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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/15 
ABERTO PELO EDITAL N.º 1482 DE 20/02/2015 

 

O MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

49.576.416/0001-41, com sede administrativa na Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400, Município de 

Penápolis, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal CÉLIO JOSÉ DE OLIVEI-

RA, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna público que fará realizar Concurso Público de Provas 

e Títulos, nos termos deste, para provimento de vagas do quadro efetivo, conforme tabela do item 1.1, 

providas pelo Regime Celetista, com observância das disposições pertinentes da Constituição Federal e 

legislação infraconstitucional e da Lei Municipal nº. 111/91. 

A execução do referido Concurso Público, por meio da organização, elaboração, aplicação e a avali-

ação das provas objetivas, será realizada pela coordenação técnico–administrativa da: Pública Consultoria, 

Assessoria e Serviços S/S Ltda. e o acompanhamento e fiscalização efetuados pela Comissão Especial de 

Concurso Público, nomeados pela Portaria nº. 050 de 20/02/2015. 
 

 

1. DOS EMPREGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO(S) E ESCOLARIDADE: 
 

1.1. A realização deste Concurso Público destina-se a prover vagas com as respectivas denomina-

ções, cargas horárias, nível de escolaridade, referência e vencimento, conforme enumeradas abaixo: 
 

Nº EMPREGOS PÚBLICOS VAGA(S) 
CARGA 

HORÁRIA 
REF. VENCIMENTO(S) 

ESCOLARIDADE E OUTRAS 
EXIGÊNCIAS 

VALOR 
DA 

INSCRI-
ÇÃO 

01 
Enfermeiro da  

Estratégia à Saúde  
da Família 

11 40h 10/01 
R$ 2.417,17 
(+ Cesta básica ou 

Cartão) 

Ensino Superior Completo em Enferma-
gem, devendo possuir diploma devida-

mente registrado e registro no respectivo 
órgão de classe (COREN) e CNH categoria 

“AB” ou superior. 

R$ 63,00 

02 Engenheiro Civil 01 40h 10/01 

R$ 2.417,17 
+ diferença para 

atingir o piso 
normativo 

(+ Cesta básica ou 
Cartão) 

Ensino Superior Completo em Engenharia 
Civil, devendo possuir diploma devida-

mente registrado e registro no respectivo 
órgão de classe (CREA) 

R$ 63,00 

03 Médico de Família C.R.* 40h 50/13 
R$ 9.914,70 
(+ Cesta básica ou 

Cartão) 

Ensino Superior Completo em Medicina e 
registro no órgão de classe competente- 

CRM/dedicação exclusiva. 
R$ 93,00 

04 
Médico Plantonista 

(Clínico Geral) 
02 Plantão 12h - 

R$ 1.026,03 
(+ Cesta básica ou 

Cartão) 

Ensino Superior Completo em Medicina e 
registro no órgão de classe competente - 

CRM. 
R$ 93,00 

05 
Médico Plantonista 

(Ginecologista) 
02 Plantão 12h - 

R$ 1.026,03 
 (+ Cesta básica ou 

Cartão) 

Ensino Superior Completo em Medicina, 
especialização na área e registro no órgão 

de classe competente - CRM. 
R$ 93,00 

06 
Médico Plantonista 

(Ortopedista) 
01 Plantão 12h - 

R$ 1.026,03 
 (+ Cesta básica ou 

Cartão) 

Ensino Superior Completo em Medicina, 
especialização na área e registro no órgão 

de classe competente - CRM. 
R$ 93,00 

07 
Médico Plantonista 

(Pediatra) 
02 Plantão 12h - 

R$ 1.026,03 
 (+ Cesta básica ou 

Cartão) 

Ensino Superior Completo em Medicina, 
especialização na área e registro no órgão 

de classe competente - CRM. 
R$ 93,00 

08 
Médico Plantonista 

(do Trabalho) 
C.R.* 

Plantão 
12h,  

executado 
em fração 
de turno 

- 
R$ 1.026,03 

 (+ Cesta básica ou 
Cartão) 

Graduação em Medicina e especialização 
em Medicina do trabalho, devendo 

apresentar diploma devidamente regis-
trado, de conclusão de curso em Medici-

na, fornecido em Instituição de Ensino 
reconhecido pelo MEC, acrescido de 

certificado do curso de especialização em 
Medicina do Trabalho, em nível de pós-

graduação, com carga horária mínima de 
360 horas, ambas, reconhecidas pelo MEC 
e registro no Conselho de classe e respec-

tiva certidão de regularidade. 

R$ 93,00 

 

*Cadastro de reserva. 
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1.2. As atribuições dos empregos públicos encontram–se no ANEXO II, enquanto o conteúdo pro-

gramático das provas encontra-se no ANEXO I.  

1.3. Os horários e dias de trabalho do candidato contratado ficarão a critério da Administração Públi-

ca, podendo ser diurno e ou noturno em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga 

horária semanal do emprego público. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES: 
 

2.1. Das condições para inscrição: 

2.1.1. O pretenso candidato, antes de efetuar sua inscrição, bem como recolher a respectiva taxa de 

inscrição, deverá cientificar–se de todo o conteúdo do Edital, certificando–se que possui os requisitos exi-

gidos para o emprego público, pois o ato da inscrição será considerado como conhecimento e aceitação 

plena e irrenunciável das normas e condições estabelecidas neste Edital.  

2.1.2. As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do endereço eletrônico 

www.concursospublica.com.br com link também na página www.penapolis.sp.gov.br. 

2.1.3. A inscrição e o valor pago pela inscrição são pessoais, intransferíveis e de responsabilidade ex-

clusiva do candidato, vinculando–o tão somente ao emprego público inscrito, uma vez não haver pedido 

alterações de emprego, nem restituição de valores pagos em nenhuma hipótese.  

2.1.4. Não haverá inscrição provisória ou extemporânea em nenhuma hipótese, bem como não são 

admitidas inscrições por fax, pelo correio ou qualquer outro meio eletrônico. 

2.1.5. O candidato é o único responsável pelas declarações prestadas, sendo que, constatada qual-

quer falsidade ou inexatidão dos dados constantes do formulário de inscrição, a qualquer tempo, sujeitará 

ao cancelamento da inscrição, anulação de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções legais. 

2.1.6. As informações e publicações do Concurso Público de que trata este Edital serão efetuadas nos 

endereços eletrônicos www.concursospublica.com.br e www.penapolis.sp.gov.br, bem como, nos termos 

deste, em jornal de circulação local/regional a cargo da Municipalidade.  

2.1.7. Não serão deferidas inscrições via internet não recebidas por falhas em computadores, con-

gestionamentos de linhas, preenchimento incorreto de dados no formulário de inscrição ou outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a concretização da inscrição. O candidato somente terá 

sua inscrição homologada após a confirmação da quitação do boleto bancário. 

2.1.8. Após o preenchimento da inscrição, o candidato deverá imprimir e pagar o boleto bancário im-

preterivelmente até o dia 16 de março de 2015, não sendo aceitos pagamentos intempestivos, nem por 

meio de depósito bancário ou transferência entre contas. 

2.1.8.1. Os candidatos deverão diligenciar em efetuar o pagamento em dinheiro junto ao ban-

co emissor do boleto, ou em horário que garanta sua compensação na data, sob pena de eventual 

não acolhimento da inscrição, salvo se comprovado atraso na compensação bancária por caso for-

tuito ou força maior atribuível a terceiros.  
 

2.2. Período, local e horário das Inscrições: 

2.2.1. Período: de 25 de fevereiro de 2015 a 13 de março de 2015. 

2.2.2. Local: Exclusivamente pela INTERNET, em link específico para este fim, no seguinte endereço 

eletrônico: www.concursospublica.com.br ou por redirecionamento para este através de link na página da 

Prefeitura Municipal de Penápolis/SP. 
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2.2.3. Horário: A partir da 00:00h (zero hora) do dia 25 de fevereiro de 2015 até às da 23:59h (vinte e 

três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 13 de março de 2015 pela internet.  
 

2.3. Da divulgação dos atos: 

2.3.1. A divulgação do Edital do Concurso Público será da seguinte forma: 

a) O Extrato do Edital será publicado em Jornal de circulação regional que atenda as cidades contí-

guas ao Município de Penápolis e nos endereços eletrônicos: www.concursospublica.com.br e 

www.penapolis.sp.gov.br. 

b) O Edital completo será divulgado nos endereços eletrônicos: www.concursospublica.com.br e 

www.penapolis.sp.gov.br. A listagem de candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, eventual 

resultado parcial (caso exista), resultado final, e a homologação do resultado final serão publicados pela 

Prefeitura Municipal de Penápolis no Mural Editalício do Paço Municipal e em jornal de circulação lo-

cal/regional, além dos endereços eletrônicos: www.concursospublica.com.br e www.penapolis.sp.gov.br. 

c) Eventuais informações, demais atos ou procedimentos que não constem dos itens anteriores 

poderão ser publicados no Mural Editalício da Prefeitura Municipal de Penápolis bem como nos endere-

ços eletrônicos: www.concursospublica.com.br e www.penapolis.sp.gov.br. 

2.3.2. Não haverá avisos dos atos do certame pelo correio, presumindo–se cientificados os candida-

tos de todos os atos concernentes ao Concurso Público de que trata este Edital pelos meios mencionados. 
 

2.4. Da Isenção da Taxa de Inscrição: 

2.4.1. Em conformidade com a Lei Municipal nº 1205, de 18 de fevereiro de 2004, fica isento do pa-

gamento da taxa de inscrição, o candidato que comprovar ser doador de sangue, mediante documentação 

comprobatória de que houve doação no ano de 2014, em hospitais ou postos de saúde da rede pública, por 

no mínimo duas vezes.  

2.4.1.1. O benefício de que trata este item, será estendido a todas as pessoas que comprovarem 

através de documentação idônea, serem doadoras de órgãos.  

2.4.2. Em conformidade com a Lei Municipal nº 1566, de 15 de maio de 2009, terá direito a isenção 

da respectiva taxa de inscrição, os candidatos que preencham cumulativamente os requisitos estabelecidos 

nos incisos I e II, simultaneamente:  

I – Sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em:  

a) Uma das séries do ensino fundamental ou médio;  

b) Curso pré-vestibular;  

c) Curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação.  

II – Percebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estejam desempregados.  

2.4.3. Em conformidade com a Lei Municipal nº 1999, de 25 de agosto de 2014, terá direito a isenção 

da respectiva taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem, com documentos, prestação de serviços à 

Justiça Eleitoral em período eleitoral, na última eleição havida anteriormente ao processo seletivo ou con-

curso público, como eleitor convocado como componente da mesa receptora de voto ou de justificativa, na 

condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo mesário ou secretário, escrutinador da Junta Eleito-

ral, supervisor de local de votação, também denominado de administrador de prédio e os designados para 

trabalhos destinados à preparação e montagem de votação. 

2.4.4. A concessão da isenção fica condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:  

I – Quanto à comprovação da condição de estudante, apresentar um dos seguintes documentos:  

a) Certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;  
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b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição de ensino pú-

blica ou privada, ou por entidade de representação discente.  

II – Quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 2.4.2, como comprovante de renda, apre-

sentar anotações constantes na Carteira Profissional, ou declaração, por escrito, que não possui renda, não 

estar em gozo de qualquer benefício previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de 

previdência social ou privado.  

2.4.5. O candidato que preencher as condições estabelecidas na Lei Municipal nº 1205, de 18 de feve-

reiro de 2004, Lei nº 1566, de 15 de maio de 2009 e Lei Municipal nº 1999, de 25 de agosto de 2014, deve-

rá solicitar isenção de pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos:  

a) Efetuar a inscrição conforme descrito no item 2.1.2.  

b) Para efeito de comprovação das condições previstas nos itens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3, o requeren-

te deverá enviar SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) contendo requerimento fundamentado de 

solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição, conforme formulário do Anexo III desse Edital, 

instruído com a documentação exigida para comprovação descrita no item 2.4.3 e 2.4.4., para Pública 

Consultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda., Caixa Postal nº 148, Pereira Barreto/SP, CEP: 15370–000, 

indicando no envelope: Concurso Público nº 01/15 da Prefeitura Municipal de Penápolis/SP – Pedido de 

isenção. 

c) Somente será analisada a documentação enviada para fins de isenção da taxa de inscrição 

que for entregue pelos Correios na referida Caixa Postal até o dia 10 de março de 2015, ficando as rece-

bidas intempestivamente indeferidas de plano.  

2.4.6. O candidato deverá, a partir das 18h do dia 12 de março de 2015, acessar a área do candidato 

do site www.concursospublica.com.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada, sendo que, caso 

tenha sua solicitação de isenção indeferida e queira participar do concurso, deverá imprimir e pagar regu-

larmente o boleto bancário impreterivelmente até o dia 16 de março de 2015. 

 
 

3. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 
 

 

3.1. Às pessoas com deficiência que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 4º do Decre-

to Federal 3.298/99, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no art. 37, VIII, da 

Constituição Federal, fica assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que sua 

deficiência seja compatível com as atribuições da vaga, devendo declarar a deficiência, no ato da inscri-

ção, sob pena de preclusão de impetração de qualquer recurso ou alegação.  

3.2. Para efeito de comprovação da deficiência, o candidato deverá enviar SEDEX COM AVISO DE 

RECEBIMENTO (AR) impreterivelmente até o dia 09 de março de 2015, contendo requerimento conforme 

formulário do Anexo III desse Edital, instruído com Laudo Médico original emitido no máximo há 60 (ses-

senta) dias antes do término das inscrições, atestando a espécie e grau/nível da deficiência, com expressa 

referência a código da Classificação Internacional de Doença–CID, podendo ser agendada data para avali-

ação da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, para Pública Consultoria, 

Assessoria e Serviços S/S Ltda., Caixa Postal nº 148, Pereira Barreto/SP, CEP: 15370–000, indicando no 

envelope: Concurso Público nº 01/15 da Prefeitura Municipal de Penápolis/SP – Documentação de PNE. 

3.3. O candidato com deficiência, que necessitar de prova ou condição especial para realiza–lá, de-

verá requerer expressamente à Comissão Especial de Concurso Público no mesmo prazo e local do item 

anterior. 
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3.4. Os candidatos que não atenderem as exigências mencionadas nos itens 3.2 e 3.3, no prazo es-

tabelecido, não serão considerados como candidato com deficiência, não fazendo jus a prova especial, e, 

devendo se submeter às provas em igualdade de condições com os candidatos sem deficiência.   

3.5. As pessoas com deficiência participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 

demais candidatos, no tocante ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário 

e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida a todos os candidatos.  

3.6. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a 

Lei n.º: 7853/89 ser–lhes–á reservado apenas o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, 

ressaltando-se que, na aplicação do percentual observar–se–á que se a fração for igual ou superior a 0,5 

(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para as pessoas com deficiência. Caso seja inferior a 0,5 

(cinco décimos) a formação da vaga fica condicionada à elevação da fração ao patamar mínimo de 0,5 

(cinco décimos), caso este que só ocorrerá caso haja aumento do número de vagas para o referido em-

prego público. 

3.7. Não será contratado o candidato cuja deficiência for incompatível com as atribuições a serem 

desempenhadas no exercício de suas funções. 

3.8. O candidato com deficiência contratado para exercício do emprego público de que trata esse 

Edital, não poderá, após a investidura, invocá–la para efeito de aposentadoria ou readaptação funcional.  
 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
 

 

4.1. A divulgação das inscrições deferidas será dada por meio de Edital, no qual constarão as ins-

crições deferidas e indeferidas, no Mural Editalício da Prefeitura Municipal de Penápolis, em jornal de circu-

lação local/regional e nos endereços eletrônicos www.concursospublica.com.br e www.penapolis.sp.gov.br. 
 

 

 

5. DAS PROVAS, SUA APLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RESULTADO: 
 

5.1. A aplicação das provas, inicialmente prevista para o 29 de março de 2015, será unicamente 

no Município de Penápolis, na FUNEPE – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS, localizada à Aveni-

da São José, nº 400, Vila Martins, em Penápolis, em horário oportunamente divulgados em Edital Públi-

co de convocação para as provas, não havendo em hipótese alguma de falar–se em convocação pessoal. 

5.2.  As provas objetivas serão aplicadas todas no mesmo horário com base no conteúdo progra-

mático constante no Anexo I desse Edital, com questões com a distribuição prevista no quadro acima, 

não havendo aplicação de provas fora do local, data e horário determinados, nem segunda chamada, 

seja qual for o motivo alegado. Portanto, o não comparecimento em qualquer prova, implicará na elimi-

nação automática do candidato do certame.  

5.3. O candidato deverá apresentar–se no local da prova com no mínimo meia hora de antecedên-

cia do horário de início das provas, devidamente munido de comprovante de pagamento ou protocolo 

de inscrição, documento de identidade com foto, lápis preto n.º 2, borracha e CANETA ESFEROGRÁFI-

CA PRETA DE INVÓLUCRO TRANSLÚCIDO CLARO para a realização das provas.  

5.4. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 

para o fechamento dos portões, conforme Edital de Convocação, ou que não estiver de posse dos do-

cumentos hábeis previstos no item anterior. 
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5.5. São considerados documentos de identidade os originais de: Carteiras e/ou Cédulas de Identi-

dade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores; 

Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade expedidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo: 

CRA, CREA, OAB, CRC, CRM, etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como CNH – Carteira 

Nacional de Habilitação (com fotografia em conformidade ao disposto na Lei nº 9.503/97). 

5.6.  Não são aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleito-

rais, CPF, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem 

valor de identidade ou documentos de entidades públicas ou privadas. 

5.7. A prova objetiva contará com 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas cada, de “A” 

a “E”, valendo um total de 00 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo que, cada questão terá peso de 2,5 (dois 

e meio) pontos. 

5.8. As provas versarão somente de matéria constante da ementa do conteúdo programático, po-

dendo a prova constar aleatoriamente de quaisquer matérias citadas neste, não sendo obrigatória a 

utilização de todo o conteúdo ou tópicos da matéria.  

5.9. A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, sendo que serão considerados clas-

sificados somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos na 

soma das notas da prova escrita, ou seja, mínimo de 50% (cinquenta por cento) de aprovação. 

5.10. A prova objetiva terá interstício total de 03:00h (três horas), porém os candidatos somente 

poderão se retirar da sala depois de transcorridos 01:00h (uma hora) do início da mesma, não podendo, 

após sua saída de sala, permanecerem nas dependências da escola onde estará sendo realizado o Con-

curso Público. 

5.11. Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e o car-

tão de respostas devidamente preenchidos, sendo que o cartão de respostas será o único documen-

to utilizado para a atribuição dos pontos.  

5.12. Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do certame, qualquer espécie de 

consulta bibliográfica, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anota-

ções, máquina calculadora, relógios digitais, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, apa-

relhos ou dispositivos eletrônicos que possam armazenar ou processar dados, notebooks, palmtop, ta-

blet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens ou de radiofre-

quência, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.  

5.13. Não será permitida a entrada com qualquer substância em latas ou garrafas de vidro, e even-

tuais garrafas plásticas poderão ter seu rótulo fiscalizado, caso não possam ser retirados para entrada e 

permanência em sala de provas.  

5.14. Faculta-se ainda exclusivamente à Pública Consultoria, a utilização de segurança privada para 

apoio operacional, de detectores de metais e objetos, de bloqueadores ou rastreadores de celular e/ou 

radiofrequência ou ainda a solicitação de apoio de órgãos policiais e institucionais para o acompanha-

mento e fiscalização do certame, a fim de imprimir o máximo de segurança, lisura e transparência.  

5.15. Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirada a bateria), serão guar-

dados em sacos plásticos fornecidos pela Pública Consultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda., que deve-

rão, após lacrados, serem colocados embaixo da carteira ou cadeira onde o candidato irá fazer a prova. 
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5.16. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão 

sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candi-

dato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do concur-

so público. 

5.17. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 

qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado 

do Fiscal Volante, designado pela Coordenação e devidamente identificado. 

5.18. O candidato poderá anotar as respostas em local próprio indicado para este fim para posterior 

conferência. 

5.19. Ao receber o caderno de questões, todo candidato deverá ler atentamente as instruções 

contidas, informando ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos antes da apli-

cação da prova, não sendo aceitas reclamações preclusamente posteriores. 

5.20. Não serão permitidas quaisquer manifestações acerca do conteúdo das questões durante o 

decorrer da prova, devendo estas serem feitas em momento recursal oportuno, sob pena de advertên-

cia e quiçá, em havendo intempestiva e imprópria continuidade, de exclusão do certame.  

5.21. Na hipótese de candidata lactante, será facultada a possibilidade de amamentar o filho du-

rante a realização da prova, desde que leve um acompanhante, o qual será responsável pela criança e 

permanecerá em sala reservada para esta finalidade. 

5.22. O Concurso Público constará de prova objetiva com base no conteúdo programático cons-

tante no ANEXO I deste Edital, com questões com a seguinte distribuição: 

 

EMPREGO PÚBLICO PROVA OBJETIVA 

Enfermeiro da Estratégia  

à Saúde da Família 

� 10 (dez) questões de Língua portuguesa; 
� 05 (cinco) questões de Noções de informática; 
� 05 (cinco) questões de Conhecimentos gerais; 
� 20 (vinte) questões de Conhecimentos específicos. 

Engenheiro Civil 

� 10 (dez) questões de Língua portuguesa; 
� 05 (cinco) questões de Noções de informática; 
� 05 (cinco) questões de Conhecimentos gerais; 
� 20 (vinte) questões de Conhecimentos específicos. 

Médico (todos) 

� 10 (dez) questões de Língua portuguesa; 
� 05 (cinco) questões de Noções de informática; 
� 05 (cinco) questões de Conhecimentos gerais; 
� 20 (vinte) questões de Conhecimentos específicos. 

 

5.23. Ao final das provas, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer em sala, a fim de as-

sinarem o verso das folhas de respostas juntamente com o fiscal de sala, bem como o lacre do envelope 

das folhas de respostas juntamente com o fiscal e o coordenador, sendo liberados quando todos as tive-

rem concluído o procedimento de segurança. 

5.24. Não serão computadas as questões não assinaladas no cartão de respostas, bem como as 

questões que contenham mais de uma resposta assinalada, emenda ou rasura ainda que legível, ou 

preenchidas fora das especificações. 

5.25. Em nenhuma hipótese haverá substituição de cartão de respostas, sendo que é de inteira 

responsabilidade do candidato o correto preenchimento do cartão. 
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5.26. Em caso de empate na pontuação final, os critérios de desempate se darão, sucessiva-

mente, até ocorrer o desempate, com observância da seguinte ordem e critérios:  

a) O candidato de idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos até o encerramento das inscri-

ções;  

b) O candidato de idade mais elevada; 

c) O candidato com maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos; 

d) O candidato com maior número de acertos na disciplina de língua portuguesa; 

e) O candidato com maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos; 

f) O candidato que for casado ou convivente em união estável; 

g) O candidato que encontrar–se desempregado por maior tempo; 

h) Esgotados e persistindo todos os outros anteriores na sequência estabelecida, proceder–

se–á então sorteio público a ser efetuado pela Comissão Especial do Concurso Público em data, local e 

horário oportunamente fixados e publicados nos sites: www.concursospublica.com.br e 

www.penapolis.sp.gov.br. 
 

5.27. Será automaticamente desclassificado e eliminado de participar do certame o candidato que, 

durante a realização da prova: 

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

b) Não apresentar o documento que bem o identifique conforme dispõe este Edital; 

c) Apresentar–se após o horário estabelecido para fechamento dos portões;  

d) Usar ou tentar usar meios fraudulentos, ilícitos ou ilegítimos para a sua realização;  

e) For surpreendido dando ou recebendo auxílio na resolução da prova; 

f) Utilizar–se de anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta ou meio de 

facilitação na resolução da prova; 

g) Utilizar–se ou deixar ligados quaisquer equipamentos eletrônicos que permitam o arma-

zenamento ou a comunicação de dados e informações, ou ainda protetores auriculares; 

h) Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das 

provas, as autoridades presentes ou candidatos; 

i) Estiver portando armas, ainda que possua o respectivo porte1; 

j) Ausentar–se da sala durante a prova, portando o Cartão de Respostas, ou outro impresso 

em desconformidade com este Edital. 

k) Descumprir as instruções contidas neste Edital ou no formulário de instruções da prova; 

l) Ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas; 

m) Afastar–se ou ausentar–se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

n) Portar–se inconvenientemente, perturbar a ordem dos trabalhos ou faltar com urbanida-

de ou gentileza a qualquer que esteja no recinto onde se realiza o concurso público ou nas suas proxi-

midades. 
 

5.28. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, em lista única, figurando apenas 

aqueles que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 

 

                                                 
1 Ainda que detentor de porte de arma, não será permitido, durante o período de prova, o porte de arma de fogo no recinto da realização das provas. 
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5.29. A prova objetiva e o gabarito oficial serão disponibilizados no site 

www.concursospublica.com.br a partir das 16h30m da segunda–feira subsequente à aplicação da prova e 

permanecerão no até as 16h30m da quarta–feira da mesma semana, onde dar–se–á termo final para 

interposição de recurso, conforme previsto em Seção específica deste Edital. 

 

 

6. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS: 
 

6.1. Será ainda aplicada a análise e avaliação de títulos para os empregos públicos de Médico (todos), 

tendo como critérios a seguinte pontuação: 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS: PONTUAÇÃO: QUANTIDADE: 

Doutorado 2,0 (dois) pontos máximo 1 (um) título. 

Mestrado 1,5 (um e meio) pontos máximo 1 (um) título. 

Pós–graduação latu sensu2 (especialização) 0,5 (meio) ponto máximo 1 (um) título. 
 

 

6.2. Somente serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da institui-

ção, contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a 

conclusão total do curso e/ou aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.  

6.3. Não serão pontuados como títulos aqueles exigidos como pré–requisito.  

6.4. O candidato que se inscrever para mais de uma vaga terá os títulos validados para ambos as va-

gas, desde que informe tal condição no ato de protocolo dos títulos para quais os mesmos serão utilizados. 

6.5. A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “03 (três) pontos”. 

6.6. Sobre a nota obtida pelos candidatos classificados na prova objetiva serão somados os pontos 

referentes aos títulos, para a classificação final. 

6.7.  Somente serão avaliados e computados o(s) ponto(s) do(s) títulos de candidatos que obtiverem 

a nota mínima (eliminatória) para aprovação na prova objetiva (50,0 pontos).  

6.8. Os pontos serão contados exclusivamente para efeito de “classificação” e não de “aprovação”. 

6.9. Os candidatos deverão protocolar ao final da prova, em até 30 (trinta minutos) após o encerra-

mento das mesmas, em local especialmente designado, DUAS CÓPIAS REPROGRÁFICAS, SENDO UMA 

AUTENTICADA DO EVENTUAL TÍTULO que possuam, servindo uma para a documentação da titulação (fi-

cando em poder da Comissão Examinadora) e outra protocolada com o candidato, utilizando-se o protoco-

lo como recibo. 

6.9.1. Em hipótese alguma será aceito o recebimento de título não autenticado em cartório ou 

em desconformidade com este, não havendo de se falar em autenticação de original pelos recebe-

dores.  

6.10. As 2 (duas) vias de cada título (sendo uma autenticada em cartório), deverão estar em confor-

midade com os termos deste sob pena de não serem recebidos, conhecidos ou indeferidos.  

6.11. Não serão aceitos títulos apresentados, fora do dia e horário acima determinados sob qualquer 

pretexto ou justificativa, uma vez inexistir segunda chamada para entrega de títulos.  

6.12. Os títulos entregues poderão ser inutilizados após 180 (cento e oitenta) dias contados da data 

da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público. 

 
 

                                                 
2 Carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e reconhecimento pelo MEC. 
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7. DO RESULTADO DAS PROVAS E PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO: 
 

7.1. Caberá recurso até o final do expediente do segundo dia contado da data da divulgação das 

questões e gabaritos, devendo nele constar o número de identificação, nome do candidato e o fundamen-

to técnico e legal para interposição do recurso, sob pena do seu não conhecimento. 

7.2. O recurso, a ser apresentado em horário de expediente e segundo as prescrições deste, deverá 

ser dirigido à Comissão Especial de Concurso Público e protocolado diretamente no Setor de Protocolo 

Geral da Prefeitura Municipal de Penápolis, sito à  Avenida Marginal Maria Chica, nº 1.400, Penápolis/SP, 

indicando como Concurso Público n.º 01/15, no horário das 8:30 horas às 16:00 horas. 

7.3. Não serão conhecidos recursos intempestivos ou em desconformidade com este Edital, devendo 

estar embasados em argumentação lógica e plausível, e em literatura academicamente conceituada. 

7.4. Na eventualidade de anulação de questões por qualquer motivo, pela Comissão Examinadora, os 

pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

7.5. Na eventualidade de mais de uma alternativa correta por questão a questão será anulada. 

7.6. Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica, 

devendo o mesmo ser feito diretamente pelo candidato ou por intermédio de procurador habilitado com 

poderes específicos, mediante protocolo no setor competente acima referido. 

7.7. A fim de dirimir qualquer celeuma, a Comissão de Concurso Público encaminhará o recurso à 

Comissão examinadora, que dará devolutiva a Comissão, que homologará ou não a decisão da Comissão 

examinadora, efetuando assim reexame necessário, motivo pelo qual, não caberá recurso adicional pelo 

mesmo motivo.  

7.8. O referido certame é dividido por empregos públicos, portanto a homologação se dará pelo res-

pectivo emprego. Havendo qualquer pendência em qualquer dos empregos, não obstará o seguimento e 

homologação regular dos demais, nem a estes ficará vinculado para qualquer efeito.  
 

 

8. DO PROVIMENTO DOS EMPREGOS: 
 

8.1. O provimento dos empregos de que tratam este Edital será efetuado para as vagas descritas na 

tabela do item 1.1., e obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos dentro do prazo 

de validade do Concurso Público, com os vencimentos propostos à época de investidura. 

8.2. O período de validade estabelecido para o Concurso Público de que trata este Edital não gera, 

para o ente público, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos classificados, mas até o limite das 

vagas disponibilizadas neste Edital, e a preferência dos remanescentes à contratação em vagas eventual e 

oportunamente abertas, em regular ordem de classificação. 

8.3. Não haverá segunda chamada para contratação, portanto, o candidato que, não aceitar a vaga 

ou quedar–se inerte para a posse no prazo legal, estará automaticamente excluído do certame por 

renúncia tácita.  

8.4. São requisitos básicos para investidura e posse no serviço público: 

a) Ser brasileiro ou naturalizado nos termos do art. 12, CF;  

b) Ter idade mínima de dezoito anos;  

c) Se, do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 
d) Estar em pleno no gozo dos direitos Políticos, eleitorais e civis; 

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

termos do art. 40, II, CF; 
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f) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante atestados que serão fornecidos 

por médico especialista e por médico oficial sob pena de responsabilidade;  

g) Estar ciente que se aprovado deverá na posse, quando da convocação, comprovar que preen-

che todos os requisitos exigidos para o emprego, constantes do presente Edital, sob pena de perda do di-

reito à vaga; 

h) Não receber, no ato da posse, proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou 

função exercidos perante a União, Território, Estado, Distrito Federal, Município e suas autarquias, empre-

sas ou fundações, conforme preceitua o art. 37, § 10º da CF, ressalvadas as acumulações permitidas pelo 

inciso XVI do citado dispositivo; 

i) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, me-

diante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

 

8.5. Serão exigidos no ato de contratação e posse do candidato, os documentos abaixo relacionados 

(em cópia autenticada ou por apresentação dos originais): 

a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade; 

b) Diploma, certificado ou atestado de conclusão da escolaridade exigida; 

c) Documento consonante com este Edital para o exercício do emprego público; 
d) Registro no respectivo Conselho de Classe para os empregos ou funções que exigirem; 

e) 02 (duas) fotos 3x4, iguais, recentes e sem uso; 

f) Título Eleitoral e Certidão de quitação eleitoral;  

g) Cópia de Certificado do serviço militar (sexo masculino) ou comprovante de alistamento; 

h) Cópia de Certidão de nascimento/casamento; 

i) Atestados de boa saúde física e mental, mediante exame médico admissional, fornecido por 

qualquer médico e/ou por perito oficial, comprovando aptidão para o exercício do emprego; 

j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos (se tiver); 

k) Cópia de Folha de Rosto da Carteira de trabalho (número e identificação); 

l) Cartão de PIS/PASEP; 

m) Declaração de bens (Declaração de IR), ou declaração conforme LRF; 

n) Declaração de dependentes para Imposto de Renda; 

o) Declaração negativa de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas; 

p) Certidão de antecedentes criminais, emitido pelo Tribunal de Justiça (TJ) e pela Secretaria de 

Segurança Pública (SSP), do domicílio onde residiu nos últimos cinco anos; 

q) Se aposentado, apresentação de cópia da concessão de aposentadoria; 

r) Certidão de Cartório Civil onde teve seu domicílio nos últimos 04 (quatro) anos que conste 

Processos em seu nome. Caso positivo e seja ação civil pública, juntar certidão de objeto e pé. 

8.6. A não apresentação dos documentos exigidos no item anterior no momento da posse3 acarreta-

rá o cancelamento dos efeitos da inscrição e atos posteriores. 

8.7. O exame médico admissional é obrigatório, eliminatório e realizar–se–á considerando–se as 

condições necessárias para o exercício do emprego para a qual o candidato foi aprovado.  

8.8. Poderão, além das exigências elencadas neste Edital, serem solicitadas outras conforme disposi-

ção legal. 

 

 
 

                                                 
3 Súmula 266, STJ. 



Prefeitura  Municipal  de Penápolis  
Estado de São Paulo – CNPJ 49.576.416/0001- 41 

   
Avenida Marginal Maria Chica, 1.400 – Tel. (18) 3654-2500 – CEP 16300-000 – Penápolis – SP 

  
 
 
 
 
 
 

 12  
 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

9.1. É de inteira e única responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações refe-

rentes ao Concurso Público em que se inscreveu, sendo que a inscrição do candidato importará no conhe-

cimento e aceitação total e irrenunciável das normas e condições deste Edital, bem como do contido em 

Editais complementares, avisos e comunicados a serem publicados em conformidade com este Edital.  

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

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação para as provas 

correspondentes, mediante Edital complementar, retificação, aviso, errata ou qualquer outro ato a ser 

oportunamente publicado nos termos deste, incorporando–se a este, para todos os efeitos, quaisquer 

documentos suplementares tais como atos, avisos e convocações.  

9.3. As publicações deste Concurso Público e as convocações são de responsabilidade exclusiva da 

Municipalidade, sendo ainda de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publica-

ções para todos os fins. 

9.4. Aos interessados, serão fornecidas cópias de suas provas, no prazo de recurso, as quais deverão 

ser solicitadas mediante requerimento fundamentado, devendo ser protocolado em horário de expediente 

junto ao protocolo geral da Prefeitura Municipal de Penápolis. 

9.5. O presente Concurso Público é regulamentado por este Edital, e os casos omissos serão resolvi-

dos pela coordenação da empresa organizadora e pela Comissão de Concurso Público, conjuntamente. 

9.6. A validade do Concurso Público de que trata este Edital será de 02 (dois) anos, contados a partir 

da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, aten-

didos os critérios de conveniência e oportunidade da municipalidade. 

9.7. Com as ressalvas do Edital, os prazos deste correm conforme disposto no Código de Processo Ci-

vil, e são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cum-

primento e para a apresentação de recursos e/ou de documentos após as datas estabelecidas. 

9.8. A Prefeitura Municipal de Penápolis e a Pública Consultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda. não 

são responsáveis e nem assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou ali-

mentação dos candidatos, despesas afins, quando da realização das etapas deste certame, nem se respon-

sabilizam por perda ou extravio de documentos, pertences ou objetos, ocorridos no local de realização das 

provas, nem por danos neles causados. 

9.9. A Prefeitura Municipal de Penápolis e a Pública Consultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda. não 

se responsabilizam e expressamente não autorizam quaisquer cursos, textos, apostilas e outros materiais 

impressos ou digitais a matérias deste Concurso Público ou ainda por qualquer informação em seu nome. 

9.10. Para fins de comprovação de aprovação ou classificação do candidato, valerá a publicação oficial 

do respectivo Edital. 

9.11. Visando cumprir os fins deste Edital ficam a Prefeitura Municipal de Penápolis e a Pública Con-

sultoria, Assessoria e Serviços S/S Ltda. expressamente autorizadas pelos candidatos a procederem à divul-

gação de seus nomes, números de documentos e sua situação junto ao certame pelos meios de publicida-

de previstos neste Edital. 

9.12. São impedidos de participar do certame aqueles que possuam qualquer vínculo de parentesco 

(art. 1591 a 1595, CC) ou amizade íntima com os sócios da empresa executora, sendo que, se constatado, o 

candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis. 
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9.13. É de única responsabilidade do candidato, após a homologação e durante o prazo de validade 

deste Concurso Público, manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal de Penápolis, assu-

mindo a responsabilidade por eventual não recebimento de qualquer correspondência a ele encaminhada, 

seja por insuficiência de dados, equívoco ou alteração dos dados constantes da inscrição. 

9.14. Toda e qualquer comprovação de tempestividade dos recursos e documentações será feita por 

protocolo de recebimento, atestando exclusivamente a entrega, sendo desconsiderados requerimentos ou 

recursos intempestivos ou interpostos em desacordo com este Edital. 

9.15. Na hipótese de cancelamento terminativo ou não realização do Concurso Público de que trata 

este Edital, a restituição da Taxa de Inscrição deverá ser requerida pelo candidato ou por procurador regu-

larmente constituído, com firma devidamente reconhecida, mediante o preenchimento e entrega de for-

mulário próprio a ser oportunamente disponibilizado junto a Prefeitura Municipal de Penápolis. 

9.16. Decorridos 30 (trinta) dias da homologação do resultado final, todos os cadernos de provas dos 

candidatos serão entregues à Prefeitura Municipal, que emitirá recibo das mesmas, e ficarão sob seu poder 

e sua guarda enquanto o certame pender de fiscalização do Tribunal de Contas, como atos de admissão de 

pessoal, ou, se eventualmente, pender ação judicial, conforme recomenda o TC-001153/010/08. 

9.17. Os gabaritos dos candidatos, devidamente rubricados nos termos deste, ficarão em poder e 

guarda da assessoria jurídica da empresa organizadora, por prazo indeterminado, para eventuais consultas 

e/ou fiscalizações. 

9.18. Fazem parte do presente Edital: 

ANEXO I – Conteúdos programáticos.  

ANEXO II – Atribuições dos Empregos Públicos.  

ANEXO III – Formulário para apresentação de recursos. 

 

PUBLIQUE–SE, REGISTRE–SE e CUMPRA–SE. 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Penápolis (SP), em 20 de fevereiro de 2015. 
 
 

 
 
 
 

CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Penápolis 
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ANEXO I – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 
 

COMUM A TODOS OS EMPREGOS 
 
 

● LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de 
tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal. Regência 
verbal e nominal. Ocorrência de crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas). Interpretação de texto. Distinção de fato e opinião sobre esse fato. Interpretação de linguagem não verbal e 
verbal (tabelas, fotos, quadrinhos, etc.). Oração e período. Tipos de oração.  
 

 

ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA À SAÚDE DA FAMÍLIA 
● CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência 
Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Social e Meio 
Ambiente. 
 
● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Competências do Enfermeiro segundo a Lei do Exercício Profissional. Princípios éticos e 
legais da prática profissional. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Organização do processo de trabalho em 
enfermagem (Administração em Enfermagem). Enfermagem em Saúde Pública: atenção básica de saúde; promoção da 
saúde; prevenção de doenças, riscos, agravos e eventos à saúde e reabilitação do cliente; educação em saúde; doenças 
como problemas de saúde pública (emergentes, reemergentes e negligenciadas); doenças tropicais e infectocontagiosas. 
Políticas Nacionais de Saúde no Brasil; Sistema de Vigilância à Saúde: epidemiológica, ambiental e sanitária. Atuação do 
enfermeiro(a) nos programas do Ministério da Saúde (assistência à saúde da mulher, homem, saúde da criança e do 
adolescente, saúde do trabalhador, saúde do adulto e do idoso, DST e AIDS, Tuberculose e Hanseníase, Hipertensão e 
Diabetes). Programa Nacional de Imunização e de Imunológicos Especiais, Vacinas e suas indicações. Programa Nacional de 
segurança do Paciente. Assistência de Enfermagem a clientes/pacientes em tratamento clínico (portadores de afecção 
digestiva, cardiovascular, pulmonar, renal, hepática, endócrina, neurológica e hematológica). Assistência de enfermagem a 
clientes/pacientes submetido a diferentes tratamentos cirúrgicos (submetidos às cirurgias de cabeça e pescoço, tórax, de 
abdome, de membros e vascular) nos períodos pré, trans e pós-operatórios. Centro cirúrgico e aspectos fundamentais para 
a enfermagem. Cirurgia Segura. Assistência de enfermagem materno-infantil: à gestante, à parturiente, à puérpera, ao 
recém-nascido e à criança. Assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência (suporte básico e avançado 
de vida em situações clínicas e traumáticas). Assistência de enfermagem a clientes/pacientes pediátricos e adultos em 
estado grave. Enfermagem em Saúde Mental. Prevenção e controle das infecções relacionadas aos serviços de saúde e 
infecções hospitalares. Acidentes de trabalho com material biológico. Emprego de precauções por via de transmissão de 
doenças e medidas de biossegurança. Boas práticas para o processamento de produtos para saúde (classificação de artigos 
e superfícies hospitalares, desinfecção, limpeza, esterilização de material). Atuação do enfermeiro em central de material 
esterilizado. Métodos e técnicas de avaliação clínica: exame físico, sinais vitais, pressão venosa central, identificação de 
sinais e sintomas por disfunção de órgãos e sistemas, exames de diagnósticos laboratoriais, de imagem e complementares. 
Procedimentos relacionados ao atendimento às necessidades de higiene e conforto, alimentação, eliminações, prevenção 
de feridas e tratamento com diferentes tipos de curativos, diferentes tipos de drenos e drenagens, preparo e administração 
de medicamentos, cateterismo vesical, gastrointestinal e vascular. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: 
Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n°8.080,de 19 de 
setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras 
providências; Decreto n°7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n°8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº2.048DE 03/09/2009 
- Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica. 
 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
● CONHECIMENTOS GERAIS: Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – Ciência 
Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos Social e Meio 
Ambiente. 
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● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações 
hidráulico-sanitárias, saneamento e dimensionamento de conjuntos motobomba, elevadores, ventilação/exaustão/ar 
condicionado, telefonia, prevenção contra incêndio. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, 
cronograma físico-financeiro, medições de serviços executados, normas técnicas. Materiais e técnicas de construção civil. 
Estruturas. Execução de obras: reconhecimento de cadastro de interferências, infraestrutura, superestrutura, cobertura de 
madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, reforços de fundação, controle de 
recalque, reaterros, recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. 
Conceitos básicos de análise estrutural; estruturas de concreto, aço e madeira; cálculo e dimensionamento. Tecnologia das 
construções. Noções de Geotecnia. Noções de topografia. Noções de Drenagem. Noções de engenharia de segurança do 
trabalho. Legislações e Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis à engenharia civil. Legislação: Licitações e Contratos. 
Conhecimento de informática, especificamente Autocad. Legislação Ambiental. Código de Ética Profissional do Engenheiro. 
Decreto Estadual n° 12.342/78. Lei Federal n.° 10.098/00. NBR 9050/04. Lei Estadual n.º 11.228/ 92. 
 
 

 
COMUM A TODAS AS ESPECIALIDADES DOS EMPREGOS DE MÉDICO 

 
● NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Conhecimento básico de plataformas de hardware. Sistemas operacionais Windows. Microin-
formática em geral: correio eletrônico, antivírus, Internet e Intranet. Conhecimentos gerais de ferramentas corporativas 
para backup e recuperação de informações. Conhecimento de programas de navegação, protocolos e utilização de redes 
sociais. Editor de Texto: formatação, estilos, mala direta, etiquetas, tabelas.  
 
● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Insuficiência coronariana. Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca. Arritmia cardíaca. 
Choque. Asma brônquica. Insuficiência respiratória. Doença pulmonar obstrutiva. Tromboembolismo venoso. Distúrbios 
Hidroeletrolíticos. Distúrbios Ácido Básicos. Reanimação cardiopulmonar. Trauma. Urgências em Neurologia. Farmacologia 
aplicada às urgências. Fisiologia cardiopulmonar. Reposição volêmica e sanguínea. Procedimentos básicos nas urgências. 
Transporte médico em urgências. Noções básicas sobre doação de órgãos. Acidentes com animais peçonhentos. 
Insuficiência renal. Urgências em psiquiatria. Infecções comunitárias. Antibioticoterapia. Epidemiologia das doenças 
infecciosas. Noções de ortopedia. Anatomia humana. Farmacologia. Doenças mais comuns na população idosa. Diretrizes e 
bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Políticas de descentralização e 
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de ética. Conhecimento da 
legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter–hospitalares. Urgência e emergência. Demais 
conhecimentos próprios da especialidade médica. Constituição Federal de 1988 – capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. 
Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 (regulamentação da Lei Nº 8.080/90). Lei nº 8.142/90. Lei nº 8.080/90. Lei Norma 
Operacional da Assistência à Saúde - NOAS-SUS 01/2002 (Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002, e 
regulamentação complementar). 2ª ed. rev. atual. Brasília: MS; 2002. Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em 
Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso, 5ª edição ampliada –série B, Textos de Saúde, 2005. (Disponível 
no endereço eletrônico www.saude.gov.br/svs – relação completa de publicação). Lei Federal n.º 9.787 e Resolução 
391/99. Lei Federal n.º 6.360/76. Decreto Federal 79.094/1977. Decreto n.º 74.170 de 10/06/1974. Portaria 2.084 e 2.577 
de 27/10/2006 (DOU 13/11/06). Lei federal 10.741/2003. Lei federal 8.069/90. Lei federal 11.350/2006. Bioética. Política 
Nacional de Humanização. Política Estadual de Humanização. Portaria MS/GM nº 104, de 25/01/2011.  
 
 

MÉDICO PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) 
 

● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MEDICINA ESPECÍFICA: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos geni-
tais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. 
Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Do-
enças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos Infla-
matórios 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 trom-
pas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento 
genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexua-
lidade. 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 Úteros-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 graví-
dico-puerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica 
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perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatis-
mos maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade 
pré-natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêu-
tica 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 PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) 
 
 

● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MEDICINA ESPECÍFICA: Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e 
tratamento de lesões traumáticas e patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e pato-
logia do quadril. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões 
traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diag-
nóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea. Anatomia membros superiores e inferiores. Fraturas. Tumores 
e doenças metabólicas do osso. Lesões e esportes. Luxações da coluna lombar. Luxação da coluna cervical. Luxação da 
coluna dorsal. Fratura e luxação da cintura escapular. Fratura e luxação de cotovelo, Úmero, Radio (ossos do antebraço). 
Traumatologia da mão. Quadril. Ortopedia pediátrica. Politrauma em ortopedia. Tratamento de fraturas na urgência. Anes-
tesia (Aspectos gerais). Radiologia e traumatologia de membros superiores e inferiores. Tomografia do sistema osteoarticu-
lar. Ressonância do sistema osteoarticular. Ultrassonografia do sistema osteoarticular. Anatomia vasos e veias. Anomalias 
congênitas.  
 
 

MÉDICO PLANTONISTA (PEDIATRA) 
 

● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MEDICINA ESPECÍFICA: Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Cres-
cimento e Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: 
ativa e passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da 
criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanima-
ção cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, estado de mal 
asmático, insuficiência respiratória  aguda, pneumopatias agudas  e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócri-
nos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. 
Distúrbios do aparelho urinário e renal:  Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, 
Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. He-
morragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites 
virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. 
Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia 
bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violên-
cia Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. 
 
 

MÉDICO PLANTONISTA (DO TRABALHO) 
 

● CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MEDICINA ESPECÍFICA: Organização dos serviços de saúde do trabalhador. Organização 
Internacional do Trabalho e Normas Internacionais do Trabalho. Recomendações 112/59 da OIT - Convenção 161/85 da 
OIT-NR4 SESMT; NR5 - CIPA; NR7 - PCM-SO; NR9 - PPRA; PPP e suas regulamentações. Exames de saúde ocupacional. Doen-
ças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Conceito: relação saúde/doença/ambiente do trabalho. Doenças causadas por 
agentes físicos; químicos e biológicos. Doenças relacionadas aos sistemas cardiovasculares; digestivo; endócrino; 
hemolinfático neuropsíquico; osteomuscular; respiratório; tegumentar; urogenital; oftálmico e otolaringológico. Doenças 
infecciosas ocupacionais e câncer. Acidentes no trabalho ou portador de uma doença do trabalho. Reabilitação Profissional 
- mudança de cargo/função: Toxicologia ocupacional. Classificação das intoxicações - limites permissíveis para agentes 
tóxicos no ambiente de trabalho. Ergonomia - cargas e solicitações no trabalho - formas de trabalho humano. Fadiga e 
monotonia; vibrações intensas - iluminação. Saúde ambiental e repercussões na saúde individual e coletiva. AIDS; 
Alcoolismo; Tabagismo e uso de drogas nas empresas. Legislação previdenciária e acidentária (CLT). Decreto nº 3.048/99 
Direito do Trabalho - regulamentação atual de insalubridade - NR 15 da Portaria nº 3.214/78. Vigilância sanitária - legislação 
estadual e municipal - epidemiologia e saúde do trabalhador. Aspectos de biossegurança. Perícia Médica - Sigilo Profissional 
Atestado e Boletim Médico. A Patologia do trabalho numa perspectiva ambiental. Saúde do Trabalhador no âmbito do SUS. 
Vigilância à Saúde do Trabalhador. Investigação e análise dos acidentes de trabalho - conceito do acidente do trabalho; 
medidas técnicas e administrativas de prevenção. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores com 
o uso de ferramentas epidemiológicas.A Segurança e Saúde no Trabalho nos diplomas legais vigentes no país: Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. Segurança e a Saúde no Trabalho nas seguintes Normas Internacionais da 
Organização Internacional do Trabalho: Convenção nº 81. Inspeção do Trabalho (Decreto nº 95.461, de 11/12/1987). 
Convenção nº 139 - Prevenção e controle de riscos profissionais causados por substancias ou agentes cancerígenos 
(Decreto nº 157, de 02/06/1991). Convenção nº 148 - Proteção dos Trabalhadores contra os riscos profissionais devidos a 
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contaminação do ar, ao ruído, as vibrações no local de trabalho (Decreto nº 93.413, de 15/10/1986). Convenção nº 155 - 
Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto nº 1.254, de 29/09/1994). Convenção nº 161 - Serviços de Saúde do 
Trabalho (Decreto nº 127, de 22/05/1991). Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Doenças 
ocupacionais, acidente do trabalho e conduta médico pericial: conceito e epidemiologia. Impacto do trabalho sobre a saúde 
e segurança dos trabalhadores. Indicadores de saúde doença dos trabalhadores. Saúde e segurança no local de trabalho. 
Situação atual da saúde dos trabalhadores no Brasil. Patologia do trabalho. Conduta pericial. Normas Técnicas das 
LER/DORT. Das prestações do acidente de trabalho e da doença profissional. Da comunicação do acidente. Das disposições 
diversas relativas ao acidente de trabalho. Da habilitação e reabilitação profissional. Carência das aposentadorias por idade, 
tempo de serviço e especial. Doenças profissionais e do trabalho. Classificação dos agentes nocivos. Formulários de 
informações. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças.  
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS: 
 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

Descrição Sintética: Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil, estudando características e preparando planos, 
métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, a manutenção e o reparo das 
obras e assegurar os padrões técnicos.  
Descrição Detalhada: Elabora projetos de construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qua-
lidade de material, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, para subme-
ter à apreciação; supervisiona e fiscaliza obras, serviços de terraplanagem, projetos de locação, projetos de obras viárias, 
observando o cumprimento das especificações técnicas exigidas, para assegurar os padrões de qualidade e segurança; 
procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características 
do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; calcula os esforços e deformações pre-
vistas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, para apurar a natureza e 
especificação dos materiais que devem ser utilizados na construção; elabora relatórios, registrando os trabalhos executa-
dos, as vistorias realizadas e as alterações ocorridas em relação aos projetos aprovados; executa outras tarefas determina-
das pelo superior imediato. 
 

ENFERMEIRO DA ESF  
Descrição Detalhada: Realiza atenção à saúde aos indivíduos e família cadastradas nas equipes e, quando indicado ou ne-
cessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvi-
mento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; realiza consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 
municipal, ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescre-
ver medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realiza atividades programadas e de atenção 
à demanda espontânea; planeja, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros 
da equipe; contribui, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros mem-
bros da equipe; participa do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; participa do 
processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos ex-
postos a riscos e vulnerabilidades; mantêm atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de infor-
mação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para análise da situação de saúde conside-
rando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situa-
ções a serem acompanhadas no planejamento local; realiza o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no 
âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, 
entre outros); realiza ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previs-
tas nas prioridades e protocolos da gestão local; garante atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização 
de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da de-
manda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; participa do acolhimento dos 
usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, 
das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela conti-
nuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; realiza busca ativa e notificar doenças e agravos de notifi-
cação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; responsabiliza-se pela população adscrita, man-
tendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de 
saúde; pratica cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor intervenções que influenciemos 
processos de saúde doenças dos indivíduos, das família, coletividades e da própria comunidade; realiza reuniões de equipes 
a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
acompanha e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho; garante a 
qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; realiza trabalho interdisciplinar e em 
equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações; realizar ações de educação em saúde a popula-
ção adstrita, conforme planejamento da equipe; participa das atividades de educação permanente; promove a mobilização 
e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identifica parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações intersetoriais; realiza outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais; executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO DE FAMÍLIA 

Descrição Sintética: Elabora, executa e avalia planos, programas e subprogramas de Saúde Pública, estudando a situação e 
as necessidades sanitárias da região, de acordo com os objetivos da Administração Pública, para assegurar a promoção, 
proteção e recuperação da sanidade física e mental da comunidade.  
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Descrição Detalhada: Estabelece os planos de atendimento às necessidades básicas de saúde da coletividade, elaborando 
programas de ações médico-sanitárias, como controlar ou abaixar os níveis de endemias, evitar epidemias e elevar os níveis 
de saúde, para assegurar a proteção da sanidade física e mental da comunidade; Elabora normas e programas de controle 
da produção, manipulação e conservação dos alimentos, para assegurar a qualidade do seu valor protéico; Assessora ou 
executa atividades de controle de poluição da água, do solo e do ar e do destino adequado do lixo e dejetos, assegurando a 
qualidade do ar e o bem estar da comunidade; Estimula medidas de notificação das doenças epidêmicas e consequentes 
medidas de controle, seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde, para possibilitar a identificação e con-
trole de processos mórbidos; participa do planejamento, execução e avaliação de programas educativos, através de reuni-
ões em grupos, para motivar o desenvolvimento de atividades e hábitos sadios; participa dos programas de treinamento de 
pessoal médico e paramédico, para manter ou elevar o padrão de atendimento na área de saúde; executa outras tarefas 
determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO PLANTONISTA (CLÍNICO GERAL) 

Descrição Sintética: Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o 
bem-estar do paciente. 
Descrição Detalhada: Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, 
sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; registra a consulta médica, anotando 
em prontuário próprio a queixa, os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada; analisa e inter-
preta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim 
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; efetua exames médicos destina-
dos à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental 
das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; presta atendimento de urgência em casos de acidentes de 
trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências 
mais graves ao trabalhador; emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às de-
terminações legais; participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, 
assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecci-
osas, visando preservar a saúde no município; participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo cons-
tantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunida-
de; zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, 
visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO PLANTONISTA (GINECOLOGISTA) 

Descrição Sintética: Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, atende a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assis-
tência médica especifica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho. 
Descrição Detalhada: Examina o paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; 
realiza exames específicos de colposcopia e colpocitologia utilizando colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preven-
tivo de afecções genitais e orientação terapêutica; faz cauterização do colo uterino, empregando termocautério ou outro 
processo, para tratar as lesões existentes; executa cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para 
corrigir processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; participa da equipe de saúde pública, propondo ou 
orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças 
que afetam a área genital; colhe secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial, para auxiliar no 
diagnóstico; faz a anamnese, exame clínico e obstétrico e requisita ou realiza testes de laboratório, valendo-se de técnicas 
usuais, para compor o quadro clínico da paciente e diagnosticar a gravidez; requisita exames de sangue, fezes e urina e 
interpreta os resultados dos mesmos, comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífilis, 
parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstia hipertensiva e outras que possam perturbar a gestação; 
controla a evolução da gravidez, realizando exames periódicos, verificando a mensuração uterina, o foco fetal, a pressão 
arterial e o peso para prevenir ou tratar as intercorrências clínicas ou obstétricas; acompanha a evolução do trabalho de 
parto, verificando a dinâmica uterina, a dilatação do colo do útero e as condições do canal do parto, o gráfico do foco fetal 
e o estado geral da parturiente, para evitar dissocia; indica o tipo de parto atentando para as condições do pré-natal ou do 
período de parto, para assegurar resultados satisfatórios; assiste a parturiente no parto normal, no cirúrgico ou no cesaria-
no, fazendo as intervenções necessárias, para preservar a vida da mãe e do filho; controla o puerpério imediato e mediato, 
verificando diretamente ou por intermédio de enfermeira a eliminação de lóquios, a involução uterina e as condições de 
amanentação, para prevenir ou tratar infecções ou qualquer intercorrência; realiza o exame pós-natal, fazendo a avaliação 
clínica e ginecológica, para verificar a recuperação do organismo materno; executa outras tarefas determinadas pelo supe-
rior imediato. 
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MÉDICO PLANTONISTA (ORTOPEDISTA) 

Descrição Sintética: Avaliar clínica e laboratorialmente os pacientes, de acordo com a área de atuação, emitindo diagnósti-
co e prescrevendo medicamentos ou outras formas de tratamentos, conforme o tipo de enfermidade, bem como propor 
medidas preventivas de saúde. 
Descrição Detalhada: Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico e, se necessário solicitar exames complementares ou encaminhá-lo a especialista. Solicitar exames laboratori-
ais, quando necessário, efetuando o acompanhamento do tratamento. Realizar, de acordo com a área de atuação, inter-
venções cirúrgicas, utilizando recursos técnicos e materiais apropriados para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou trau-
matizados, corrigir sequelas ou lesões ou estabelecer diagnóstico cirúrgico. Prescrever medicamentos e tratamentos especí-
ficos de rotina ou de emergência dentro do seu campo de especialização, efetuando as anotações pertinentes nos prontuá-
rios. Atender tratamentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, avaliando e acompanhando o desenvolvimento do quadro 
clínico do paciente. Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade. Participar da avaliação da qualidade da assistên-
cia prestada aos pacientes, propondo, quando necessários, melhorias do programa de assistência global. Participar na 
elaboração de programas de saúde, visando à prevenção de doenças e orientação de alunos, residentes, estagiários e a 
comunidade. Dar plantão na unidade, assistindo pacientes com o intuito de assegurar seu bem estar. Participar de reuniões 
administrativas e do corpo clínico. Coordenar e dar encaminhamento a problemas sanitários, adotando medidas corretivas, 
quando de surtos. Responsabilizar-se pelos materiais, equipamentos e instrumentos da área de atuação. Planejar e desen-
volver treinamentos, palestras, cursos, e outros eventos, sobre sua especialização. Zelar pela segurança individual e coleti-
va, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Desenvolver suas atividades, 
aplicando normas e procedimentos de biossegurança. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipa-
mentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como local de trabalho. 
 

MÉDICO PLANTONISTA (PEDIATRA) 

Descrição Sintética: Faz exames, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, prestando assistência médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, pre-
servar ou recuperar sua saúde. 
Descrição Detalhada: Examina a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de 
outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e mal-formações congênitas do recém-nascido, avaliar-
lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, com-
parando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; estabele-
ce o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carên-
cias alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche 
e outras doenças; trata lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo 
pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; participa do planejamento, execução e avaliação de planos, pro-
gramas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde física e mental das crianças; indica a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa 
clínica e de acordo com a programação; executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 

MÉDICO PLANTONISTA (DO TRABALHO) 

Descrição Sintética: Aplicar os conhecimentos de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus compo-
nentes e equipe, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. 
Descrição Detalhada: Contribuir para a preservação da integridade física, mental e social do empregado, buscando a pro-
moção da sua saúde e o seu bem estar, assim como a melhoria das condições do ambiente de trabalho; Analisar processos 
e emitir relatórios e pareceres de assuntos referentes à sua área de atuação, tais como: auxiliar na confecção dos laudos de 
insalubridade e periculosidade, etc. Prestar atendimento e/ou acompanhar os empregados até a internação em casos de 
acidente de trabalho típico e de trajetos, visando agilizar a prestação de socorro aos mesmos; Atuar na prevenção de doen-
ças em geral, em especial às ocupacionais, através da convocação de empregados ao serviço médico e execução de exames 
ou encaminhando-os a clínicas especializadas, nos casos de doenças mais graves; Colabora no processo de recuperação de 
alcoólatras e dependentes químicos, encaminhando-os a entidades de recuperação e clínicas especializadas, procedendo ao 
acompanhamento dos mesmos e prestando-lhes auxílio no decorrer do tratamento, para possibilitar a recuperação e rein-
tegração do empregado ao seu grupo de trabalho; Consulta e avalia casos suspeitos de doença ocupacional e/ou acidentes 
do trabalho, a fim de fazer ou não o nexo de causalidade entre o agravo e a doença e adotar medidas de controle; Elabora 
plano e programas de proteção à saúde e educação sanitária, ministrando palestras de saúde pública e de interesse, visan-
do alertar e sensibilizar os empregos quanto a problemas de contágio e surgimento de doenças; Executa outras tarefas 
correlatas, relacionadas à sua atividade e necessárias aos interesses da Prefeitura Municipal de Penápolis; Faz levantamen-
tos estatísticos e realiza estudos epidemiológicos para conhecimento dos principais problemas de saúde dos empregados 
da Prefeitura Municipal de Penápolis; Formula anualmente, e coordena o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupaci-
onal (PCMSO); Participa da elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Participa de programas de 
manutenção de saúde e campanhas de prevenção de acidentes do trabalho, bem como analisá-los em conjunto com o 
Técnico de Segurança do Trabalho e demais empregados que compõem a equipe do SESMT; Participa de reuniões com 
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profissionais e/ou equipes, avaliando ações comuns, diagnosticando demandas e planejando serviços preventivos e/ou 
saneadores que subsidiem o próprio trabalho e/ou de outros profissionais; Procede visita à residência do empregado ou 
hospitais quando solicitado; Realiza os exames admissionais, demissionais, periódicos, de mudança de função e retorno ao 
trabalho dos empregados da Prefeitura Municipal de Penápolis, emitindo Atestado Médico Ocupacional – ASO e efetua 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Supervisiona os exames especializados e complementares emitindo parecer final 
nos casos exigidos pela Prefeitura Municipal de Penápolis para ascensão profissional; Vistoria locais de trabalho, avaliando 
as condições de segurança, condições ambientais e ergonômicas, tarefas executadas e substâncias manuseadas pelos em-
pregados visando detectar prováveis danos à saúde dos mesmos; Mantêm a guarda e controle dos prontuários médicos dos 
empregados; Acompanha os assuntos de ordem médica, inclusive por ocasião de fiscalização dos órgãos públicos; Emite 
Laudo Médico; Emite Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT; Preenche o campo médico no Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – PPP dos empregados da Prefeitura Municipal de Penápolis, quando solicitado pela Previdência Social; 
Colabora com sugestão e adequação dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – 
EPC; Acompanha o índice de absenteísmo e presenteísmo, propondo medidas preventivas e realiza levantamento epidemi-
ológico no tocante à doenças ocupacionais; Elabora o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), para 
fins de comprovação da exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física; Procede a avaliações médi-
cas ocupacionais ou não ocupacionais junto aos empregados da Prefeitura Municipal de Penápolis, residência do emprega-
do ou hospitais, quando solicitado.  
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ANEXO III– FORMULÁRIO PADRÃO DE REQUERIMENTO/RECURSOS: 
 
NOME DO CANDIDATO/REQUERENTE: 

 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: 

 
 

Assinale o tipo de requerimento ou recurso desejado: 

(  ) Contra Indeferimento de inscrição. 

(  ) Contra a formulação das questões e gabaritos das provas.  

(  ) Contra Resultado parcial da prova escrita. 

(   ) Do deferimento à condição de portadores de deficiência. 

(   ) Outros requerimentos ____________________________________________________. 
 

Descreva sua fundamentação: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

OBS: Este formulário deverá ser preenchido, com letra legível, em duas vias, sendo que uma via será devolvida como protocolo. 
 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável pelo protocolo  Assinatura do Candidato 

    Data: ____ /____ / 2015          Hora:  ______          Data: ____ /____ / 2015          Hora:  _______                      
 

RESERVADO PARA ADMINISTRAÇÃO / ORGANIZADORA: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


