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A Prefeitura Municipal de São José dos Campos faz saber que será realizado Concurso Público destinado ao 
provimento de cargos de ANALISTA EM SAÚDE: BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO 
TRABALHO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 
VETERINÁRIO e TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. A organização, a aplicação e a avaliação das provas deste Concurso Público ficarão a cargo da Fundação para o 
Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, obedecidas as normas 
deste Edital. 
 
2. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes, constantes no Capítulo II – Dos Cargos, bem 
como das que vierem a ser criadas e disponibilizadas dentro do prazo de validade deste Concurso, obedecida a ordem 
classificatória. 
 
3. Os requisitos estabelecidos no item 1, Capítulo III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E NOMEAÇÃO deste 
Edital, deverão ser atendidos e comprovados na data da nomeação, sob pena de desclassificação e eliminação do 
concurso prestado. 
 
4. Será assegurado aos portadores de deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público nos termos do § 2º 
do artigo 5º da lei Complementar nº 56/92 (Estatuto do Servidor). A perícia médica realizar-se-á de acordo com a 
legislação aplicável à espécie, conforme procedimento descrito no Capítulo V deste Edital. 
 
5. O candidato será nomeado pelo regime estatutário da LC 56/92 e o seu cargo será regido pelo Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimento da LC 453/11. 
 
5.1 O candidato prestará serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser em regime de plantão, 
de escala ou de revezamento de trabalho, seja diurno, noturno, em dias de semana, sábados, domingos, feriados, 
obedecendo à jornada semanal do cargo, independentemente da jornada diária. 
 
6. Integram este Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Dos Endereços; 
ANEXO II – Das Atribuições dos Cargos; 
ANEXO III – Do Conteúdo Programático. 
 
CAPÍTULO II – DOS CARGOS 
 
1. Os cargos/especialidades, número de vagas, número de vagas reservadas a candidatos com deficiência, jornada 
semanal de trabalho, vencimento inicial e requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que segue: 
 

Cargo/Especialidade Nº de 
Vagas 

Reserva 
Vagas 

Deficiência 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
(horas) 

Vencimento 
Inicial 

R$ 
Requisitos 

Analista em Saúde 
Biomédico/ Bioquímico 

 
1 0 40 3.167,45 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Biomedicina/ 
Bioquímica 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde - 
Enfermeiro 1 0 30 2.375,59 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Enfermagem 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 
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Analista em Saúde – 
Enfermeiro – Distrito de 
São Francisco Xavier 

1 0 30 2.375,59 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Enfermagem 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde – 
Enfermeiro do Trabalho 1 0 30 2.375,59 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Enfermagem 

-Especialização em 
Enfermagem do Trabalho 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde –
Farmacêutico 

 
1 0 40 3.167,45 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Farmácia 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde – 
Fisioterapeuta 

1 

 
 

0 
 
 

30 2.375,59 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Fisioterapia 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde – 
Fonoaudiólogo 1 0 30 2.375,59 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Fonoaudiologia 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde – 
Nutricionista 1 0 40 3.167,45 

- Graduação em Nível Superior 
Bacharel em Nutrição 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde – 
Psicólogo 1 0 40 3.167,45 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Psicologia 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

Analista em Saúde – 
Veterinário 1 0 40 3.167,45 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Medicina 
Veterinária 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 
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Analista em Saúde – 
Terapeuta Ocupacional 1 0 30 2.375,59 

- Graduação em Nível Superior 
bacharel em Terapia 
Ocupacional 

- Registro no Conselho 
Regional competente 

- Certidão Negativa do 
Distribuidor Criminal 

 
2. O vencimento dos respectivos cargos têm como base o mês de janeiro/2015. 
 
3. Poderá ser acrescido aos vencimentos dos cargos de Analista em Saúde: Adicional de Condições Especiais de 
Trabalho – ACET, variando de 5% a 15% do vencimento do cargo, se lotado na Secretaria de Saúde, e adicional de 
insalubridade. 
 
4. Nos termos do § 2º do artigo 5º, da Lei Complementar nº 56/92 de 24 de julho de 1992, ficam reservadas até 5% (cinco 
por cento) das vagas que porventura vierem a ser criadas e disponibilizadas no prazo de validade deste concurso, na 
forma dos subitens que seguem: 
a) será observado o direito à convocação dos portadores de deficiência aprovados em lista especial, quando o percentual 
de 5% (cinco por cento) do total de vagas que venham a ser objeto de nomeação atingir o número 0,5, que, desta forma, 
será objeto de arredondamento para 1,0. 
b) os candidatos portadores de deficiência classificados serão convocados para ocupar a 10ª vaga, 30ª vaga, a 50ª vaga, 
e assim sucessivamente, das vagas eventualmente criadas e disponibilizadas no prazo de validade deste concurso, 
respeitada a classificação geral. 
c) as vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos que renunciarem à 
nomeação não serão computadas para efeito deste item, pelo fato destes atos não resultarem no surgimento de novas 
vagas. 
  
CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E NOMEAÇÃO 
 
1. O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, comprovando na data da 
nomeação: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da nomeação; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo; 
g) certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos; 
h) apresentar outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos; 
i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em avaliação médica; 
j) não ocupar cargo, emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da 
Constituição Federal. 
 
2. O candidato que na data da nomeação não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste Capítulo e item 1 do 
Capítulo II, perderá o direito à nomeação. 
 
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 
 
1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 02/03/2015 às 16 horas de 07/04/2015 (horário oficial de Brasília), 
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, não sendo aceita qualquer outra forma de 
inscrição ou inscrição fora do prazo. 
 
3. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período de inscrição: 
a) acessar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, durante o período de inscrição; 
b) localizar no endereço eletrônico o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
d) transmitir os dados da inscrição; 
e) imprimir o boleto bancário; 
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os Cargos de Analista 
em Saúde, de acordo com o item 4 deste Capítulo, até a data limite para encerramento das inscrições. 
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4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em dinheiro ou em 
cheque, em qualquer agência bancária. 
 
4.1. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, 
até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
 
4.2. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa. A 
pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na 
página do Concurso Público, a partir de 03 (três) dias úteis após o encerramento do período de inscrições. Caso seja 
detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato nos dias úteis, com o Disque VUNESP - Fone (11) 
3874-6300, para verificar o ocorrido. 
 
4.3. Nos casos de devolução de cheque ou pagamento inferior ao valor da taxa de inscrição, a inscrição do candidato 
será automaticamente cancelada. 
 
4.4. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, 
transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. O pagamento por “agendamento” somente 
será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.  
 
4.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
 
4.6. 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. 
 
4.7. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
 
4.8. Efetivada a inscrição, não será permitida a alteração do cargo apontado na ficha de inscrição.  
 
5. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
 
5.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas 
neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o 
candidato seja aprovado neste concurso. 
 
6. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 1 do Capítulo III, sendo 
obrigatória a sua comprovação no ato da nomeação, sob pena da exclusão do candidato do Concurso Público. 
 
7. No ato da inscrição não deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de São José dos Campos ou à Fundação 
VUNESP quaisquer cópias de documentos comprobatórios, exceto nos casos previstos no item 12 e subitem 12.4. deste 
Capítulo, quando aplicáveis. 
 
8. Às 16 horas (horário de Brasília) de 07/04/2015, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais 
disponibilizados no endereço eletrônico da Fundação VUNESP. 
 
9. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
disponíveis nos seguintes locais: 
a) Paço Municipal de São José dos Campos – andar térreo – Rua José de Alencar, 123 – Jardim Santa Luzia; 
b) Centros do Espaço.com, disponibilizados em todas as regiões do Município. 

 
10. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição. 
 
11. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição pela internet não recebida por motivo 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. 
 
12. O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, prova ampliada, etc., deverá, no período 
das inscrições, encaminhar à Fundação VUNESP pessoalmente ou por SEDEX solicitação contendo nome completo, RG, 
CPF, telefone e os recursos necessários para a realização da prova, indicando no envelope o “Concurso Público da 
Prefeitura Municipal São José dos Campos”, indicando no envelope o cargo para o qual está inscrito. 
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12.1 O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não terá a sua 
prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas. 
 
12.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da prova ficará sujeito, por parte da Fundação 
VUNESP e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, à análise e razoabilidade do solicitado. 
 
12.3. Para efeito do prazo estipulado neste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data da postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou a do protocolo firmado pela Fundação VUNESP. 
 
12.4. O candidato portador de deficiência deverá observar ainda o Capítulo V – Da Participação de Candidato Portador 
de Deficiência. 
 
13. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização do Concurso, acarretarão a eliminação do 
candidato do Concurso Público, importando em anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato. 
 
14. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br 
e pelo Disque VUNESP - Fone (11) 3874-6300. 
 
CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
 
1. O candidato inscrito como portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, critérios de aprovação, horário, local de aplicação das provas e à 
nota mínima exigida. 
 
2. No ato da inscrição o candidato portador de deficiência deverá estar ciente das atribuições do cargo e que, no caso de 
vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fim de habilitação no estágio 
probatório.  
 
3. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá especificar na ficha de inscrição o tipo de deficiência que 
apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99, e a Súmula 377 do Superior 
Tribunal Justiça. 
 
3.1 Dentro do período de inscrição, o candidato deverá encaminhar à Fundação VUNESP pessoalmente ou por SEDEX, 
envelope identificando o “Concurso Público Prefeitura Municipal São José dos Campos”, indicando no envelope o cargo 
para o qual está inscrito, os seguintes documentos: 
a) relatório médico original ou cópia autenticada atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a causa da deficiência, 
inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, expedido no prazo máximo de 12 meses antes do término 
da inscrição; 
b) requerimento do candidato, bem como a especificação do Concurso Público para o qual está inscrito e, se for o caso, a 
solicitação de prova especial ou de condições especiais, para a realização da prova. 
 
4. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões 
mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, que constituam inferioridade que implique grau acentuado 
de dificuldade para integração social. 
 
5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 
 
6. Para efeito do prazo estipulado no subitem 3.1 deste Capítulo, será considerada a data de postagem fixada pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou a do protocolo firmado pela Fundação VUNESP. 
 
7. O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição e não atender ao solicitado nos itens 
deste Capítulo, não será considerado portador de deficiência, não podendo impetrar recurso em favor de sua situação e 
não terá sua prova especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 
 
8. Conforme Capítulo XII - DA CONVOCAÇÃO, o candidato portador de deficiência na convocação deverá ser submetido 
à perícia médica que será realizada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para verificação da 
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 
 
9. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência, será elaborada 
somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
 
10. Será excluído da Lista de Classificação Definitiva Especial o candidato que não tiver configurada a deficiência 
declarada, passando a figurar apenas na Lista de Classificação Definitiva Geral. 
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11. Será excluído da Lista de Classificação Definitiva Especial o candidato que não comparecer à perícia médica e/ou 
aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo, passando a figurar apenas na Lista de 
Classificação Definitiva Geral. 
 
12. O candidato portador de deficiência não poderá arguir a deficiência comprovada no seu ingresso para justificar a 
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 
13. Os documentos encaminhados fora da forma e do prazo estipulado neste Capítulo não serão conhecidos. 
 
CAPÍTULO VI – DA PROVA 
 
1.O Concurso Público consistirá de prova objetiva, conforme segue: 
 

CARGOS/ESPECIALIDADES PROVA QUESTÕES 

-Analista em Saúde: 
Biomédico/Bioquímico, Enfermeiro, 

Enfermeiro – Distrito de São Francisco 
Xavier, Enfermeiro do Trabalho, 
Farmacêutico, Fisioterapeuta, 

Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Veterinário e Terapeuta Ocupacional 

Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Atualidades 
(05), Noções de Informática (05) e Conhecimentos 

Específicos (30) 
60 

 
2. A prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo e será composta por questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo III. 
 
2.1. A prova objetiva para os cargos previstos neste edital terá duração de 3 horas e 30 minutos. 
 
3. Deverá ser observado o Capítulo VII – Da Prestação da Prova e o Capítulo VIII – Do Julgamento da Prova e 
Habilitação. 
  
CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
 
1. A prova será realizada na cidade de São José dos Campos. 
 
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova em São José dos Campos, por qualquer motivo, a Fundação 
VUNESP poderá aplicá-la em municípios vizinhos. 
 
2. A confirmação da data e do horário, e informações sobre o local e a sala para a realização da prova deverão ser 
acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Concurso/Convocação a ser divulgado oficialmente no site da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos – www.sjc.sp.gov.br, e da Fundação Vunesp – www.vunesp.com.br, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
 
3. Caso o nome do candidato não conste do Edital de Concurso/Convocação, esse deverá entrar em contato com a 
Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, para verificar o ocorrido, preferencialmente nos 5 (cinco) dias que 
antecedem a prova. 
 
3.1. Ocorrendo o caso constante no item 3., poderá o candidato participar do Concurso e realizar a prova se apresentar o 
respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, 
datar e assinar no dia da prova formulário específico.  
 
3.2. A inclusão de que trata o subitem 3.1. será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da 
regularidade da referida inscrição.  
 
3.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
 
4. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário, sala e local constantes do Edital de 
Concurso/Convocação. 
 
5. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos. 
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5.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido 75% do tempo da 
duração da prova, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova realizada.  
 
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Concurso/Convocação, com 
antecedência mínima de 1 hora, munido de: 
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, 
expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; e 
b) caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. 

 
6.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados na 
alínea “a” do item anterior, desde que este permita, com clareza, a sua identificação.  
 
6.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar um dos documentos constantes no item 6., letra “a” deste 
Edital, será aceito o Boletim de Ocorrência emitido com data de até 30 (trinta) dias da data de realização da prova. 
 
6.3. O candidato que não apresentar o documento conforme alínea “a” do item 6., não fará a prova, sendo considerado 
ausente e eliminado do Concurso.  
 
6.4. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de ocorrência ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de ordem pública ou privada.  
 
7. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu 
início.  
 
8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação da prova fora do local, sala, data e horário preestabelecidos.  
 
9. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá cumprir o seguinte: 
a) Nos horários previstos para amamentação, a candidata poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, 
acompanhada de uma fiscal; 
b) A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda 
(familiar ou terceiro indicado pela candidata); 
c) Na sala reservada para amamentação ficarão a candidata, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de 
babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata; 
d) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local da realização da prova. 
  
12. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral no dia da prova deverá solicitar formulário 
específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado pelo candidato e entregue ao fiscal. 
 
12.1. O candidato que não atentar ao disposto no item 12 deverá arcar, exclusivamente, com as conseqüências advindas 
de sua omissão.  
 
13. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em 
que estiver prestando a prova.  
 
14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por qualquer 
motivo, de candidato da sala ou local de prova.  
 
15. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a 
conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização da prova. 
 
16. Durante a prova não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações 
e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pela Fundação VUNESP, uso de telefone celular, relógio 
digital, aparelhos eletrônicos, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.  
 
16.1. O telefone celular durante a aplicação da prova deverá permanecer desligado. 
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17. Durante a aplicação da prova poderá ser colhida a impressão digital do candidato, sendo que, na impossibilidade do 
candidato realizar o procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes. 
 
18. Será eliminado do Concurso o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “a” do item 6. deste Capítulo; 
d) ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) estiver durante a aplicação da prova fazendo uso de calculadora e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, 
bem como fazendo uso ou com o celular ligado; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo 
uso de material não permitido para a realização da prova; 
g) utilizar meios ilícitos para a realização da prova; 
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pela Fundação VUNESP; 
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
j) durante o processo não atender a qualquer das disposições estabelecidas neste Edital; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova. 
  
19. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 17/05/2015, período da manhã. 
 
19.1 O candidato deverá observar atentamente, os itens anteriores deste Capítulo, não podendo alegar qualquer espécie 
de desconhecimento. 
 
20. No ato da realização da prova o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões. 
 
20.1. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
 
20.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica e deverá ser entregue juntamente com o caderno de questões no final da prova, ao fiscal de sala. 
 
20.3. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta esferográfica transparente azul 
ou preta, bem como assinar no campo apropriado.  
 
20.3.1. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP Fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem 
preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade. 
 
20.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que 
contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  
 
20.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato. 
 
20.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 
 
21. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no endereço eletrônico da Fundação VUNESP – 
www.vunesp.com.br, a partir das 14h00 do 1º dia útil subseqüente ao da sua aplicação. 
 
22. O gabarito oficial estará à disposição dos interessados a partir de 09h00 do 2º dia útil subseqüente ao de sua 
aplicação, nos sites www.sjc.sp.gov.br e www.vunesp.com.br. 
 
CAPÍTULO VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO 
 
1. A prova objetiva para todos os cargos será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 
1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = Na x100 

Nq 
Onde: 
NP = nota da prova 
Na = número de acertos 
Nq = número de questões 
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1.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota da prova (NP) igual ou superior a 50 pontos. 
 
1.3. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso Público. 
 
CAPÍTULO IX - DA PONTUAÇÃO FINAL 
 
1. A pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva (NP). 
 
CAPÍTULO X - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
1. Os candidatos aprovados serão classificados, por cargo, por ordem decrescente da pontuação final. 
 
2. Na hipótese de igualdade na nota final entre 02 (dois) ou mais candidatos serão utilizados, sucessivamente, os critérios 
de desempate adiante definidos: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos; 
c) maior número de dependente menor de 18 anos que não exerça atividade remunerada; 
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
2.1 Para efeito de critérios de desempate deverá ser considerado o último dia da inscrição. 
 
3. A lista de classificação definitiva será elaborada por cargo na seguinte conformidade:  
a) lista geral: contendo todos os candidatos aprovados, inclusive os portadores de deficiência; 
b) lista especial: contendo somente os candidatos aprovados portadores de deficiência. 
 
3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência será elaborada 
somente a lista de classificação definitiva geral, por cargo. 
 
4. Os resultados e classificação final (geral e especial) do Concurso Público serão divulgados oficialmente nos sites 
www.sjc.sp.gov.br e www.vunesp.com.br. 
 
CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS  
 
1. O prazo para interposição de recurso será de dois dias contados a partir do 1º dia útil subseqüente à data da 
divulgação ou do fato que lhe deu origem. 
 
2. Em caso de interposição de recurso do gabarito e do resultado das diversas etapas do Concurso Público, o candidato 
deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página 
específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas. 
 
2.1. A pontuação relativa à (s) questão (ões) anulada (s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova 
objetiva. 
 
2.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a 
nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
 
2.3. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e resultado das diversas etapas do Concurso 
Público será irrecorrível e será divulgada oficialmente no www.sjc.sp.gov.br e disponibilizada no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br. 
 
3. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como não será 
conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções 
constantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público no endereço eletrônico da Fundação VUNESP. 
 
4. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por procuração, ou por 
qualquer outro meio, além do previsto neste Capítulo. 
 
5. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
 
6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
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CAPÍTULO XII - DA CONVOCAÇÃO  
 
1. A convocação obedecerá rigorosamente à ordem da classificação final obtida pelos candidatos.  
 
2. A convocação para o ingresso no serviço público municipal far-se-á por meio de edital a ser publicado no Boletim do 
Município, no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos www.sjc.sp.gov.br e correspondência remetida ao 
candidato, não podendo ser alegado qualquer desconhecimento. 
 
2.1. O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação e o retorno regular da 
correspondência enviada implicará a desclassificação automática do candidato. 
 
3. A não confirmação do recebimento da correspondência pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), na 
hipótese em que o candidato não tenha atendido a convocação, implicará reconvocação do candidato, cujo edital será 
publicado no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos www.sjc.sp.gov.br, no link concursos. 
 
3.1 O candidato será reconvocado uma única vez, com o prazo de 02 (dois) dias úteis para seu comparecimento.  
 
3.2. O Edital de Reconvocação será divulgado no site www.sjc.sp.gov.br, link concursos. 
 
4. O candidato que não tiver disponibilidade para o ingresso no prazo estipulado no Edital de Convocação será 
desclassificado, independentemente do motivo alegado.  
 
5. O candidato convocado deverá submeter-se à prévia inspeção médica oficial, quando será avaliada sua aptidão física 
e mental para o exercício do cargo.  
 
5.1. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
cargo. 
 
5.2. Quando da convocação, o portador de deficiência deverá ser submetido à perícia médica que será realizada pela 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício das 
atribuições do cargo. 
 
5.3. Será desclassificado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do 
cargo. 
 
6. Quando da convocação, o candidato deverá entregar documentos comprobatórios do exigido no Capítulo III – Dos 
requisitos para inscrição e nomeação, bem como, o que mais a Prefeitura Municipal de São José dos Campos julgar 
necessários.  
 
CAPÍTULO XIII - DA POSSE E DO EXERCÍCIO  
 
1. A posse e o exercício far-se-ão na forma estabelecida no Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Complementar 
56, de 24 de julho de 1.992.  
 
CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste Edital e nas 
normas legais pertinentes sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião 
da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal.  
 
3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 1 (um) ano, contado da data da sua homologação, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração Municipal, uma única vez e por igual período.  
 
4. Caberá à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos a homologação dos 
resultados finais deste Concurso Público.  
 
5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no Boletim do 
Município.  
 
6. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão prestadas pela 
Fundação VUNESP, por meio do DISQUE VUNESP - telefone (11) 3874-6300, nos dias úteis, das 8h00 às 20h00, e pela 
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Internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a competente homologação serão de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos.  
 
7. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até a emissão da classificação final, o candidato deverá requerer a 
atualização à Fundação VUNESP, após o que e durante o prazo de validade deste Concurso, no Departamento de 
Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos, em dias úteis, no horário das 08h00 às 16h30.  
 
8. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação VUNESP se eximem das despesas com viagens e 
estadias dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público.  
 
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público,exceto os que se 
encontram disposto no Capítulo XII – Da convocação, serão divulgados nos sites www.sjc.sp.gov.br e 
www.vunesp.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegado 
qualquer espécie de desconhecimento. 
  
10. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de:  
a) endereço não atualizado;  
b) endereço de difícil acesso;  
c) correspondência devolvida pela EBCT por razões de indicação errônea do endereço do candidato, à qual o próprio 
candidato tenha dado causa; 
d) correspondência recebida por terceiros.  
 
11. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Diretoria do Departamento de 
Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração. 
  
12. Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a incineração 
da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros 
eletrônicos.  
 
13. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou 
documentação, bem como qualquer irregularidade no Concurso. 
 
 
São José dos Campos, 12 de fevereiro de 2015. 
 
 
 
Elisabete Agostinho Batalha 
Diretora Interina do Departamento de Gestão de Pessoas 

Suely Miuki Enomoto Russo 
Secretária de Administração 
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ANEXO I - DOS ENDEREÇOS  
 
Fundação VUNESP 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 
Água Branca/Perdizes - São Paulo – SP 
CEP 05002-062 
Horário: dias úteis - das 8 às 12 e das 13:30 às 16 horas 
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8 às 20horas  
Endereço eletrônico: www.vunesp.com.br 
 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
Rua José de Alencar, 123 – Jardim Santa Luzia – São José dos Campos – CEP 12209-530 
Departamento de Gestão de Pessoas – 1º andar – sala 9 
Tel.: 156 
Endereço eletrônico: www.sjc.sp.gov.br 
 
ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
Analista em Saúde  
Realizar atividades de nível superior que envolva a prestação de serviços de saúde, na respectiva área de formação e/ou 
especialização, aos munícipes de São José dos Campos; emitir parecer técnico inerente à sua área de atuação, sempre 
que requerido pela autoridade competente; atuar na orientação e educação em saúde, em seu nível de especialização, 
com vistas à prevenção primária e secundária de doenças e, particularmente, à promoção de saúde e de qualidade de 
vida, tanto individualmente como por meio de cursos, palestras, campanhas e programas educativos; realizar trabalhos 
que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática; realizar outras atividades da mesma natureza e grau 
de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Participar da elaboração de protocolo de 
assistência e atuar em equipe multidisciplinar. Desenvolver e implementar ações de educação, prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde individual e coletiva. 
 
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
ANALISTA EM SAÚDE: BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO TRABALHO, 
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA; FONOAUDIÓLOGO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, VETERINÁRIO e 
TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 
Língua Portuguesa 
Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários. 
Informações literais e inferências possíveis. Ponto de vista do autor. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos 
de coesão. Significação contextual de palavras e expressões. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, 
artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 
nominal. Colocação pronominal. Crase. Pontuação. 
 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juro simples. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Resolução de Situações- problema. Raciocínio 
lógico: Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, 
lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma 
sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões desta prova 
poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências. 
 
Atualidades 
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 
2° semestre de 2014, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
Informática 
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação 
de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010, 
MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, 
colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, 
legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MSExcel 2010: estrutura básica das 
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planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, 
obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, 
conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 
inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso 
de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de 
URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Analista em Saúde – TODAS AS ESPECILIDADES. 
Política de Saúde  
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Lei Orgânica do 
Município – cap. Saúde. 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. Doenças de notificação compulsória 
no Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
Analista em Saúde – BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO  
Coleta de material, anticoagulantes, cuidados da conservação e variáveis pré-analíticos sobre a qualidade dos exames. 
Gerenciamento de controle de qualidade em Laboratório. Princípios básicos de centrifugação, da espectrofotometria, da 
microscopia óptica, do potenciômetro. Qualidade da água no laboratório. Conhecimento dos fatores de conversão, 
sistemas de medidas, diluições e preparo de soluções. Noções sobre acreditação em laboratório clínico. Automação em 
laboratório, princípios, critérios de escolha do aparelho e reagentes. Avaliações da função renal, equilíbrio ácido-básico e 
gases sanguíneos, eletrólitos, metabólicos e íons inorgânicos, lipídeos, deslipoproteinemias e proteínas. Avaliações da 
função hepática, endócrina, distúrbios do trato gastrointestinal e pancreático exógeno. Exames básicos de líquidos 
corpóreos. Hematologia e Hemostasia. Exames hematológicos de rotina. Avaliação de coagulação e fibrinólise. Avaliação 
do sistema imune celular e tumoral, das imunodeficiências. Provas sorológicas e exames laboratoriais nas doenças 
sexualmente transmissíveis. Principais marcadores séricos em doenças tumorais. Padronização da rotina básica das 
culturas em bacteriologia e em micologia. Exames de parasitologia. Urinálise e espermograma. Conceitos: SUS, 
Vigilância Sanitária Epidemiológica. Legislação de SUS, Ética profissional. Noções básicas de licitações públicas. 
 
Analista em Saúde – ENFERMEIRO 
SUS, princípios e diretrizes. Epidemiologia em Saúde. Noções de Políticas de Saúde no Brasil, Estratégias de Saúde da 
Família. Lei Orgânica da Saúde. Financiamento do SUS. Trabalho em equipe multiprofissional. . Introdução à 
enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. 
Legislação profissional – COREN. Programa Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação 
para o Estado de São Paulo. Vacinação contra as doenças imunopreviníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e 
esterilização. Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão em enfermagem. 
Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) definição de urgência e emergência; 
b) prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento de urgência e emergência. Assistência de enfermagem 
nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho 
locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e 
metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e 
desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças diarreicas, parasitárias e doenças respiratórias). Atenção à 
saúde da mulher (pré–natal, parto, puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde 
do adulto (hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislepidemias,obesidade e tabagismo). Assistência de enfermagem em 
queimaduras. Assistência de enfermagem em saúde mental. Assistência de enfermagem em intoxicações exógenas 
(alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em picadas de insetos, animais 
peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. Visita 
domiciliar, ações educativas. Relação população/serviços de saúde. Relação paciente/profissional. Educação em Saúde. 
Conhecimento do estatuto do idoso. 
 
Analista em Saúde – ENFERMEIRO DO TRABALHO 
Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Biossegurança. Assistência de enfermagem em doenças crônico-
degenerativas. Assistência de enfermagem na saúde da mulher, do adulto e do idoso. Assistência de enfermagem em 
agravos clínicos e cirúrgicos. Assistência de enfermagem em doenças transmissíveis. Notificação Compulsória de 
Doenças. Programa Nacional de Imunizações. Assistência de enfermagem em saúde mental e em droga-adição: 
tabagismo, alcoolismo e outras dependências químicas. Assistência em primeiros socorros. Assistência de enfermagem 
em urgência e emergência. Trabalho em equipe. Humanização na assistência. Processo de Administração em Saúde: 
planejamento, supervisão, coordenação e avaliação. Legislação em Saúde e Previdência Social. Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador. Decreto 3.048/99 da Previdência Social e alterações posteriores. Benefícios Previdenciários. 
Acidente do Trabalho; CAT. Enfermagem na assistência à saúde do trabalhador: Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (NR-7); Higiene e Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 
Toxicologia Ambiental e Ocupacional. Educação para a Saúde: campanhas de prevenção de acidentes do trabalho. 
Psicopatologia do trabalho: organização do trabalho e sofrimento psíquico no trabalho. Normas regulamentadoras (NR) 
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aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, especialmente NR-04, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09 (ênfase em 
Programa de Conservação Auditiva), NR-17, NR-32. Ética profissional. Sistematização da assistência de enfermagem. 
Ergonomia Aplicada ao Trabalho. Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho.  
 
Analista em Saúde – FARMACÊUTICO 
Legislação Farmacêutica: Lei Federal 5991/73 Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. Lei Federal 6360/76 Dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros 
produtos, e dá outras providências. Lei Federal 6480/77 Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1.976, que dispõe 
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneantes e outros produtos. E dá providências, nas partes que menciona. Lei Federal 6437/77 Configura 
infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Lei Federal 9787/99 
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária estabelece o medicamento 
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. Decreto 
Federal 74170/74 Regulamenta a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Decreto Federal 79094/77 Regulamenta a Lei 
no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos 
farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros. Decreto Federal 793/93 Altera os 
Decretos nºs. 74.170, de 10 de junho de 1974 e 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regulamentam, respectivamente, as 
Leis n°s 5.991, de 17 de janeiro de 1973, e 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. Portaria MS 
176/99 Estabelece critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao incentivo à Assistência 
Farmacêutica Básica e define valores a serem transferidos. Portaria MS 2814/98 Estabelece procedimentos a serem 
observados pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando a 
comprovação, em caráter de urgência, da identidade e qualidade de medicamento, objeto de denúncia sobre possível 
falsificação, adulteração e fraude. Portaria MS 3916/98 Aprova a Política Nacional de Medicamentos, cuja íntegra consta 
do anexo desta Portaria. Portaria ANVISA 344/98 Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial. RDC n° 44, de 26/10/2010 (Anvisa) II) Conhecimento Básico de Farmacologia: - Interações 
medicamentosas. Efeitos adversos. III) Princípios Básicos de: Farmacocinética: A dinâmica da absorção, distribuição e 
eliminação de fármacos; Classificação dos medicamentos; Vias de Administração dos medicamentos; Conservação, 
Dispensação, Acondicionamento dos medicamentos, Padronização dos medicamentos. Farmacodinâmica: Mecanismo de 
ação dos fármacos e relação entre sua concentração e seu efeito; Fármacos que atuam no Sistema Nervoso Central; 
Fármacos Antimicrobianos, Antifúngicos e Antivirais; Analgésicos e Antiinflamatórios não esteróides; Fármacos anti- 
hipertensivos e hipoglicemiantes; Fármacos antiparasitários; Fármacos cardiovasculares e de funções renais. IV) Ética 
Farmacêutica. V) Conceitos: Atenção Farmacêutica. Assistência Farmacêutica. Medicamentos Genéricos. Medicamentos 
Similares. Medicamentos Análogos. Medicamentos Essenciais. Rename. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. 
 
Analista em Saúde – FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho Interdisciplinar 
em Saúde, Fisioterapia nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças infectocontagiosas e crônico-
degenerativas. Fisioterapia em: Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Reumatologia, Queimados, 
Cardiologia e Angiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Geriatria e em UTI Adulto e Infantil. Legislação do 
Sistema Único de Saúde - SUS. Ética Profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 
Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. 
 
Analista em Saúde – FONOAUDIOLOGIA 
Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da Fala e da 
Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na comunicação: Encefalopatias 
não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. 
Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, 
perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psicossociais dos 
indivíduos considerados excepcionais. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: 
Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais 
teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonéticofonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita: 
Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); 
Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. 
Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Política de Saúde – 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. 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. 
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Analista em Saúde – NUTRICIONISTA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde 
compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos 
físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: 
conceito, classificação e composição química. Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, 
preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. 
Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição 
Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 
Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e 
interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição 
do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário 
e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má 
nutrição proteico calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas 
integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteico calórica. Avaliação dos estados 
nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 
3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: 
indicação, técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética 
profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
Analista em Saúde – PSICÓLOGO 
As teorias psicológicas atuais como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões sociais: 
desigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe interdisciplinar. Elaboração 
de estudo de casos. Desenvolvimento infantojuvenil. Técnicas de trabalho em relações familiares. Política de saúde 
mental. Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. Diagnóstico psicológico: conceitos e 
objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. Abordagem terapêutica. Psicopatologia: 
natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e perversão: diagnóstico. Noções de Recrutamento e Seleção 
e Desenvolvimento de Pessoal. Ética Profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e diretrizes). 
 
Analista em Saúde – VETERINÁRIO 
Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à saúde provocados por alimentos 
(intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. Doenças infectocontagiosas dos animais 
domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. Higiene e 
higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia de produtos 
de origem animal. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo 
de animais de pequeno e médio portes. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de 
controle urbano de animais domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. 
Patologia médico-veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. 
 
Analista em Saúde – TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Terapia ocupacional em saúde mental: Reforma Psiquiátrica e Política Nacional de Saúde Mental: princípios, diretrizes, 
normativas e legislação. Princípios da atenção e recomendações da OMS para a formulação de políticas públicas de 
saúde mental. Terapia Ocupacional e Política Nacional de Saúde Mental. Terapia Ocupacional na área da infância e 
adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento: princípios e diretrizes da assistência à 
infância e adolescente com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento e serviços de assistência no 
contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com deficiência. Propostas de intervenções terapêuticas na terapia 
ocupacional para inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou distúrbios globais de 
desenvolvimento. Inclusão escolar de crianças com comprometimento intelectual e/ou afetivo e ações da terapia 
ocupacional. Terapia ocupacional e saúde da pessoa com deficiência: reabilitação e recursos tecnológicos (ajudas 
técnicas, tecnologia assistiva, tecnologias de apoio e tecnologias de assistência): a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Planejamento e organização de serviços de atenção a pessoa com deficiência no SUS. 
Recursos tecnológicos e inclusão social de pessoas com deficiência. Terapia Ocupacional em contextos hospitalares: 
práticas hospitalares em terapia ocupacional: retrospectiva histórica, constituição do campo e domínios de pesquisa e 
prática. A integralidade do cuidado no hospital e sua interlocução com a rede de serviços sociais e de saúde. Política 
Nacional de Humanização: diretrizes e estratégias. Terapia Ocupacional e saúde da pessoa com deficiência: processos 
de desinstitucionalização e inclusão social: a institucionalização e os processos de desinstitucionalização da pessoa com 
deficiência. Os diferentes tipos de instituições asilares, os mecanismos de sustentação institucional, as relações entre as 
instituições de reabilitação e os demais serviços de saúde. Sistema Único de Saúde (SUS) e as ações de prevenção de 
deficiência e incapacidades, de tratamento e de reabilitação de pessoas com deficiência como apoio/suporte as famílias e 
serviços. Terapia Ocupacional em geriatria e gerontologia: conceitos básicos. Transição demográfica e epidemiológica. 
Promoção da saúde para idosos. Terapia Ocupacional, pessoas com deficiência e cooperativismo: deficiência e estigma. 
Instituições de assistência e deficiência. Cooperativismo social e economia solidária. Cooperativismo e inclusão social. 
Terapia Ocupacional Social: bases e conceitos fundamentais. História e desenvolvimento da Terapia Ocupacional Social 
no Brasil. Objetos e campos de atuação. Política e serviços de Assistência Social no Brasil. 


