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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS faz saber que 

realizará, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, em 

datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público autorizado pela 

Portaria 26.991, de 29 de abril de 2022, destinado à contratação, pelo regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), obedecendo à Lei Complementar Municipal nº 07/2003, bem como suas 

alterações, legislações complementares e/ou regulamentadoras e demais normas legais, inclusive 

no que se refere ao período de experiência, nos cargos descritos na Tabela I, especificada no 

Capítulo 1 do Concurso Público, deste edital. 

 

O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem 

parte integrante deste Edital. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  E S P E C I A I S  

 

1. CONCURSO PÚBLICO 

 

1.1. O presente Concurso Público destina-se à contratação, pelo regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) 

anos, a contar da data da homologação do certame, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS. 

 

1.1.1 Por cadastro de reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e 

relacionados na listagem que contém o resultado final do certame. O cadastro de reserva 

somente será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, observado 

o prazo de validade do presente Concurso Público. 

 

1.2. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS concede os 

salários especificados para os cargos descritos na Tabela I, do Capítulo 1, deste edital. 

 

1.3. A escolaridade, o código da opção, o cargo, o número de vagas de ampla concorrência, o 

número de vagas para pessoas com deficiência, o salário inicial, a carga horária, os requisitos 

mínimos exigidos, a cidade de lotação e realização das provas, o valor da inscrição e o período de 

aplicação das provas são os estabelecidos nas tabelas abaixo: 
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TABELA I 
 

ESCOLARIDADE – ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

Cód. Cargo 
Vagas Ampla 

Concorrência 

Vagas 

PCD 

Salário Inicial e 

Carga Horária 
Requisitos Mínimos Exigidos 

Cidade de Lotação 
e realização das 

provas 

Valor das 

Inscrições 

Período 
de 

Aplicação 

301 Médico Auditor 2 -  

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00  Y 

302 Médico Cardiologista 2  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

303 Médico Cirurgião Vascular 1 -  

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

304 Médico Clínico Geral 4 1 

20 horas semanais 

Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

305 Médico Dermatologista 1  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

306 Médico do Trabalho – Perito 1 -  

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

307 Médico Emergencialista 4 +*CR 1 

40 horas semanais 

Ref. Salarial 233 
R$ 8.474,85 + 

Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

308 Médico Generalista de Família 4 -  

40 horas semanais 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

+ Lei 2611/2002 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

309 
Médico Ginecologista- 

Obstetra 
10 1 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

310 Médico Infectologista 1  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

311 Médico Neurologista 1+*CR -  

20 horas semanais 

Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

312 Médico Oftalmologista 3 -  

20 horas semanais 

Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

313 Médico Ortopedista 2  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

314 Médico Otorrinolaringologista 1  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

315 Médico Pediatra 8 1 

20 horas semanais 

Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

316 Médico Plantonista 18 +*CR 2 

20 horas semanais 

Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

317 Médico Pneumologista *CR  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 
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318 Médico Psiquiatra 
3 

+*CR 
-  

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

319 Médico Radiologista 1  - 

20 horas semanais 

Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 
Batatais – SP R$ 90,00 Y 

320 Médico Reumatologista *CR  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 
R$ 5.397,86 + 

Insalubridade Grau 
Médio 

Ensino Superior Completo em 
Medicina, especialização na área e 

registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

321 Médico Urologista *CR  - 

20 horas semanais 
Ref. Salarial 222 

R$ 5.397,86 + 
Insalubridade Grau 

Médio 

Ensino Superior Completo em 

Medicina, especialização na área e 
registro no CRM 

Batatais – SP R$ 90,00 Y 

 
 

1.4. As atribuições típicas de cada cargo estão descritas no Anexo I deste Edital. 

 

1.5. Todas as etapas constantes deste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de 

Brasília/DF. 

 

1.6. Todos os cargos contam com os benefícios abaixo citados: 

   

1.6.1. Auxílio-alimentação no valor de R$ 200,00; 

1.6.2. Vale-transporte; 

 

1.7. A concessão dos benefícios obedecerá ao Ato Administrativo da PREFEITURA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, vigente à época da contratação. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

2.1. Para se inscrever o candidato deverá ler o edital em sua íntegra e para a contratação deverá 

preencher as condições especificadas a seguir: 

 

2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com 

reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, inciso II do artigo 

12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72; 

 

2.1.2. Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 

 

2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

 

2.1.4. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
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2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos REQUISITOS 

MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 10.5 do Capítulo 10, deste 

Edital; 

 

2.1.8. Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência física incompatível com o 

exercício das atribuições do cargo, comprovada em inspeção realizada pelo Médico do 

Trabalho indicado pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

BATATAIS; 

 

2.1.9. Não poderá ser admitido o candidato que já foi funcionário da PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, demitido por justa causa. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, 

de acordo com período mencionado no Anexo III deste Edital, conforme o horário oficial 

de Brasília/DF. 

 

3.2.  Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e 

selecionar o certame desejado no campo “Inscrições abertas”. Uma nova tela será aberta com as 

informações do certame escolhido e o(a) interessado(a) deverá selecionar a opção “Inscreva-se 

já”, na qual será solicitado o número do CPF. 

 

3.2.1. Após os procedimentos descritos no item 3.2., caso o(a) interessado(a) ainda não 

esteja cadastrado no site, será aberta uma tela chamada “Cadastro”, na qual o(a) 

interessado(a) deverá fornecer as informações solicitadas, corretas e completas, 

responsabilizando-se pela veracidade destas; 

 

3.2.2. Ao(À) candidato(a) que possuir cadastro no site, após digitar o número do CPF, será 

solicitada a senha de acesso ao site. Quando a tela de inscrição for aberta, todos os dados 

pessoais devem ser conferidos e, caso seja necessário, devem ser realizadas as devidas 

alterações; 

 

3.2.3. Na sequência do preenchimento dos dados pessoais, devem ser preenchidos os 

campos referentes à inscrição. 
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3.3. Após o pagamento do boleto bancário, não haverá devolução dos valores, em hipótese 

alguma, devendo o(a) candidato(a) atentar-se ao valor e vencimento apontados na 

inscrição/boleto antes do efetivo pagamento. 

 

3.4. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações 

prestadas no preenchimento do Banco de Dados e na ficha de inscrição on-line, ainda que 

realizada com o auxílio de terceiros, que serão verificadas por ocasião da comprovação de 

requisitos mínimos exigidos, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE BATATAIS e ao Instituto Nosso Rumo o direito de excluir do Concurso Público aquele que 

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

que o fato seja constatado posteriormente. 

 

3.5. O candidato que deseja efetivar sua inscrição deverá efetuar o pagamento do valor de 

inscrição a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com os valores 

definidos, por cargo, constantes na Tabela I do Capítulo 1 deste Edital, através de boleto 

bancário, pagável em toda a rede bancária, com vencimento conforme mencionado no Anexo III, 

qual seja, no primeiro dia útil subsequente à data de encerramento do período de inscrição. 

 

3.6. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá recolher o valor de inscrição 

somente se atender a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido. 

3.6.1 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br até 

a data de vencimento e deverá ser impresso para o pagamento do valor de inscrição após a 

conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 

 

3.6.2. O Instituto Nosso Rumo e a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE BATATAIS não se responsabilizam por boletos bancários que não 

correspondam aos documentos emitidos no ato da inscrição ou que tenham sido 

alterados/adulterados em função de problemas no computador local, falhas de comunicação, 

fraudes causadas por vírus e afins; 

 

3.6.3. Após o período mencionado no item 3.5., não haverá possibilidade de impressão do 

boleto, seja qual for o motivo alegado. 

 

3.7. A confirmação da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e 

o pagamento do respectivo valor, dentro do período de vencimento do boleto. 
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3.7.1. Não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, seja qual for o motivo 

alegado; 

 

3.7.2. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, 

fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, DOC, TED, ordem de pagamento, 

condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste 

Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido; 

 

3.7.3. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de 

agendamento bancário; 

 

3.7.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado 

juntamente com o comprovante de pagamento e deverá ser mantido em poder do 

candidato e apresentado no local de realização da Prova Objetiva. É de inteira 

responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda, para posterior apresentação, 

se necessário; 

 

3.7.4.1. Caso o candidato não tenha o boleto e o comprovante de pagamento, poderá 

imprimir a tela de local de prova; este documento poderá comprovar a confirmação da 

sua inscrição. 

 

3.7.5. O Instituto Nosso Rumo e a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE BATATAIS não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet 

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

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

que impossibilitem a transferência de dados. 

 

3.8. O candidato deverá efetuar uma única inscrição por período no Concurso Público. 

 

3.8.1. Em caso de mais de uma inscrição no mesmo período, o candidato deverá efetuar o 

pagamento de apenas um boleto bancário; 

 

3.8.2. Tendo o candidato efetuado o pagamento de mais de um boleto bancário para o 

mesmo cargo, será considerada a inscrição mais recente, ou seja, será considerada válida e 

efetivada apenas a última inscrição gerada no site e paga pelo candidato; 
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3.8.3. Para efeito de validação da inscrição, de que trata o item anterior, considerar-se-á o 

número da inscrição; 

 

3.8.4. Ocorrendo a hipótese do item 3.8.2. ou pagamento duplicado de um mesmo boleto 

bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de valor de 

inscrição; 

 

3.8.5. Caso o candidato tenha realizado o pagamento de duas inscrições do mesmo período 

para cargos diferentes deverá optar pela realização de apenas um e no outro constará como 

ausente; 

 

3.8.6. A devolução do valor de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público for 

anulado, caso em que a referida devolução ficará sob responsabilidade do Instituto Nosso 

Rumo. 

 

3.9. Na data mencionada no Anexo III deste Edital, o candidato deverá conferir no endereço 

eletrônico www.nossorumo.org.br se a inscrição foi deferida, ou seja, se os dados da inscrição, 

efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. 

 

3.9.1. Para conferir se a inscrição foi deferida, o candidato deverá acessar o site 

www.nossorumo.org.br e clicar em “Área do Candidato”, no canto superior direito do 

site. Na sequência, deve-se digitar o CPF e a senha de acesso à área do candidato e clicar 

em “Entrar”. Na aba “Meus Processos”, clica-se no link do certame desejado. Ao abrir a tela 

de informações do Concurso Público, deve-se selecionar a opção “Situação das Inscrições e 

2ª Via de Boleto” e clicar em “Visualizar Inscrição” para verificar o status da inscrição. 

 

3.10. Caso a inscrição do candidato esteja indeferida, este poderá interpor recurso no período 

mencionado no Anexo III deste Edital, nos termos do Capítulo 10. DOS RECURSOS. 

 

3.10.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da inscrição, conforme disposto 

no item 3.10, o candidato deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba 

“Área do Candidato” e digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus 

Processos”, deverá selecionar o certame desejado e, em seguida, clicar no link “Recursos”, 

quando então deverá seguir as instruções do site; 

 

3.10.2. Dúvidas em relação ao processo de inscrição poderão ser direcionadas pelo link 

“Dúvidas frequentes/Contatos” na página do Instituto Nosso Rumo, ou pelo telefone (11) 
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4584-5668, em dias úteis, no horário das 8h30 às 17h30. 

 

3.11. O candidato que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá, no ato 

da inscrição, solicitar a condição na ficha de inscrição. Para todas as condições, exceto 

amamentação, o candidato deverá enviar por meio eletrônico, durante o período de inscrição, 

Laudo Médico com validade de 12 meses contados do último dia da inscrição. 

 

3.11.1. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará 

disponível durante o período de inscrição;  

 

3.11.2. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO 

poderá alterar ou substituir os documentos enviados;  

 

3.11.3. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível;  

 

3.11.4. A entrega dos documentos relativos aos laudos não é obrigatória. O candidato que 

não entregar a documentação não será eliminado do Concurso Público; 

 

3.11.5. O candidato que não encaminhar durante o período de inscrição não terá a prova 

especial e as condições especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado; 

 

3.11.6. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 

razoabilidade do pedido; 

 

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

deverá levar um acompanhante, que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos 

e ficará em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável pela guarda da criança. A 

candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará as provas. 

 

3.11.7.1. A candidata lactante deverá encaminhar via site no botão “envio de laudos” 

Certidão de Nascimento da Criança. A mãe poderá proceder com a amamentação a 

cada intervalo de 2 (duas) horas por até 30 (trinta) minutos, por filho de até 6 (seis) 

meses; 

 

3.11.7.2. Durante a amamentação a candidata será acompanhada por um fiscal; 
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3.11.7.3. O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização 

da prova, em igual período; 

3.11.7.4. Caso a candidata ultrapasse o tempo estipulado de 30 (trinta) minutos será 

compensado somente o tempo de 30 (trinta) minutos; 

 

3.11.7.5. Caso a criança seja maior que 6 (seis) meses de idade a mãe poderá 

amamentar, porém o tempo despendido para amamentação não será compensado; 

3.11.7.6. A candidata que amamentar em espaços curtos e não a cada 2 (duas) horas, 

não terá o tempo compensado; 

 

3.11.7.7. A criança deverá permanecer em local designado, acompanhada de familiar 

ou terceiro, adulto responsável, indicado pela candidata; 

 

3.11.7.8. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 

ausentar-se temporariamente da sala de prova, acompanhada de um fiscal; 

 

3.11.7.9. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, 

a criança e um(a) fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras 

pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata; 

 

3.11.7.10. Não serão fornecidos utensílios para utilização durante a amamentação ou 

para uso da criança. 

 

3.11.8. O candidato que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, 

durante o período mencionado no Anexo III deste Edital, acessar o site 

www.nossorumo.org.br para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 

 

3.11.8.1. Para acessar as informações, conforme disposto no item 3.11.8., o candidato 

deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e 

digitar seu CPF e sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Processos”, 

selecionará o certame desejado e, na sequência, clicará no link “Confirmação da 

Inscrição”, quando então deverá seguir as instruções do site. 

 

3.11.9. O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de 

condição especial deverá acessar o link próprio da página do Concurso Público para 
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interposição de recursos, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, no período 

mencionado no Anexo III deste Edital, e seguir as instruções ali contidas. 

 

3.11.9.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento da solicitação de 

condição especial, conforme disposto no item 3.11.9., o candidato deverá acessar o 

site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Área do Candidato”, e digitar seu CPF e 

sua senha de acesso. Em seguida, na aba “Meus Processos”, deverá selecionar o 

certame desejado e, na sequência, clicar no link “Recursos”, quando então deverá 

seguir as instruções do site. 

 

3.12. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido 

Concurso Público será feita por ocasião da convocação para admissão, sendo que a não 

apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. 

 

3.13. A inscrição do candidato implicará o completo conhecimento e a tácita aceitação das normas 

legais pertinentes e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas 

em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

4. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

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

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

estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 

 

4.2. Em obediência ao disposto na Lei Complementar Municipal n° 7, de 12 de maio de 2003, e do 

Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, aos candidatos com deficiência habilitados 

será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que vierem a surgir 

no prazo de validade do Concurso Público, desde que essa percentagem resulte em número 

inteiro. 

 

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

discriminadas no Artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

 

4.4. Ao ser convocado, o candidato deverá submeter-se a Perícia Médica indicada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, que confirmará de 

modo definitivo o enquadramento de sua situação como pessoa com deficiência e a 

compatibilidade com o cargo pretendido. 
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4.4.1. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência, 

assinalada na ficha de inscrição, não se constate, devendo este constar apenas na lista de 

classificação geral de aprovados; 

 

4.4.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de 

inscrição seja incompatível com o cargo pretendido. 

 

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

obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, conforme 

especificado a seguir: 

 

4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas do 

cargo, será realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

BATATAIS, por meio de perícia médica admissional; 

 

4.5.2. O médico responsável pela avaliação emitirá parecer observando: 

 

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

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

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

na execução das tarefas; 

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

habitualmente utilize; 

e) o resultado da avaliação com base no disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 

2015, sem prejuízo da adoção de critérios adicionais previstos em Edital. 

 

4.5.3. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres; 

 

4.5.4. O médico responsável avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 

deficiência do candidato, cuja realização se dará durante o período de vigência do contrato 

de experiência. 

 

4.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 

candidatos. 
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4.7. No ato da inscrição, o candidato com deficiência que necessite de tratamento diferenciado no 

dia do Concurso Público deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita 

para a realização das provas (prova em Braille ou ampliada). 

 

4.8. O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá especificar na Ficha de Inscrição a 

sua deficiência. 

 

4.9. O acesso ao link para envio dos documentos relativos aos laudos somente estará disponível 

durante o período de inscrição. 

 

4.10. Ao confirmar o envio dos documentos e gerar o protocolo de envio, o candidato NÃO poderá 

alterar ou substituir os documentos enviados. 

 

4.11. Serão avaliados somente os documentos enviados com resolução legível. 

 

4.12. Os documentos deverão ser enviados através do site www.nossorumo.org.br, o acesso 

deverá ser por meio do número do CPF e da senha do candidato cadastrados no site do Instituto 

Nosso Rumo. Após efetuar o login, o candidato deverá clicar na aba “Envio de Laudos”. 

 

4.13. O único documento aceito será o Laudo Médico, atualizado há menos de 1 (um) ano da data 

do último dia de inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 

provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova. 

 

a) o candidato com deficiência visual, além do envio da documentação indicada no item 

4.13., deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova 

especial em Braille ou ampliada, ou ainda a necessidade da leitura de sua prova, 

especificando o tipo de deficiência; 

 

b) o candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das 

provas, além do envio da documentação indicada nesse item, deverá encaminhar, até o 

término das inscrições, laudo médico com justificativa para o tempo adicional, emitido por 

especialista da área de sua deficiência. 

 

4.13.1. Às pessoas com deficiências visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial 

ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de letra correspondente a 

corpo 24; 

http://www.nossorumo.org.br/
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4.13.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 

razoabilidade do pedido. 

 

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

mencionados no item 4.13. e seus subitens não terá a condição especial atendida ou não será 

considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo alegado. 

 

4.15. O Instituto Nosso Rumo divulgará no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, 

conforme a data mencionada no Anexo III deste Edital, na área restrita do candidato, mediante 

acesso com CPF e senha, confirmação das inscrições, incluindo o enquadramento de pessoa com 

deficiência para concorrência à reserva de vagas pertinente ao Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 

alterações. 

 

4.15.1. O candidato que tiver sua inscrição na reserva para pessoas com deficiência 

indeferida poderá interpor recurso no período mencionado no Anexo III deste Edital, 

através do site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br); 

 

4.15.2. Ao término da apreciação dos recursos contra o indeferimento de inscrição na 

reserva para pessoas com deficiência, o Instituto Nosso Rumo divulgará o resultado no 

endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, na data mencionada no Anexo III deste 

Edital, na área restrita do candidato, mediante acesso com CPF e senha. 

 

4.16. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem pessoa com deficiência, se aprovados 

no Concurso Público, terão seus nomes divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 

 

4.17. O candidato que não realizar a inscrição para pessoa com deficiência, conforme as instruções 

constantes deste capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

 

4.18. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na 

ficha de inscrição não se constate, devendo este constar apenas na lista de classificação geral de 

aprovados. 

 

5. DAS PROVAS 

 

5.1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: 
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TABELA DE ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 

Código / Cargo Tipo de Prova Conteúdo / Disciplinas Nº de itens 

TODOS OS CARGOS  Objetiva 

 
Língua Portuguesa 

Legislação e Políticas de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

 
TOTAL: 

 

10 
10 
10 
 

30 

 
 

5.2. As Provas Objetivas constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com cinco 

alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os programas contidos no 

ANEXO II deste Edital.   

 

5.3. As Provas Objetivas serão aplicadas em período a ser divulgado no Edital de Convocação.  

 

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

6.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Batatais, na data mencionada no Anexo 

III deste Edital, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no Edital de 

Convocação para as Provas Objetivas, o qual será publicado no Diário Oficial da Estância Turística 

de Batatais e na Internet no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, conforme o horário 

oficial de Brasília/DF. 

 

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

colégios da cidade mencionada no item 6.1., o Instituto Nosso Rumo reserva-se o direito 

de alocá-los em cidades próximas às determinadas para aplicação das provas, não 

assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses 

candidatos; 

 

6.1.1.1. Caso ocorra o disposto no subitem 6.1.1. (e somente neste caso), os 

candidatos poderão ser alocados considerando-se, como critério, o endereço 

residencial informado no ato de cadastro no site/inscrição no certame, bem como 

observadas a viabilidade e conveniência do Instituto Nosso Rumo. Portanto, o 

candidato deve informar seus dados com precisão, sendo que o Instituto Nosso 

Rumo não se responsabilizará por endereços incorretos ou inverídicos registrados 

pelos candidatos no ato da inscrição. 

 

6.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, 
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horário ou local que não sejam os designados, conforme as informações constantes no item 

6.1 e seus subitens deste capítulo; 

 

6.1.3. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas 

como justificativa de sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o 

motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará na eliminação do 

Concurso Público; 

 

6.1.4. Será disponibilizado Cartão Informativo na área restrita do candidato no site. O 

candidato deverá, a partir da data mencionada no Anexo III deste Edital, informar-se, no 

endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, em que local e horário irá realizar a prova. 

Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu 

local de prova; 

 

6.1.5. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários 

de realização das provas. Em caso de dúvida, o candidato deverá entrar em contato por 

meio da ferramenta “Entre em Contato/Dúvidas Frequentes”, disponível na página inicial do 

site www.nossorumo.org.br. 

 

6.2. Na data prevista conforme o Anexo III deste Edital, será disponibilizado um link de correção 

cadastral durante 2 (dois) dias, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, devendo o 

candidato acessar, mediante CPF e senha, realizando a correção necessária em seus dados 

cadastrais, conforme segue: 

 

a) O candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, efetuar 

o login na “Área do Candidato”, digitando o CPF e a senha, e selecionar o certame 

desejado; 

 

b) Em seguida, o candidato deverá selecionar a opção “Inscrição e Correção Cadastral” e 

seguir as instruções do site para efetivar a correção desejada. 

 

6.2.1. O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 

anterior deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão; 

 

6.2.2. Não serão aceitas solicitações de alterações/correções de dados por mensagem 

eletrônica ou por qualquer outro meio não previsto no item 6.2. e suas alíneas deste Edital. 
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6.3. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de pessoa com 

deficiência, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 

Candidato – SAC, do Instituto Nosso Rumo, pelo telefone (11) 4584-5668, das 8h30 às 

17h30, ou através de chamado via site na aba “Dúvidas Frequentes/Contato” com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Objetivas. 

 

6.3.1. Não será admitida a troca de opção de cargo em hipótese alguma; 

 

6.3.2. A alteração da condição de candidato inscrito como pessoa com deficiência somente 

será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo candidato, em sua ficha de inscrição, 

tenha sido transcrito erroneamente nas listas disponíveis para consulta e disponibilizado no 

endereço eletrônico www.nossorumo.org.br, desde que o candidato tenha cumprido 

todas as normas e exigências constantes no Capítulo 4 deste Edital; 

 

6.3.3. O candidato que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 6.3. 

deste capítulo, será o único responsável pelas consequências ocasionadas por sua omissão. 

 

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

de 60 minutos munido de: 

 

    a) Comprovante de inscrição; 

 

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

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

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

Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por 

Órgãos ou Conselhos de Classe, que, por Lei Federal, valem como documento de identidade 

(OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei 

nº 9.503/97); 

 

c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, lápis e 

borracha. Caso o(a) candidato(a) compareça com caneta de material não transparente, terá seu 

material vistoriado pelos fiscais de aplicação. 

 

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

a identificação do candidato com clareza; 
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6.4.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade; 

 

6.4.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 

provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 

no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 

compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio; 

 

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

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

 

6.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais 

sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados; 

 

6.4.4.1. O (a) candidato (a) que apresentar a CNH, RG e ou CPTS no formato 

digital, deverá apresentar também outro documento pessoal no formato 

impresso, ainda que não oficial. 

 

6.4.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

 

6.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato. 

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

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

procederá à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico 

mediante a apresentação do boleto devidamente pago. 

6.6.1. A inclusão de que trata o item 6.6. será realizada de forma condicional, não gera 

expectativa de direito sobre a participação no Concurso Público e será analisada pelo 

Instituto Nosso Rumo na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se 

verificar a pertinência da referida inclusão; 

 

6.6.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 6.6., esta será 

automaticamente cancelada sem direito a reclamação, independentemente de qualquer 

formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes; 
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6.6.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato: 

 

6.6.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que 

possua o respectivo porte; 

 

6.6.3.2. Durante a realização da prova não será permitido o acesso a equipamentos 

eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 

relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, tablet, etc.) 

ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como fones de ouvido e 

protetores auriculares; 

 

6.6.3.3. Portar ou utilizar lapiseira, corretivos líquidos, régua ou qualquer outro objeto 

diferente do especificado na alínea “c” do item 6.4. deste Edital; 

 

6.6.3.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico 

durante a realização das Provas Objetivas, o candidato será automaticamente 

eliminado do Concurso Público; 

6.6.3.5. Durante o período de aplicação das provas, os candidatos poderão ser 

submetidos à revista através de detectores de metais; 

 

6.6.3.6. O Instituto Nosso Rumo poderá registrar durante a aplicação das provas, via 

aparelho celular - através de aplicativo de sua propriedade e utilizado exclusivamente 

para este fim, fotografia da face e da frente e verso do documento de identificação do 

candidato, bem como do código de barras da folha de resposta para fins de 

confirmação digital da identificação do candidato. Caso o recurso seja adotado, as 

imagens obtidas ficarão sob guarda e responsabilidade integral do Instituto Nosso 

Rumo e somente poderão ser utilizadas para fins de confirmação da identidade do 

candidato aprovado no ato da contratação pelo ente contratante. O candidato que se 

negar ao procedimento será eliminado do certame, posto que não será possível realizar 

a confirmação de sua identidade nos moldes ora expostos. 

6.6.4. O descumprimento dos itens 6.6.3.1., 6.6.3.2., 6.6.3.3. e 6.6.3.4. ou caso negue-se a 

submeter-se à revista prevista no item 6.6.3.5., ser flagrado portando/utilizando 

equipamentos eletrônicos ou o impedimento da realização do procedimento descrito no item 

6.6.3.6., implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude; 
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6.6.5. O Instituto Nosso Rumo não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 

ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas; 

 

6.6.6. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações. 

 

6.7. Quanto às Provas Objetivas: 

 

6.7.1. Para a realização das Provas Objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno de 

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

fabricada em corpo transparente de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único 

documento válido para correção. 

 

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

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

rasuras, ainda que legíveis; 

 

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

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

desempenho do candidato. 

 

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

 

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

decorridas 2 (duas) horas; 

 

6.8.2. Após o período de 2 (duas) horas, o candidato, ao terminar a sua prova, deverá 

devolver ao fiscal de sala o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para correção. 

 

6.8.3. Os Cadernos de Questões serão disponibilizados no site do Instituto Nosso Rumo 

exclusivamente durante o período de recurso contra o gabarito provisório. 

 

6.9. As Folhas de Respostas dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
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6.9.1. O candidato deverá transcrever para a sua Folha de Respostas a frase apresentada na 

capa de sua Prova, para posterior verificação grafológica; 

 

6.9.2. No rodapé da capa do caderno de provas consta espaço para transcrição do gabarito, 

podendo destacar e levar somente a parte destacada, deixando com o fiscal o caderno de 

questões e a folha de respostas; 

 

6.9.2.1. O fiscal destacará a transcrição de seu gabarito, realizado na capa de sua prova, 

no momento de entrega da prova ao fiscal, não sendo permitido destacar em momento 

anterior. 

 

6.9.3. Quando houver frase no caderno de questões o candidato é responsável pela 

transcrição em sua Folha de Respostas a frase apresentada na capa de sua Prova, para 

posterior verificação grafológica. O candidato que não transcrever a frase será eliminado do 

certame, não podendo alegar desconhecimento; 

 

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

 

6.10.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 

 

6.10.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 6.4., alínea “b”, deste 

capítulo; 

 

6.10.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 

 

6.10.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo 

mínimo de permanência estabelecido no item 6.7.1. deste capítulo; 

 

6.10.5. For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, 

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

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

 

6.10.6. For surpreendido portando agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 

palmtop, receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman, 

tablet e/ou equipamentos semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, bem como fones 

de ouvido e protetores auriculares; 
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6.10.7. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 

 

6.10.8. Não devolver a Folha de Respostas e o Caderno de Questões cedidos para realização 

das provas; 

 

6.10.9. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em 

relação a qualquer um dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 

presentes; 

 

6.10.10. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 

permitidos; 

 

6.10.11. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as Folhas de Respostas; 

 

6.10.12. Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e nas Folhas de 

Respostas; 

 

6.10.13. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 

ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público. 

 

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

investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele 

será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

6.11.1. Excetuada a situação prevista no item 3.11.7. do Capítulo 3 deste Edital, não será 

permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de 

realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação do candidato no 

Concurso Público. 

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

responsabilidade. 

 

6.13. Ocorrendo alguma situação de emergência, o candidato será encaminhado para atendimento 

médico local ou a profissional de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsável pela 

aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
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6.14. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, 

este não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.  

 

6.15. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público, designado pelo Instituto Nosso Rumo, o 

direito de excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 

considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e restabelecer outros critérios 

para resguardar a execução individual e correta das provas. 

 

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

aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das 

provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 

 

6.17. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br, na data mencionada no Anexo III deste Edital. 

 

6.18. O candidato, ao terminar a prova, deverá se retirar imediatamente do estabelecimento de 

ensino, não podendo permanecer nas suas dependências nem utilizar os sanitários. 

 

6.19. Em caso de necessidade de reaplicação e/ou aplicação de provas, os custos são de 

responsabilidade do candidato, isentando o Instituto Nosso Rumo de qualquer ressarcimento. 

 

7. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 

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

 

7.1.1. Na avaliação e correção da Prova Objetiva será utilizado o Escore Bruto. 

 

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

 

7.2.1. Para calcular o total de pontos, o candidato deverá dividir 100 (cem) pelo número de 

questões da prova e multiplicar pelo número de questões acertadas; 

 

7.2.2. O cálculo final será igual ao total de pontos alcançados pelo candidato na Prova 

Objetiva. 

 

7.3. Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver total de pontos igual 

ou superior a 50 (cinquenta). 
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7.4. O candidato não habilitado na Prova Objetiva será eliminado do Concurso Público. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

 

8.1. A Nota Final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na Prova Objetiva. 

 

8.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente baseada na Nota Final, e sua 

classificação será distribuída por meio de listas, de acordo com o cargo escolhido.  

 

8.3. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma geral, com a relação de todos os 

candidatos habilitados no certame — e uma específica, para os candidatos com deficiência. 

 

8.4. O resultado provisório do Concurso Público será divulgado no endereço eletrônico 

www.nossorumo.org.br, e caberá recurso nos termos do Capítulo 9. DOS RECURSOS, deste 

Edital. 

 

8.5. Após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será divulgada a lista de 

Classificação Final, não sendo aceitos recursos posteriores.  

 

8.6. A lista de Classificação Final será divulgada no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br 

e publicada no Diário Oficial da Estância Turística de Batatais. 

 

8.6.1. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado no site do 

Instituto Nosso Rumo, conforme o item acima, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da 

data de publicação da homologação. 

 

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

que: 

 

8.7.1. Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos completados até a data de aplicação da Prova Objetiva deste Concurso Público, 

conforme Artigo 27, Parágrafo Único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 9.741/03; 

 

8.7.2. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Conhecimentos Específicos; 

 

8.7.3. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Língua Portuguesa; 
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8.7.4. Obtiver maior número de acertos na disciplina de Legislação e Políticas de Saúde; 

 

8.7.5. Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; 

 

8.7.6. Sorteio. 

 

8.8. Será realizado sorteio público para os candidatos que continuarem empatados na Nota Final, 

mesmo após aplicados todos os critérios de desempate previstos neste Edital, no item 8.7. e seus 

subitens. O sorteio público terá o seguinte regramento: 

 

8.8.1. Todos os candidatos com notas finais iguais, e que as notas persistam empatadas nos 

componentes, serão agrupados e receberão uma numeração para participação no sorteio. A 

numeração será feita em ordem crescente: iniciando em 01 (um) e finalizando com o 

número da quantidade de candidatos empatados. A ordem de numeração será dada por 

rigorosa ordem do número de inscrição. Os candidatos poderão consultar a lista no site do 

Instituto Nosso Rumo; 

 

8.8.2. Todo o processo do sorteio de desempate será gravado, não sendo necessária a 

presença dos candidatos envolvidos; 

 

8.8.3. Em um recipiente, será colocada a numeração de todos os candidatos empatados, e o 

sorteio será feito com a retirada de um número de cada vez, de maneira aleatória;  

 

8.8.4. A sequência sorteada será a ordem de desempate dos candidatos, determinando sua 

Classificação Final no referido Concurso Público; 

 

8.8.5. Ao final do processo, será redigida uma ata referente ao sorteio público, que deverá 

ser assinada por todos os envolvidos. 

 

8.9. A classificação alcançada neste Concurso Público não garante aos candidatos direito à 

contratação para o cargo nem à escolha do local de trabalho, cabendo à PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS o direito de empregar os candidatos 

aprovados de acordo com sua necessidade, não havendo obrigatoriedade de contratação de todos 

os candidatos classificados, desde que respeitada a ordem de classificação. 
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9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Serão admitidos recursos nas seguintes situações: divulgação do resultado das inscrições 

efetivadas; divulgação do resultado das solicitações de inscrição como PCD; divulgação das 

solicitações de condições especiais para a realização da prova; divulgação dos gabaritos 

provisórios; divulgação do resultado provisório da prova objetiva; divulgação da classificação 

provisória. 

 

9.2. O candidato poderá recorrer em quaisquer das situações supracitadas por meio do endereço 

eletrônico www.nossorumo.org.br. 

 

9.2.1. Para entrar com recurso, conforme disposto no item 9.2., o candidato deverá acessar 

o site www.nossorumo.org.br, na aba “Área do Candidato”, digitar o número de seu CPF 

e sua senha de acesso. Na aba “Meus Processos”, deverá selecionar o certame desejado e 

clicar no link “Recursos”, quando então deverá seguir as instruções dispostas no site; 

 

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

contados a partir da data de divulgação. 

 

9.3. Os recursos interpostos que não se referirem especificamente aos eventos aprazados não 

serão apreciados. 

 

9.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 9.1. e seus 

subitens.  

 

9.5. A interposição dos recursos não obstará o andamento regular do cronograma do Concurso 

Público. 

 

9.6. Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (Sedex, AR etc.), fac-símile, telex, 

correio eletrônico ou outro meio que não seja o estabelecido no item 9.2., deste capítulo. 

 

9.7. Caso haja procedência do recurso, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito alterado, 

se houver alternativa condizente. 

 

9.7.1. O ponto relativo a uma questão eventualmente anulada será atribuído a todos os 

candidatos; 
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9.7.2. Na eventual troca de alternativa de uma questão, esta será pontuada em 

conformidade à nova alternativa informada através do gabarito final/oficial. 

 

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

eventualmente, ser alterada a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação 

superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota 

mínima exigida para aprovação. 

 

9.8.1. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final 

do Concurso Público, com as alterações ocorridas em face do disposto no item acima. 

 

9.9. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados nas seguintes condições: 

 

9.9.1. Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 

9.9.2. Fora do prazo estabelecido; 

9.9.3. Sem fundamentação lógica e consistente; 

9.9.4. Com argumentação idêntica a outros recursos; 

9.9.5. Contra terceiros; 

9.9.6. Com teor que desrespeite a Banca Examinadora; 

9.9.7. Sem fundamentação lógica e que não corresponda à questão recursada; 

9.9.8. Por meio da imprensa e/ou de redes sociais. 

 

9.10. Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de vistas de prova, revisão de recurso, recurso 

do recurso ou recurso de gabarito definitivo. 

 

9.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada a necessidade da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE BATATAIS. 

 

10.2. A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito 

à contratação. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS 
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reserva-se ao direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às 

necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público. 

 

10.3. Os candidatos que vierem a ser convocados para admissão na PREFEITURA MUNICIPAL 

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS serão contratados conforme preceitos da CLT. 

 

10.3.1. A convocação dos candidatos aprovados para preenchimento das vagas disponíveis 

neste edital será realizada através de publicação no Diário Oficial do Município de Batatais/SP pelo 

site www.batatais.sp.gov.br/diariooficial em até 15 (quinze) dias após a publicação do resultado 

final e homologação do referido Certame Público.  

 

10.3.2. Os candidatos convocados deverão se apresentar no DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE BATATAIS, situado à Travessa Intendente Vigilato n.º 222 - Centro - 

Batatais/SP, dentro do prazo estabelecido e munidos dos documentos solicitados na convocação, 

sendo de sua responsabilidade o acompanhamento dos atos publicados no Diário 

Oficial do Município. 

 

10.4. Por ocasião da contratação, os candidatos convocados deverão apresentar documentos 

originais, acompanhados de uma cópia, que comprovem os requisitos mínimos para provimento e 

que deram condições de inscrição, estabelecidas no presente Edital. 

 

10.5. Os candidatos, no ato da contratação, deverão apresentar os documentos discriminados a 

seguir:  

 

a) CONSULTA DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL:  http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

c) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

d) Título de Eleitor; 

e) Comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições; 

f) Certificado de Reservista ou Dispensa da Incorporação, quando do sexo masculino; 

g) Cédula de Identidade – RG ou RNE; 

h) 1 (uma) foto 3x4 recente, com fundo branco; 

i) Inscrição no PIS/PASEP; 

j) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

k) Declaração Negativa de Acumulação de Emprego Público; 

l) Comprovante de Residência; 

http://www.batatais.sp.gov.br/diariooficial


28 

 

m) Comprovantes de escolaridade; 

n) Comprovante do Registro no Conselho da categoria; 

o) Certidão de Nascimento dos filhos; 

p) Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos (se houver); 

q) Atestado de invalidez emitido pelo INSS de filho de qualquer idade; 

r) Atestado de antecedentes criminais. 

 

10.5.1. Caso haja necessidade, a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE BATATAIS poderá solicitar documentos complementares. 

 

10.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exame médico. 

10.6.1. As decisões do Serviço Médico da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE BATATAIS, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são 

soberanas e delas não caberá qualquer recurso; 

 

10.6.2. Em caso de ausência no exame médico, o candidato será eliminado do Concurso 

Público. 

 

10.7. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As 

cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.  

 

10.8. Será considerado desistente o candidato convocado que não se manifestar dentro do prazo 

estipulado na Convocação, permitindo, assim, a convocação do próximo classificado, sendo tais 

atos oficializados por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Batatais. 

 

10.8.1. A ausência do candidato para a realização dos exames admissionais no dia, horário e 

local informados pelo DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, implicará a sua 

desistência, que será formalizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município e permitirá 

a convocação imediata do próximo classificado; 

 

10.8.2. O candidato que não atender à convocação para a contratação no local determinado 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ou 

atendê‐la, mas recusar‐se ao preenchimento da vaga, será excluído do Concurso Público. 
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10.9. O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço, telefone e e-mail perante 

a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, conforme o disposto 

nos itens 11.9. e 11.10., do Capítulo 11, deste Edital.  

 

10.10. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração 

falsa ou inexata para fins de contratação e que não possuir os requisitos mínimos exigidos no 

Edital. 

 

10.11. O convocado, em se tratando da necessidade de extensão do prazo para assumir o cargo, 

deverá formalizar o pedido dentro do prazo previsto em sua convocação, manifestando seu 

interesse ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BATATAIS.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. O Instituto Nosso Rumo se responsabiliza pela divulgação de todas as fases do presente 

certame até o resultado final, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br. As demais 

etapas após a divulgação do resultado final são de responsabilidade da PREFEITURA 

MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS.  

 

11.2. Será publicado no Diário Oficial da Estância Turística de Batatais apenas o resultado final do 

Certame dos candidatos que lograrem classificação. Portanto, não serão publicados 

resultados provisórios, sendo estes de divulgação exclusiva no site 

www.nossorumo.org.br, na área restrita do candidato, e o acesso será permitido apenas por 

meio do número do CPF e senha. Após a divulgação do resultado final, é de responsabilidade do 

candidato acompanhar as divulgações que serão realizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS. 

 

11.3. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Concurso Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial da Estância 

Turística de Batatais. 

 

11.3.1 Não serão fornecidas informações via telefone ou e-mail, relativas aos resultados das 

provas, resultados finais e classificações, as quais devem ser acompanhadas pelo site oficial 

do Município de Batatais/SP, pelo site:- www.batatais.sp.gov.br  

 

http://www.batatais.sp.gov.br/
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11.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS e o Instituto 

Nosso Rumo se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das 

fases do Concurso Público. 

 

11.5. A aprovação no Concurso Público não gera direito à convocação, mas esta, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final. 

 

11.6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da convocação, acarretarão a nulidade da 

inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 

medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

 

11.7. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS a 

homologação dos resultados finais do Concurso Público, a qual poderá ser efetuada por cargo ou a 

critério da Administração. 

 

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

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

respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 

publicado no Diário Oficial da Estância Turística de Batatais. 

 

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

Nosso Rumo, situado à Avenida Giustiniano Borin, 3350 – Caxambu – Jundiaí/ SP – CEP: 13218-

546, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto ao 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, situado na Travessa Intendente Vigilato, nº 222 – 

Centro – Batatais/ SP – CEP: 14.300-027, (munido de documento de identificação original com 

foto), ou pelo e-mail:- rh@batatais.sp.gov.br . 

 

11.10. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço eletrônico (e-mail) e telefone 

atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso Público, para viabilizar os contatos 

necessários, sob pena de, quando for convocado, perder o prazo para ser nomeado, caso não seja 

localizado.  

 

11.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS e o Instituto 

Nosso Rumo não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

 

mailto:rh@batatais.sp.gov.br
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11.11.1. Endereço não atualizado; 

11.11.2. Endereço de difícil acesso; 

11.11.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 

endereço errado do candidato; 

11.11.4. Correspondência recebida por terceiros. 

11.11.5 Não acompanhamento dos atos publicados no Diário Oficial do Município de Batatais 

através do site www.batatais.sp.gov.br/diariooficial, referente às convocações de candidatos 

aprovados. 

 

11.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, por decisão 

motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em 

parte, bem como alterar os quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1, deste 

Edital. 

 

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

para admissão e exercício correrão às expensas do próprio candidato. 

 

11.14. A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS e o Instituto 

Nosso Rumo não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 

referentes a este Concurso Público. 

 

11.15. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, 

arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 

 

11.16. Toda a legislação constante no Anexo II – Conteúdo Programático, será válida após a data 

de publicação deste Edital e mesmo que revogada ou alterada poderá ser cobrada. 

 

11.17. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam, com qualquer dos membros do 

quadro societário da empresa contratada para aplicação e correção do presente certame, a relação 

de parentesco definida e prevista nos artigos nº 1591 a nº 1595 do Código Civil, valorizando-se 

assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. 

Constatada a tempo, será a inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à 

homologação, será o candidato eliminado do Concurso Público, sem prejuízo de responsabilidade 

civil, penal e administrativa. 
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11.18. A realização do certame será feita sob responsabilidade do Instituto Nosso Rumo, 

havendo o envolvimento de recursos humanos da Administração Pública na realização e avaliação 

de algumas etapas do Concurso Público. 

 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS e pelo Instituto 

Nosso Rumo, no que tange à realização deste Concurso Público. 

 

11.20. No período previsto no Anexo III deste edital, o candidato que desejar impugnar qualquer 

item do Edital de Abertura, deverá enviar e-mail para candidato@nossorumo.org.br, com o 

título “IMPUGNAÇÃO DO EDITAL – BATATAIS 01/2022”. As respostas às impugnações serão via e-

mail, diretamente ao candidato, na data prevista no Edital de Abertura, Anexo III. 

 

 

Batatais, 17 de maio de 2022. 

 

 

 

VINICIUS BÉRGAMO SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Médico Auditor 

Realizar o controle, avaliação e auditoria e executar a revisão técnica das faturas dos prestadores 
de serviços médicos públicos, privados e/ou conveniados ao SUS; São atribuições do Médico 
Auditor: Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e 
jurídicas, produzindo ações orientadoras e corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às 
ações e serviços de saúde, adequação, qualidade e resolutividade dos produtos e serviços 
disponibilizados aos cidadãos; Auditar as ações e serviços estabelecidos no plano municipal de 
saúde; - Auditar os serviços de saúde sob sua responsabilidade, sejam públicos ou privados, 
contratados e conveniados; Observar e analisar através de exame analítico e pericial da legalidade 
dos atos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da regularidade dos 
atos técnicos profissionais praticados no âmbito do SUS por pessoas físicas e jurídicas, integrantes 
ou participantes do sistema; Observar e analisar através do acompanhamento sistemático das 
atividades desenvolvidas no SUS, de modo a verificar a conformidade dos processos, produtos e 
serviços prestados com as normas vigentes e com os objetivos estabelecidos, e fornecimento dos 
dados e das informações necessárias ao julgamento das realizações e à introdução de fatores 
corretivos e preventivos; Analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos por consórcio 
intermunicipal ao qual esteja o Município associado; Aferir a preservação dos padrões 
estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que permitam ao Serviço Municipal de 
Controle, Avaliação e Auditoria conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos 
municipais com atenção à saúde da população; Auditar, avaliar a qualidade, a propriedade, a 
eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos, práticas, procedimentos operativos e gerenciais 
dos serviços de saúde prestados à população, visando a melhoria progressiva da assistência de 
saúde; Realizar o controle e avaliação dos recursos e procedimentos adotados, visando sua 
adequação, qualidade, resolubilidade e melhoria na qualidade em relação à comercialização de 
produtos e da prestação das ações e serviços de interesse à saúde da população; Analisar os 
relatórios do Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar, os processos e os documentos, 
plano municipal de saúde e relatórios de gestão; Verificar “in loco” PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS ESTADO DE SÃO PAULO Praça Dr. Paulo de Lima Corrêa, 01 
– Centro - 14300-000 – (16) 3761-2999 93 as unidades prestadoras de serviço públicas e/ou 
privadas, contratadas e conveniadas do SUS, através da documentação de atendimento aos 
pacientes e usuários e dos controles internos. 

Médico Cardiologista 

Efetua diagnósticos de condições cardíacas, realizando a avaliação clínica e a conduta terapêutica; 

Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas 

e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto 
a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da 
qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e 
institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e 
outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores 
administrativos; Supervisiona a realização de eletrocardiograma e o executa manipulando o 
eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do 
tratamento; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar atendimento 
ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa 
prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de 
intercorrências no ambulatório quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída do ambulatório, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela 
ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de 
trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do 
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trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação 
aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realiza exames especiais, tais como angiocardiografia, punções e outros exames 
cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumentos especializados, para determinar com exatidão 
a gravidade e a extensão de lesões cardíacas; Prepara clinicamente o paciente para a cirurgia, 
acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrência 
e acidentes no ato cirúrgico; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 

 

Médico Cirurgião Vascular 
 
Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas 
e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto 
a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da 
qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e 
institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e 
outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores 
administrativos; Atuar no atendimento ambulatorial e apoio a urgências e emergências; Notificar 
doenças, agravos e situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes 
dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas 
explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências no 
ambulatório quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas 
pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com a equipe 
multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e saída do 
ambulatório, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, 
guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de 
trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do 
trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação 
aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Atuação em angiologia, radiologia vascular e intervencionista; Realizar exames 
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, prestar assistência médica em cirurgia 
vascular, efetuar procedimentos técnicos pertinentes à sua especialidade e executar tarefa afins, 
aplicando recursos de medicina preventiva e empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para 
prevenir, promover ou recuperar a saúde e o bem-estar do paciente no contexto do atendimento 
na especialidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Clínico Geral 
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 físicos e complementares, 
para efetuar a orientação adequada; Analisa e interpreta 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; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências no ambulatório quando solicitado e segundo os preceitos da boa 
prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma 
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cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos 
horários de entrada e saída do ambulatório, colaborando para o bom funcionamento do setor onde 
atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e 
mental e de óbito, para atender às determinações legais; Participa de programas de saúde pública, 
acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização de conjunto 
com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando 
preservar a saúde no município; Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, 
mantendo constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para 
promover a saúde e o bem-estar da comunidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 
 

Médico Dermatologista 
 
Examina o paciente, realizando inspeção, testes específicos para estabelecer o diagnóstico e o 
plano terapêutico; Realiza pequenas cirurgias, como biópsias da pele e anexos, retirando 
fragmentos dos tecidos para exame histopatológico; Prescreve e orienta o tratamento clínico, 
acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica ao tratamento, para promover a 
recuperação da saúde do paciente; Indica e encaminha o paciente para tratamento cirúrgico ou 
radioterápico, juntando exames e dando orientações, para possibilitar o restabelecimento da 
saúde; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo 
normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-
las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de 
gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e 
institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e 
outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores 
administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar atendimento 
ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa 
prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de 
intercorrências no ambulatório quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída do ambulatório, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela 
ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de 
trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do 
trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação 
aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Comunica ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais de saúde os casos de 
hanseníase e outras dermatoses de interesse da Saúde Pública, encaminhando os pacientes, ou 
preenchendo formulários especiais, para possibilitar o controle dessas doenças; Faz controle dos 
comunicantes de hanseníase, realizando exames físicos especiais, laboratoriais e testes de 
sensibilidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia; Encaminha 
pacientes para teste de contato pela colocação de substâncias suspeitas, fazendo a requisição, por 
escrito, para diagnosticar a hipersensibilidade; Realiza e/ou supervisiona coletas de material para 
biópsia cutânea, linfa para exames baciloscópicos e outros; Realizar atendimentos por 
telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico do Trabalho Perito  
 
Examina o trabalhador, auscultando-o, executando palpações e percussões, por meio de 
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de distúrbios, a fim de 
avaliar as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico do trabalhador; Investiga condições do 
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ambiente de trabalho com base nos dados epidemiológicos; Realiza ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde dos trabalhadores; Executa exames periódicos, ou, em especial, daqueles 
expostos a maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame 
clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares, para controlar as condições 
de saúde dos mesmos e assegurar a continuidade operacional do órgão público; Executa exames 
médicos especiais nos trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou portadores de 
subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os resultados dos exames 
complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que 
executam e instruir as instituições de trabalho para a readaptação em outra função; Presta 
assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao 
trabalho, bem como em casos de acidente de trabalho; Avalia, juntamente com outros 
profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente locais de trabalho, para sugerir à 
direção da instituição medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; Participa, 
juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde 
dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de 
insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo e a renovação da mão-de-
obra; Participa do planejamento e execução dos programas de treinamento das equipes de 
atendimento de emergência, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o 
pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em casos de acidentes graves e catástrofes; 
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e 
estudos epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando dados 
estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e a mortalidade 
decorrentes de acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não 
ocupacional; Realiza exames médicos admissionais e periódicos; Elabora, quando solicitado, laudos 
periciais e protocolos sobre acidentes de trabalho, condições de insalubridade e penosidade e 
doenças profissionais, fornecendo subsídios, para tomadas de decisões em questões específicas 
relacionadas às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; Executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato; Colaborar para a manutenção dos programas de 
qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais 
melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as 
normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, 
através do cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos 
sobre consultas médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a execução 
de seu trabalho quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e 
situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área 
de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu 
Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os 
preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-
se de forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a 
pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento do setor 
onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 
 

Médico Emergencialista 
 
Possuir Título de Especialista, ou residência médica na área de Intensivista ou experiência 
profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências 
(mínima de 6 meses) e/ou experiência comprovada em serviço Pré-Hospitalar e/ou SAMU, (mínima 
de 6 meses); Acolher os pacientes no serviço de saúde; Realizar a regulação e a intervenção 
Médica dos chamados pelo 192; Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos 
meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando 
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periodicamente sua capacidade operacional; Receber os chamados de auxílio, análise da demanda, 
classificação em prioridades de atendimento e atividades correlatas; Administrar situações de 
urgência e emergência; Colabora para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria 
contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no 
sentido de implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos 
referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento 
das boas práticas legais e institucionais; Notificar doenças, agravos e situações de importância 
local; Prestar atendimento de urgência e emergência aos pacientes dentro de sua área de 
abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho 
Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de 
forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a 
pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento do setor 
onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Atuar nas áreas de regulação médica, suporte avançado 
de vida, em todos os cenários de atuação do pré-hospitalar e nas ambulâncias, assim como na 
gerência do sistema; Exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da 
região; verificar óbitos e emitir atestado de óbito; Preencher os documentos inerentes à atividade 
do médico regulador e de assistência pré-hospitalar; Garantir a continuidade da atenção médica ao 
paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; Aceitar que, por 
tratar-se de serviço pré-hospitalar, o horário de saída pode ser comprometido por ocorrências e a 
rendição ocorrerá no retorno à base; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 

 
 

Médico Generalista de Família 
 
Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas 
e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto 
a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da 
qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e 
institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e 
outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores 
administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar atendimento 
ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa 
prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de 
intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e normas 
explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com a 
equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades 
de grupos de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; 
Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, 
mulher, adultos e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família 
(USF) e, quando necessário, no domicílio; Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção na Atenção Básica; Realizar busca ativa das doenças 
infectocontagiosas; Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; Realizar primeiros cuidados 
nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada, acionando o serviço destinado para este fim; Garantir acesso a continuidade do 
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tratamento dentro de um sistema de referência e contrarreferência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Promover a imunização de rotina, das 
crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir 
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Supervisionar os eventuais 
componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, 
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; Acompanhar o crescimento e desenvolvimento 
das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, especialmente, crianças menores de 01 (um) ano, 
consideradas em situação de risco; Identificar e encaminhar gestantes para o serviço de pré-natal 
nas USF; Realizar intervenções preventivas gestacionais nas mulheres do território que assim bem 
desejarem, por exemplo, inserção de DIU; Realizar ações educativas para prevenção do câncer 
uterino e de mama encaminhando as mulheres em idade fértil para a realização de exames 
periódicos nas unidades de referência; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa; Realizar atendimentos por 
telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Ginecologista- Obstetra 
 
Promover o atendimento individual a pacientes, exercendo a medicina preventiva e discussão em 
educação para a saúde, em regime de plantão médico ou não; Examinar pacientes, formulando 
diagnósticos, prescrever e realizar tratamentos clínicos, cirúrgicos e de natureza profilática relativo 
a sua especialidade médica; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
Encaminhar os pacientes para exames radiológicos e outros, visando à obtenção de  informações 
complementares sobre os caso a ser diagnosticado; Requisitar e interpretar exames de laboratório 
e de raios-X; Realizar procedimentos ambulatoriais e cirurgias referentes à especialidade; Fazer 
pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações; Emitir 
guias de internação e fazer triagens de pacientes encaminhando-os às clínicas especializadas, se 
assim se fizer necessário; Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; 
Exercer medicina preventiva, incentivar a vacinação e realizar o controle de puericultura, pré-natal 
mensal e de pacientes com patologias mais comuns dentre a nosologia prevalecente (outros 
programas). Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Infectologista 
 
Elaborar, implantar e executar programa de controle de infecção; Colaborar para a manutenção 
dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando 
potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; 
Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do 
paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres 
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técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a 
execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, 
agravos e situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro 
de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas 
pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e 
segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; 
Relacionar-se de forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; 
Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento 
do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Diagnosticar e tratar doenças infectocontagiosas, 
empregando meios clínicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Atender as 
intercorrências dos pacientes sempre que solicitado; Estabelecer conduta com base na suspeita 
diagnóstica; Requisitar, realizar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de 
diagnósticos e acompanhamento; Participar dos programas da assistência, ensino e pesquisa; 
Participar de comissões, reuniões administrativas e cientificas do corpo clínico; Realizar 
atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Neurologista 
 
Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamentos ou indicações terapêuticas; Fazer a 
perícia e participar da Junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria; Prestar 
informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Elaborar relatórios periódicos e 
fornecer dados estatísticos sobre sua atividade; Elaborar a elucidação de casos de suspeita de 
vícios, de entorpecentes e outros; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e 
melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e 
atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e 
procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do 
cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas 
médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho 
quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de 
importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de 
abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho 
Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de 
forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a 
pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento do setor 
onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 
 
 

Médico Oftalmologista 
 
Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas 
e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto 
a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da 
qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e 
institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e 
outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores 
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administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar atendimento 
ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa 
prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de 
intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e normas 
explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com a 
equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Examinar os olhos, utilizando técnica e aparelhagem especializada, como oftalmômetro 
e outros instrumentos, para determinar a acuidade visual, vícios de refração e alterações de 
anatomia decorrentes de doenças gerais, como diabetes, hipertensão, anemia e outras; Efetuar 
cirurgias como oftalmoplastia e oftalmotomia, utilizando oftalmostato, oftalmoscópio, oftalmoxistro 
e outros instrumentos e aparelhos apropriados, para regenerar ou substituir o olho, partes dele ou 
de seus apêndices e realizar enxerto, prótese ocular e incisões do globo ocular; Prescrever lentes, 
exercícios ortópticos e medicamentos, baseando-se nos exames realizados e utilizando técnicas e 
aparelhos especiais, para melhorar a visão do paciente ou curar afecções do órgão visual; Realizar  
exames clínicos, utilizando técnicas e aparelhagem apropriadas, para determinar a acuidade visual 
e detectar vícios de refração, com vistas à admissão de candidatos a empregos, concessão de 
carteiras de habilitação de motorista e outros fins; Coordenar programas de higiene visual 
especialmente para crianças e adolescentes, participando de equipes de saúde pública, para 
orientar na preservação da visão e na prevenção à cegueira; Realizar atendimentos por 
telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Ortopedista 
 
Realizar atendimento ambulatorial de pacientes com doenças ortopédicas; Realizar interconsultas, 
quando solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Otorrinolaringologista 
 
Realizar atendimento ambulatorial de pacientes na especialidade; Realizar interconsultas, quando 
solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
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práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 

Médico Pediatra 
 
Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões 
normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer 
o plano médico terapêutico profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, 
para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir 
contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças; Tratar lesões, doenças ou 
alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório, para 
possibilitar a recuperação da saúde; Realizar atendimento ambulatorial de pacientes na 
especialidade; Realizar interconsultas, quando solicitado; Colaborar para a manutenção dos 
programas de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando 
potenciais melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; 
Cumprir as normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do 
paciente, através do cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres 
técnicos sobre consultas médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a 
execução de seu trabalho quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, 
agravos e situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro 
de sua área de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas 
pelo seu Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e 
segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; 
Relacionar-se de forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; 
Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento 
do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 
 
 

Médico Plantonista 
 
Possuir Título de Especialista, ou residência médica na área de Intensivista ou experiência 
profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências 
(mínima de 6 meses) e/ou experiência comprovada em serviço Pré-Hospitalar e/ou SAMU, (mínima 
de 6 meses); Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de 
pronto atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, cuja 
origem é variada e incerta; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência 
identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela SMS, realizado pelo 
Enfermeiro Classificador de Risco; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários 
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analisar e interpretar seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os 
pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e 
recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade 
para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação 
Médica, para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às urgências; 
Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro 
médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível 
intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, 
realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico; Dar apoio a 
atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de 
responsabilidade da Administração Pública; Participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado; 
Realizar interconsultas, quando solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas de 
qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais 
melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as 
normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, 
através do cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos 
sobre consultas médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a execução 
de seu trabalho quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e 
situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área 
de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu 
Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os 
preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-
se de forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a 
pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento do setor 
onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 

 
 

Médico Pneumologista 
 
Tratar das afecções broncopulmonares, empregando meios clínicos, para promover a proteção, 
recuperação ou reabilitação da saúde; Diagnosticar broncopneumopatias, valendo-se de meios 
clínicos e outros meios auxiliares para estabelecer o plano terapêutico; Promover juntamente com 
a equipe multiprofissional, a prevenção da tuberculose, elaborando programas de diagnóstico 
precoce e tratamento e de controle dos focos, para promover a saúde da comunidade; Promover 
atividades de sua especialização desenvolvendo terapia intensiva e outros programas de saúde, 
para tratar ou controlar o tratamento de pacientes com insuficiência respiratória; Realizar 
atendimento ambulatorial de pacientes na especialidade; Realizar interconsultas, quando 
solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
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saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 
 

Médico Psiquiatra 
 
Examinar o paciente, anotando em meios específicos a observação, o desenvolvimento da empatia 
e outros, para situar a sua problemática conflitiva; Encaminhar o paciente a sessões de 
psicoterapia individual ou em grupo, baseando-se nas necessidades e nas indicações para o caso, 
para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; Proceder o planejamento, orientação e/ou execução de 
programas de higiene mental, formando grupos de adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, 
para proporcionar orientação sexual, terapia ocupacional, preparação para o matrimônio, 
psicoterapia de grupo e outras atividades de apoio; Aconselhar familiares dos pacientes, 
entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a formação de atitudes adequadas ao trato com 
os mesmos; Prescrever e/ou aplicar tratamentos biológicos específicos, empregando 
medicamentos ou aparelhos especiais, para promover estímulos cerebrais ou diminuir excitações; 
Realizar atendimento ambulatorial de pacientes na especialidade; Realizar interconsultas, quando 
solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 
 
 

Médico Radiologista 
 
Realizar avaliação clínica em radiologia; Emitir laudos radiológicos; Realizar interconsultas, 

quando solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas de qualidade e melhoria contínua, 
seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais melhorias e atuando no sentido de 
implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as normas e procedimentos referentes ao 
sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, através do cumprimento das boas 
práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos sobre consultas médicas, exames, 
equipamentos e outros materiais necessários para a execução de seu trabalho quando solicitado 
pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e situações de importância local; Prestar 
atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área de abrangência, segundo os preceitos 
da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Participar do 
atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os preceitos da boa prática médica e 
normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-se de forma cordial e tolerante com 
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a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a pontualidade nos horários de entrada e 
saída, colaborando para o bom funcionamento do setor onde atua; Zelar pela ordem, guarda e 
conservação dos materiais, equipamentos sob sua responsabilidade e do local de trabalho, bem 
como manter a organização de toda a documentação referente ao processo do trabalho; Realizar 
outras atividades correlatas a critério do seu superior imediato e /ou em relação aos 
procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos procedimentos do sistema da 
qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando solicitado. 

 
Médico Reumatologista 
 
Realizar atendimento ambulatorial de pacientes na especialidade; Realizar interconsultas, quando 
solicitado; Realizar interconsultas, quando solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas 
de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais 
melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as 
normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, 
através do cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos 
sobre consultas médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a execução 
de seu trabalho quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e 
situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área 
de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu 
Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os 
preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-
se de forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a 
pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento do setor 
onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 

 
Médico Urologista 
 
Realizar atendimento ambulatorial de pacientes na especialidade; Realizar interconsultas, quando 
solicitado; Realizar interconsultas, quando solicitado; Colaborar para a manutenção dos programas 
de qualidade e melhoria contínua, seguindo normas e procedimentos, identificando potenciais 
melhorias e atuando no sentido de implementá-las junto a Administração Pública; Cumprir as 
normas e procedimentos referentes ao sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente, 
através do cumprimento das boas práticas legais e institucionais; Elaborar pareceres técnicos 
sobre consultas médicas, exames, equipamentos e outros materiais necessários para a execução 
de seu trabalho quando solicitado pelos setores administrativos; Notificar doenças, agravos e 
situações de importância local; Prestar atendimento ambulatorial aos pacientes dentro de sua área 
de abrangência, segundo os preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu 
Conselho Profissional; Participar do atendimento de intercorrências quando solicitado e segundo os 
preceitos da boa prática médica e normas explicitadas pelo seu Conselho Profissional; Relacionar-
se de forma cordial e tolerante com a equipe multiprofissional, paciente e família; Respeitar a 
pontualidade nos horários de entrada e saída, colaborando para o bom funcionamento do setor 
onde atua; Zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais, equipamentos sob sua 
responsabilidade e do local de trabalho, bem como manter a organização de toda a documentação 
referente ao processo do trabalho; Realizar outras atividades correlatas a critério do seu superior 
imediato e /ou em relação aos procedimentos do seu processo de trabalho e/ou em relação aos 
procedimentos do sistema da qualidade; Realizar atendimentos por telemedicina, quando 
solicitado. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Para todos os cargos: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
 
Interpretação de texto. Fonética: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, 
classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica. 
Semântica: sinônimos, antônimos, sentido denotativo e sentido conotativo. Estrutura das palavras: 
classificação dos morfemas. Processos de formação de palavras. Cargo e diferenciação das classes 
de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição e 
conjunção. Tempos, modos e flexões verbais. Formas nominais do verbo. Flexão de substantivos e 
adjetivos (gênero e número). Classificação de substantivos, pronomes e conjunções. Colocação 
pronominal. Frase, oração e período. Tipos de período. Sintaxe do período simples: termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração; vocativo. Sintaxe do período composto: orações 
coordenadas e subordinadas. Orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Classificação das 
orações coordenadas sindéticas. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. 
Classificação das orações subordinadas substantivas; das orações subordinadas adjetivas; e das 
orações subordinadas adverbiais. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. 
Crase. Ortografia (conforme Novo Acordo vigente). Pontuação. Acentuação. Figuras de linguagem. 
Vícios de linguagem. Discursos direto, indireto e indireto livre. 
 
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE: 
 
Constituição Federal (artigos 196 a 200). Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990. Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Portaria nº 399, 
de 22 de fevereiro de 2006. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Portaria nº 2.203, de 05 
de novembro de 1996. Portaria GM/MS nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. Estratégias de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde. Programas e ações do Ministério da Saúde. Saúde 
da Família. Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB). Cartão Nacional 
de Saúde (CNS). O Ministério da Saúde: estrutura e competências. NASF – Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família. Política Nacional de Atenção Básica. Políticas Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS. Cadernos HumanizaSUS (Atenção Básica). 
 
Para o cargo 301 – Médico Auditor 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Primeiros Socorros. Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia. Semiologia. 
Farmacologia. Toxicologia. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Sistema Nacional de Auditoria do 
SUS: Conceito, finalidade, competências e responsabilidades do auditor em saúde pública. 
Legislação em auditoria. Organização do Sistema Único de Saúde: princípios básicos. Auditoria em 
cobrança de equipamento médico-hospitalar. Auditoria na visão hospitalar. Abordagem geral do 
paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Medicina Preventiva. 
Medicina Ambulatorial. Medicina de grupo e auditoria na cobrança de honorários médicos. Perícia e 
auditoria médica. Normas técnicas para análise de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Doenças Hematológicas e Oncológicas.  
 
Para o cargo 302 – Médico Cardiologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Ressuscitação cardiopulmonar. Urgências e emergências em Pronto Socorro. Choques: 
tipos, condutas, descrição, informações gerais, fisiopatologia. Epidemiologia em Atenção Básica. 



47 

 

Anamnese geral do paciente. Leitura de hemograma. Principais exames radiológicos e 
hematológicos. Farmacologia: medicamentos e interações medicamentosas. Vias de administração 
de medicamentos e indicações. Cardiopatias isquêmicas (angina instável, IAM nQ e infarto agudo 
do miocárdio). Aneurisma de aorta. Dissecção aguda de aorta. Insuficiência cardíaca. Valvopatias 
(aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar). Hipertensão arterial sistêmica. Miocardiopatias. 
Endocardite bacteriana. Cor pulmonale agudo e crônico. Doença reumática. Pericardiopatias. 
Arritmias cardíacas. Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas). Choque cardiogênico. 
Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e interpretação. Cardiologia Clinica 
(IAM, ICC, Síndrome Coronariana). Pós‐operatório em cirurgia cardíaca. 
 
Para o cargo 303 – Médico Cirurgião Vascular 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Primeiros Socorros. Aneurisma da aorta. Cirurgia endo vascular. Doença arterial obstrutiva 
crônica (membros inferiores – carótica). Estudo ultrassonográfico (Duplex) vascular. Fístulas 
árterio – venosas para paciente com insuficiência renal. Insuficiência venosa dos membros 
inferiores. Lesões traumáticas vasculares. Mal perfurante plantar no paciente diabético. Obstrução 
arterial aguda. Ulceras crônicas dos membros inferiores. Doenças vasculares periféricas. Cirurgia 
vascular: Princípios e técnicas. Ultrassom Doppler. Doença tromboembólica. Varizes. Doença 
carotídea. Anatomia e vias de acesso do sistema vascular. Angiodisplasias. Angiografias. 
Arteriopatias vasomotoras. Avaliação pré-operatória. Fisiopatologia da isquemia e repercussão. 
Hipertensão renovascular. Terapêutica venotônica e linfocinética. Terapêutica vasodilatadora 
hemorreológica. Terapêutica anticoagulante fibrinolítica. Prótese e enxertos vasculares. 
 
Para o cargo 304 – Médico Clínico Geral 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; 
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio 
e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial 
de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: 
avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; 
doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome 
da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e 
tratamento do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças 
glomerulares; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. 
Doenças Gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das 
doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória 
intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e 
Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência 
hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do 
fígado; doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia 
(sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e 
leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do 
metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireoide; diabetes mellitus; 
hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Musculoesqueléticas e do Tecido Conectivo: 
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatoide; Lúpus eritematoso 
sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; 
osteoartrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo 
Ósseo: osteoporose; doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças 
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; demência 
e distúrbios de memória; doenças cerebrovasculares; cefaleias; avaliação das síncopes; miastenia 
gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e 
depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial 
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do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao 
paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e 
reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes 
coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência 
respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de 
abcessos. Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças 
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da 
Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas e 
declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais 
exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros.  
 
Para o cargo 305 – Médico Dermatologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A Noção de Processo 
Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças e novas 
Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no 
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. 
Anatomia e fisiologia da pele. Imunopatologia cutânea. Histopatologia das doenças de pele. 
Dermatoses eczematosas. Erupções eritematoescamosas. Erupções eritematopurpúricas. Erupções 
papulopruriginosas. Erupções vesicobolhosas. Afecções ulcerosas de membros inferiores. Acne e 
erupções acneiformes. Manifestação cutânea das doenças sistêmicas. Lúpus eritematoso. 
Dermatomiosite e esclerodermia: Quadro clínico. Diagnóstico e Tratamento. Vasculites. 
Piodermites. Infecções bacterianas da pele. Doenças Sexualmente Transmissíveis. AIDS. 
Hanseníase. Aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura. 
Micoses superficiais. Paracoccidiodomicose e outras micoses profundas. Dermatoviroses. 
Escabioses e outras dermatoses parasitárias. Leishmaniose tegumentar americana e outras 
dermatoses zooparasitárias. Erupções por drogas e toxinas. Reações de hipersensibilidade da pele. 
Tumores benignos e malignos da pele. Linfomas e outros processos malignos. Afecções congênitas 
e hereditárias. Ictiose. Epidermólise. Bolhosa. Xeroderma pigmentoso. Urticária pigmentosa. 
Neurofibromatose. Doença de Hailey-Hailey. Moléstia de Darier. Incontinência pigmentar. Doenças 
autoimunes. Doenças do tecido conjuntivo. Terapêutica tópica e sistêmica das dermatoses. 
Cirurgia dermatológica. Primeiros Socorros 
 
Para o cargo 306 – Médico do Trabalho - Perito 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Primeiros Socorros. Noções de epidemiologia: conceito, histórico e objetivos; relações de 
causa e efeito; índices e coeficientes sanitários; noções sobre a evolução natural das variadas 
doenças e os conceitos de epidemia, endemia, pandemia e prozodemia; epidemiologia atualmente 
no Brasil; epidemias e endemias atuais; doenças comunicáveis; investigação epidemiológica; níveis 
de prevenção e medidas profiláticas. Clínica médica e conduta médicopericial. Noções gerais das 
áreas médicas: clínica médica; cirurgia; gineco-obstetrícia; psiquiatria; ortopedia; cardiologia. 
Conduta pericial. Técnicas básicas de medicina, farmacologia e biossegurança. Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Toxicologia Ocupacional. Higiene e Segurança do 
Trabalho. Fisiologia do Trabalho. Relação trabalho e saúde. Doenças e acidentes do trabalho. 
Indicadores para planejamento em Saúde do Trabalhador. Planejamento, orientação e avaliação 
de condições de higiene, periculosidade e segurança no ambiente de trabalho. 
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Para o cargo 307 – Médico Emergencialista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Primeiros Socorros. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e 
tratamento inicial do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; 
atendimento inicial ao paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências 
diabéticas; anafilaxia e reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento 
inicial das síndromes coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; 
insuficiência respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e 
drenagem de abcessos. Noções gerais das áreas médicas: clínica médica; cirurgia; gineco-
obstetrícia; psiquiatria; ortopedia; cardiologia. Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, 
sintomas, tratamento. Participação popular e controle social. Principais Problemas Médicos 
relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças Cardiovasculares e do Câncer. Medicina 
baseada em evidência. 
 
Para o cargo 308 – Médico Generalista de Família 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A Noção de Processo 
Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças e novas 
Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no 
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. 
Saúde da criança na Atenção Básica. Saúde do adolescente na Atenção Básica. Saúde da mulher 
na Atenção Básica. Saúde do adulto na Atenção Básica. Saúde do idoso na Atenção Básica. Saúde 
do trabalhador na Atenção Básica. Saúde mental na Atenção Básica. Saúde bucal na Atenção 
Básica. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças emergentes e reemergentes. Organização do 
serviço na Atenção Básica. Urgência na Atenção Básica. Abordagem familiar. Política Nacional de 
Atenção Básica. Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Abordagem centrada no paciente. 
Vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária. Vigilância ambiental. Sistema de informação na 
Atenção Básica. Medicina baseada em evidência. 
 
Para o cargo 309 – Médico Ginecologista - Obstetra 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Estadiamento do câncer genital e mamário. Câncer do colo uterino. Hiperplasia endometrial. 
Carcinoma do endométrio. Câncer de ovário. Síndrome do climatério. Osteoporose pós-
menopáusica. Distúrbios do sono no climatério. Acompanhamento do paciente sob reposição 
hormonal. Fisiologia menstrual. Amenorreia. Disfunção menstrual. Anovulação crônica. 
Dismenorreia. Síndrome pré-menstrual. Endometriose. Hiperprolactinemia. Tumor de ovário com 
atividade endócrina. Citopatologia genital. Lesões benignas da vulva e da vagina. Lesões benignas 
do colo uterino. Cervicites. Infecção do trato genital inferior pelo HPV: Diagnóstico e tratamento. 
Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior. Corrimento genital. 
Infecção genital baixa. Salpingite aguda. Dor pélvica crônica. Doenças benignas do útero. Prolapso 
genital e roturas perineais. Incontinência urinária de esforço. Infecção urinária na mulher. Bexiga 
hiperativa. Câncer de mama. Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação). Lesões não 
palpáveis de mama: diagnóstico e conduta. Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama. 
Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes. Alteração funcional 
benigna da mama. Mastites e cistos mamários. Fluxos papilares. Mastalgias cíclicas e acíclicas. 
Procedimentos invasivos em mastologia. Ultrassom de mama: indicação e técnica. Procedimentos 
invasivos dirigidos pela mamografia e ultrassom. Preenchimento de receitas médicas e declaração 
de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais exames 
radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. 
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Para o cargo 310 – Médico Infectologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A Noção de Processo 
Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças e novas 
Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no 
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. 
Epidemiologia das doenças infecciosas. Epidemia. Incidência. Prevalência. Ciclicidade. 
Sazonalidade. Vigilância epidemiológica. Manifestações clínicas das doenças infecciosas. 
Diagnóstico diferencial. Síndrome febril. Febre de difícil diagnóstico. Solicitação e interpretação de 
exames complementares. Métodos de confirmação diagnóstica. Microbiologia clínica. 
Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Tratamento 
das doenças infecciosas. Antibióticos, quimioterápicos (antibacterianos, antivirais, antifúngicos e 
antiparasitários) e imunomoduladores. Classificação. Mecanismo de ação. Resistência. Efeitos 
colaterais. Custos. Princípios gerais de uso. Associações. Interações. Utilização terapêutica e 
profilática. Crítica ao uso. Profilaxia das doenças infecciosas. Isolamento. Quarentena. 
Imunizações. Quimioprofilaxia. Aconselhamento a viajantes. Profilaxia das infecções hospitalares. 
Infecções causadas por vírus, viroses respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. Caxumba. 
Infecções pelos Herpesviridae. Dengue. Febre amarela. Retroviroses. Hepatite viral aguda. 
Infecções causadas por bactérias. Estreptococcias. Febre tifoide. Leptospirose. Tuberculose. 
Infecção por micobactérias atípicas. Infecções por Chlamydia spp. Infecções por Mycoplasma spp. 
Infecções por Ricketsia spp. Sepse. Endocardites. Meningoencefalites e supurações intracranianas. 
Infecção urinária. Pneumonia, abcesso pulmonar e derrame pleural. Infecções causadas por 
protozoários. Malária. Doença de Chagas. Toxoplasmose. Calazar. Leishmaniose cutâneo–mucosa. 
Enteroprotozooses. Babesiose. Pneumocistose. Infecções causadas por fungos. 
Paracoccidioidomicose. Criptococose. Histoplasmose. Candidose. Infecções causadas por 
helmintos. Esquistosomose mansônica. Geo–helmintíases. Teníase e cisticercose. Filariose. Larva 
migrans cutânea e visceral. Toxi-infecções. Tétano. Cólera. Difteria. Toxi–infecções alimentares. 
Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções transfusionais. Síndrome de Imunodeficiência 
adquirida. Infecções no hospedeiro Imunodeficiente. Síndrome de mononucleose. Diarr4ias 
infecciosas. Infecções e trauma. Mordedura de animais. Acidentes causados por animais 
peçonhentos. Complicações infecciosas das queimaduras. Infecções “hospitalares”. Primeiros 
Socorros 
 
Para o cargo 311 – Médico Neurologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica. 
Genética e sistema nervoso. Cefaleias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. 
Disgenesias do sistema nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento. 
Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes. Doenças 
degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa 
neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. 
Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema 
nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia, líquido cefalorraquiano, neuroimagem, potenciais evocados. Preenchimento 
de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e 
preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros 
Socorros. 
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Para o cargo 312 – Médico Oftalmologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A Noção de Processo 
Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças e novas 
Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no 
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. 
Anatomia Funcional do Olho e seus Anexos. Histologia e Embriologia do Olho e seus Anexos. 
Semiologia Oftalmológica. Óptica e Refração. Visão Subnormal. Lentes de Contato. Estrabismo: 
aspectos clínicos. Glaucoma: aspectos clínicos. Catarata: aspectos clínicos. Retina e Vítreo: 
aspectos clínicos. Vias Lacrimais: aspectos clínicos. Plástica Ocular e patologias da Órbita. Córnea: 
aspectos clínicos. Neuro-oftalmologia. Manifestações oculares de doenças sistêmicas. Patologia 
Ocular 
 
Para o cargo 313 – Médico Ortopedista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Fraturas e luxações da cintura escapular e membro superior. Fraturas e luxações da bacia e 
membro inferior. Fraturas, entorses e luxações da coluna vertebral. Fraturas expostas. 
Pseudoartrose e retardo de consolidação. Osteomielite hematogênica aguda – Osteomielite 
crônica. Síndromes dolorosas do ombro – cervicobraquialgia. Tuberculose osteoarticular. 
Paraplegia pótica. Tumores benignos e malignos. Poliomielite – sequelas nos membros inferiores. 
Artrose em geral: Artrose coxofemoral e do joelho, deformidades da coluna vertebral. Paralisia 
cerebral. Luxação congênita do quadril – Pé torto congênito. Lesões vasculares e dos nervos 
periféricos em Ortopedia e Traumatologia. Lombalgia – Hérnia de disco lombar. Doença de Legg-
Calvé-Perthes. Osteocondrites. Osteocondrites dissecantes de joelho. Afecções ósseas devidas a 
distúrbios endócrinos. Afecções granulomatosas do esqueleto. Preenchimento de receitas médicas 
e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais 
exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. 
 
Para o cargo 314 – Médico Otorrinolaringologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Anatomofisiologia clínica das fossas e seios paranasais, laringe, faringe e órgão da audição. 
Semiologia, sintomatologia e diagnósticos das principais afecções da laringe, glândulas salivares, 
órgão auditivo e seios paranasais. Testes básicos da avaliação auditiva: caracterização audiológica 
das principais patologias do ouvido. Câncer da laringe e hipofaringe: glândulas salivares e seios 
paranasais. Doenças ulcerogranulomatosas em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. 
Anomalias congênitas da laringe. Neuroanatomofisiologia do sistema vestibular. Afecções e 
síndromes otoneurológicas. Paralisia facial periférica. Afecções benignas do pescoço. Abordagem 
do paciente com zumbido – diagnósticos diferenciais. Traumas em otorrinolaringologia. 
Labirintopatias periféricas e centrais. Tratamento cirúrgico e não cirúrgico do ronco. 
Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina 
social e preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. 
Primeiros Socorros. 
 
Para o cargo 315 – Médico Pediatra 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Crescimento e desenvolvimento da criança: do período neonatal à adolescência. Alimentação da 
criança e do adolescente. Morbidade e mortalidade na infância. Imunizações na criança e 
adolescência. Prevenção de acidentes na infância. Assistência à criança vítima de violência. 
Anemias. Parasitoses intestinais. Distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Baixa estatura. 
Obesidade. Infecções urinárias. Hematúrias. Enurese. Encoprese. Constipação crônica funcional na 



52 

 

infância. Atendimento ambulatorial da criança com necessidades especiais. Dificuldades escolares. 
Distúrbios psicológicos mais frequentes em pediatria. Dores recorrentes na infância. Abordagem do 
sopro cardíaco na criança. Adenomegalias. Infecções congênitas. Asma brônquica. Abordagem do 
lactente chiador. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções pulmonares 
bacterianas. Tuberculose na criança. Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. 
Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais exames radiológicos e 
hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros. 
 
Para o cargo 316 – Médico Plantonista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular; 
insuficiência cardíaca; cardiomiopatias; doença arterial coronária; arritmias; doenças do miocárdio 
e pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doenças vasculares periféricas; diagnóstico diferencial 
de dor torácica; alterações eletrocardiográficas; doenças valvar e da aorta. Doenças Pulmonares: 
avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória; doença intersticial e infiltrativa; 
doenças pulmonares obstrutivas; doenças da pleura e mediastino; neoplasia pulmonar; síndrome 
da apneia do sono e doenças pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças Renais: avaliação e 
tratamento do paciente com doença renal; distúrbios eletrolíticos e de fluidos; doenças 
glomerulares; vascular renal; insuficiência renal aguda e crônica; desordens não glomerulares. 
Doenças Gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das 
doenças gastrointestinais; doenças do esôfago; do estômago e duodeno; doença inflamatória 
intestinal; neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e 
Sistema Bilear: avaliação laboratorial do fígado; icterícia; hepatite aguda e crônica; insuficiência 
hepática; cirrose e suas complicações; doenças da vesícula biliar e trato biliar; neoplasias do 
fígado; doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: desordens da hemostasia 
(sangramento e trombose); avaliação e tratamento das anemias; avaliação da leucocitose e 
leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade; anorexia nervosa e bulimia; desordens do 
metabolismo dos lípides. Doenças Endocrinológicas: doenças da tireoide; diabetes mellitus; 
hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças Musculoesqueléticas e do Tecido Conectivo: 
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática; artrite reumatoide; Lúpus eritematoso 
sistêmico; espondiloartropatias; síndrome do anticorpo-fosfolípide; esclerose sistêmica; 
osteoartrites; gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo 
Ósseo: osteoporose; doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas. Doenças 
Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico; desordens da consciência; demência 
e distúrbios de memória; doenças cerebrovasculares; cefaleias; avaliação das síncopes; miastenia 
gravis; doença de Parkinson; diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva; distúrbios ansiosos e 
depressão. Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar; avaliação e tratamento inicial 
do paciente em choque; imobilizações e cuidados no local do acidente; atendimento inicial ao 
paciente traumatizado; diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas; anafilaxia e 
reações alérgicas agudas; controle agudo da dor; diagnóstico e tratamento inicial das síndromes 
coronárias agudas; diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão; insuficiência 
respiratória aguda; hemorragias digestivas; anestesia para realização de suturas e drenagem de 
abcessos. Principais Problemas Médicos relacionados aos Idosos. Rastreamento de Doenças 
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da 
Saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas e 
declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios de medicina social e preventiva. Principais 
exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética Médica. Primeiros Socorros.  
 
Para o cargo 317 – Médico Pneumologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Semiologia e exame físico em nas doenças pulmonares. Métodos diagnósticos laboratoriais e 
radiológicos em pneumologia. Avaliação de risco cirúrgico cardiopulmonar. Asma e Bronquite. 
Tabagismo. DPOC. TEP e hipertensão arterial pulmonar. Infecções respiratórias. Doenças pleurais: 



53 

 

derrames e pneumotórax. Neoplasias respiratórias. Pneumopatias supurativas. Ventilação 
mecânica. Broncoscopia. Doenças pulmonares intersticiais difusas. Doenças ocupacionais e 
ambientais. Tosse. Distúrbio respiratórios do sono. Fibrose pulmonar idiopática. Reabilitação 
pulmonar. Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. Princípios 
de medicina social e preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código de Ética 
Médica. Primeiros Socorros. 
 
Para o cargo 318 – Médico Psiquiatra 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta e psiquiatria de hospital geral. 
Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do 
uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos 
alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência. 
Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de 
funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e psicoterápicas. Noções de psicanálise e 
modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito 
emocional. Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes internados e 
ambulatoriais. Preenchimento de receitas médicas e declaração de óbito. Atestado Médico. 
Princípios de medicina social e preventiva. Principais exames radiológicos e hematológicos. Código 
de Ética Médica. Primeiros Socorros. 
 
Para o cargo 319 – Médico Radiologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Primeiros Socorros. Física médica e proteção radiológica. Mamografia. Proteção 
radiológica. Ultrassonografia do sistema músculo esquelético. Ultrassonografia em ginecologia e 
obstetrícia. Ultrassonografia geral. Radiodiagnóstico adulto e pediátrico. Tomografia 
computadorizada e ressonância magnética adulto e pediátrica. Estudos endocavitários e 
intervenção. higienização dos materiais utilizados. Noções de análise e interpretação de exames. 
Procedimentos pré exame.  
 
Para o cargo 320 – Médico Reumatologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Código de Ética Médica. Receitas médicas: características gerais e preenchimento. Atestado 
Médico. Ressuscitação cardiopulmonar. Choques: tipos, condutas, descrição, informações gerais, 
fisiopatologia. Anamnese geral do paciente. Leitura de hemograma. Principais exames radiológicos 
e hematológicos. Farmacologia: medicamentos e interações medicamentosas. Laboratório em 
reumatologia. Exames por imagem em reumatologia. Semiologia das doenças reumatológicas. 
Estruturas morfológicas e funcionais das articulações. Autoimunidade. Autoanticorpos e sistema de 
complemento. Reumatismo de partes moles. Fibromialgia. Lombalgias. Osteoartrite. Osteoporose e 
osteomalácia. Osteopatias microcristalinas. Artrites infecciosas. Artropatia associada a doenças 
sistêmicas. Artrite reumatoide. Espondilite anquilosante. Artropatia psoriática. Artrite reativa. 
Artrite das colopatias. Febre reumática. Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Síndrome 
Catastrófica. Doença do Still do adulto. Artropatia idiopática juvenil. Lupus eritematoso sistêmico. 
Esclerose sistêmica. Síndrome de Sjögren. Doença mista do tecido conjuntivo. Vasculite sistêmica. 
Neoplasias articulares. Miopatias inflamatórias. Doenças autoinflamatórias. Primeiros Socorros. 
 
Para o cargo 321 – Médico Urologista 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  
Doenças de notificação compulsória: quadro clínico, sintomas, tratamento. Participação popular e 
controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. A Noção de Processo 
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Saúde-Doença e os Principais Modelos de Causalidade (História Natural das Doenças e novas 
Concepções). Práticas de Saúde: Reformas na Clínica, Trabalho em Equipe, Integralidade no 
Cuidado. A Organização das Ações e Serviços de Saúde. Anamnese do paciente. Ética médica. 
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos 
transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias 
das afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros 
distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença 
cerebrovascular. Doenças neuromusculares – nervos, músculos e junção mio-neural; doenças 
tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema 
nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e 
transtornos do fluxo liquórico; cefaleias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações 
e interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos 
neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina 
nuclear aplicada à neurologia.  Primeiros Socorros. 
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ANEXO III – CRONOGRAMA 

 

INÍCIO 
HORÁRIO 

INÍCIO 
TÉRMINO 

HORÁRIO 

TÉRMINO 
EVENTOS 

17/05/2022 10:00 - - Divulgação do Edital  

17/05/2022 10:00 06/06/2022 23:59 Período de inscrição 

17/05/2022 10:00 20/05/2022 23:59 Período de impugnação ao Edital 

17/05/2022 10:00 06/06/2022 23:59 Período de envio dos laudos 

27/05/2022 - - 23:59 Prazo limite para resposta às impugnações ao Edital 

07/06/2022 - - 17:00 Data limite para pagamento da inscrição 

09/06/2022 10:00 - - Divulgação da confirmação das inscrições efetivadas 

09/06/2022 10:00 10/06/2022 23:59 Período recursal contra o indeferimento das inscrições 

15/06/2022 18:00 - - 
Divulgação das respostas dos recursos contra as inscrições e 
divulgação do novo resultado das inscrições efetivadas 

21/06/2022 18:00 - - 
Publicação do Edital de Convocação para as Provas 
Objetivas 

26/06/2022 - - - Aplicação das provas objetivas 

27/06/2022 18:00 - - Divulgação do gabarito provisório das provas objetivas 

27/06/2022 00:00 28/06/2022 23:59 Período de correção cadastral 

29/06/2022 10:00 30/06/2022 23:59 Prazo recursal contra o gabarito provisório 

29/06/2022 10:00 30/06/2022 23:59 
Período de disponibilização dos cadernos de questões das provas 
objetivas 

13/07/2022 18:00 - - Divulgação do resultado provisório das provas objetivas 

13/07/2022 18:00 - - 
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o 
gabarito provisório 

13/07/2022 18:00 - - Divulgação do gabarito definitivo 

13/07/2022 18:00 - - Divulgação das folhas de respostas das provas objetivas 

14/07/2022 10:00 15/07/2022 23:59 Prazo recursal contra o resultado provisório das provas objetivas  

27/07/2022 18:00 - - 
Divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o 
resultado provisório e classificação provisória 

27/07/2022 18:00 - - Publicação do Resultado Final e Homologação 

 
 
 
 
 

 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VENDA PROIBIDA. 


