiátricos do envelhecimento, síndromes extra piramidais, arteosclerose. Aspectos 

estruturais do coração idoso -inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão 

arterial, vasculopatias, principais afecções pulmonares, envelhecimento do aparelho 

digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, envelhecimento renal, incontinência 

urinária, doenças da hipófise, supra renal e paratireoide, doenças da tireoide, diabetes 

Mellitus e envelhecimento. Aspectos hematológicos -anemias, envelhecimento ósseo: 

osteoporose, principais artropatias e conectivopatias. Aspectos ortopédicos e 

traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento, câncer na 

terceira idade. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 

otorrinolaringológicos do envelhecimento. Anestesia. Farmacocinética e farmacodinâmica 

das drogas. Biologia do envelhecimento. Aspectos metabólicos e estruturais. Aspectos 

psicológicos, demográficos e sociais do envelhecimento populacional. Medidas 

preventivas. Sexualidade no idoso. Relação médico - paciente -família. Equipe 

multidisciplinar. Farmacologia Geriátrica. Violência e iatrogenia na 3ª. idade. Instabilidade 

política de atenção ao idos Aposentadoria, lazer, finitude. O idoso e a dignidade no 

processo de morrer. Problemas éticos em geriatria. 

MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA/ MÉDICO PLANTONISTA GINECOLOGISTA 

OBSTETRA - Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. 

Fisiologia mestrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. 

Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em 

tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. 

Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos 

inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na 

mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas 

e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências 



ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. 

Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. 

Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias 

pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados 

hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. 

Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. 

Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do 

organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. 

Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. 

Aspectos psicológicos do ciclo gravídico- puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade 

Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. 

Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no 

parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. Doença 

hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. Deslocamento prematuro de 

placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico.gravidez prolongada. 

Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica Perinatal. Distocias. Acidentes e 

complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. 

Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médicos-legais em toco-ginecologia. 

Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade perinatal. Distocias do trajeto e 

desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e 

terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez 

molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-

legais da prática obstétrica. 

MÉDICO HEMATOLOGISTA - Hematopoiese e fisiologia das células sanguíneas. Análise 

e interpretação de hemograma completo e mielograma. Estudo das anemias: anemia 

hemolítica; anemia de doença crônica; anemias carenciais; anemia microangiopática; 

hemoglobinopatias; mielodisplasia; anemia aplástica; anemia na insuficiência renal 

crônica; metahemoglobinemia. Leucocitose e leucopenia. Linfocitose e linfopenia. 

Diagnóstico e tratamento das: leucemias agudas; doenças mieloproliferativas crônicas; 

doenças linfoproliferativas crônicas; leucemia mieloide crônica; gamopatias monoclonais. 

Classificação, estadiamento e tratamento na Doença de Hodgkin e nos Linfomas não 

Hodgkin. Distúrbios das plaquetas. Coagulopatias hereditárias e adquiridas. Medicina 

transfusional: Programa Nacional de Sangue; identificação e tratamento dos eventos 

adversos à transfusão. Indicações e complicações do transplante de células tronco 

alogenêico e autólogo. Febre no paciente neutropênico. Manifestações hematológicas na 

AIDS. Complicações agudas e tardias dos quimioterápicos. 

MÉDICO NEONATOLOGISTA - Atendimento ao recém-nascido na sala de parto. Exame 

físico e classificação do recém-nascido. Equilíbrio hidroeletrolítico. Nutrição. 

Termorregulação. Recém-nascido pequeno para a idade gestacional. Prematuridade. 

Doenças respiratórias. Tratamento ventilatório. Doenças cardíacas. Homeostase dos 

carboidratos. Homeostase do cálcio e magnésio. Doenças gastrintestinais. Icterícia. 

Malformações congênitas. Doenças endócrinas. Doenças infecciosas. Hematologia 



neonatal. Doenças neurológicas. Asfixia perinatal. Doenças oftalmológicas. Doenças 

cirúrgicas no período neonatal. Erros inatos do metabolismo. Princípios do tendimento 

intensivo neonatal. Doenças ortopédicas neonatais. Doenças neuromusculares. Anestesia 

e analgesia. 

MÉDICO NEUROLOGISTA - Infecções do sistema nervoso central. Doenças vasculares 

cerebrais. Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças desmielinizantes. 

Doenças neuromusculares. Neuropatias periféricas. Demências. Doenças congênitas. 

Algias e cefaleias. Princípios gerais da psicofarmacologia. Doenças extrapiramidais. 

Doenças metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de 

abstinências. 

MÉDICO PEDIATRIA / MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA - Crescimento e 

desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da criança 

e do adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e 

adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de 

violência. Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. 

Baixa estatura. Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. 

Constipação crônica funcional na infância. Atendimento ambulatorial da criança com 

deficiência. Dificuldades escolares. Distúrbios psicológicos mais frequentes em pediatria. 

Dores recorrentes na infância. Abordagem do sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. 

Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do lactente chiador. Infecções de vias 

aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares bacterianas.Tuberculose na criança. 

MÉDICO PSIQUIATRA - Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta 

e psiquiatria de hospital geral. Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. 

Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do 

humor. Transtornos ansiosos. Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. 

Transtornos mentais da infância e adolescência. Urgências psiquiátricas. 

Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento 

mental. Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e 

modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e 

conflito emocional. Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados 

e ambulatoriais. 

MÉDICO REUMATOLOGISTA - Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos 

etiopatogênicos da dor,da inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido 

conjuntivo. Espondiloartropatias. Vasculites. Doenças reumáticas de partes moles. 

Fibromialgia. Enfermidades da coluna vertebral. Osteoartrose. Artrites microcristalinas. 

Doenças osteometabólicas. Artrites infecciosas. Neoplasias articulares. Doenças 

sistêmicas com manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança e do 

adolescente. 

 


