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SELEÇÃO PÚBLICA PARA MÉDICOS SUBSTITUTOS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

 
EDITAL Nº 09/2012 

 
 
 
O Secretário de Administração do Município de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, por 
meio do Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH, 
estabelece as normas e torna pública a abertura de inscrições para a seleção pública de provas e  
títulos destinada a selecionar candidatos para admissão de pessoal na área de saúde 
(especialidades médicas), exclusivamente para suprir as substituições decorrentes das 
licenças e dos afastamentos previstos na Lei nº 6.794/90 e a formação de cadastro de reserva, 
com base no regime da Lei Complementar Municipal nº 0011, de 29 de dezembro de 1998, alterada 
pela Lei Complementar Municipal nº 0098, de 22 de dezembro de 2011, para a Secretaria Municipal 
de Saúde – SMS, e com as instruções especiais abaixo transcritas. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. A seleção pública regulamentada por este Edital visa: 
 
a) selecionar candidatos para o preenchimento de 217 (duzentas e dezessete) vagas para suprir 
as substituições de função de médico, nas especialidades de: acupuntura, angiologia, anestesia, 
cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia do trauma, cirurgia vascular, emergencista, 
endoscopista respiratório, clinica geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, 
gastroenterologia,  gineco-obstetrícia, generalista, hematologia, homeopatia, infectologia, intensivista 
adulto, intensivista pediatra, mastologia, médico – saúde da família, neurologia, neurocirurgia, 
neonatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, radiologia, 
reumatologia, traumatologia e ortopedia e urologia; e 
b) formar cadastro de reserva a ser composto pelos candidatos aprovados na segunda etapa, além 
do número de vagas previstas no Anexo I deste Edital, de acordo com as especialidades por eles 
escolhidas. 
 
1.2. O quadro de classificáveis (cadastro de reserva) destina-se ao suprimento de vagas oriundas de 
desistência ou exclusão de candidatos do quadro de classificados ou ao preenchimento de vagas 
que venham a surgir dentro do prazo de validade da seleção. 
 
1.2.1. O candidato somente poderá se inscrever para uma única função em uma das complexidades 
(básica, média ou alta). 
 
1.2.2. O serviço de saúde é classificado por nível de complexidade. Os inscritos para Saúde Básica 
serão lotados nos centros de saúde e nas equipes do Programa Saúde da família (PSF). Os inscritos 
que optarem pela Média Complexidade serão lotados nos hospitais secundários da rede municipal 
ou no SAMU. Por fim, os que se inscreverem para Alta Complexidade serão lotados no IJF. A 
remuneração ficará vinculada à carga horária padrão dos estabelecimentos de saúde, respeitados os 
seus respectivos níveis de complexidade: básica, média e alta. 
 
1.3. O número de vagas, os requisitos, a carga horária e o salário são os constantes do Anexo I, 
parte integrante deste Edital. 
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1.4. A seleção pública regida por este Edital será realizada pelo Instituto Municipal de Pesquisas, 
Administração e Recursos Humanos – IMPARH, que designará uma comissão coordenadora. O 
IMPARH poderá recorrer aos serviços de outros setores necessários à realização desta seleção, 
quer da esfera pública ou privada. 
 
1.5. Os trabalhos sob a coordenação do IMPARH terminarão com o envio à Secretaria de 
Administração do Município – SAM, da classificação final por função e área dos candidatos. 
 
1.6. A Seleção efetivar-se-á em duas etapas e será assim constituída: 
 
a) 1ª etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) 2ª etapa: prova de títulos, de caráter classificatório. 
  
1.7. A aprovação na seleção assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do 
exclusivo interesse e conveniência da administração municipal, da rigorosa ordem de classificação e 
do prazo de validade da seleção. 
 
1.8. Os candidatos aprovados na Seleção Pública de que trata este Edital e convocados para 
preencher as vagas serão regidos pela Lei Complementar Municipal nº 0011/98, com as alterações 
da Lei Complementar Municipal nº 0098, de 22 de dezembro de 2011.  
 
1.8.1. A natureza do vínculo a ser firmado com os candidatos aprovados e convocados será 
celetista, submetendo-se, portanto, às regras da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
conforme determina o art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 0011/98.  
 
1.8.2. O contrato será celebrado por tempo determinado, pelo prazo de 6 (seis) meses, permitida a 
prorrogação desde que não seja ultrapassado o prazo total de 24 (vinte e quatro) meses. Em 
nenhuma hipótese a contratação deste profissional constituirá criação de vínculo de trabalho 
permanente. 
 
1.8.3. A contratação do profissional selecionado só será realizada para fins de garantir a prestação 
de serviço público de saúde quando o quadro de servidores ativos estiver temporariamente 
desfalcado em virtude de profissionais afastados, aguardando aposentadoria, em gozo de férias, 
licenciados do trabalho por interesse diverso e demais substituições decorrentes dos afastamentos 
previstos na Lei 6.794/90. 
 
1.8.4. Os profissionais selecionados assumirão temporariamente o posto de trabalho, não podendo, 
em hipótese alguma, substituir em definitivo um servidor do quadro efetivo. 
 
1.8.5. Não poderão participar desta seleção os servidores públicos que possuam dois vínculos com a 
administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
inclusive o de Fortaleza. 
 
1.9. Os seguintes anexos são partes integrantes deste Edital: 
 
Anexo I – o número de vagas, os requisitos, a carga horária e os vencimentos; 
Anexo II – o conteúdo programático; 
Anexo III – o modelo do curriculum vitae. 
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1.10. As datas previstas ao longo deste Edital, inclusive as do quadro constante do item 11, poderão 
ser alteradas pelo IMPARH, segundo critérios de conveniência e oportunidade, o qual dará 
publicidade às novas datas por meio de Edital divulgado EXCLUSIVAMENTE pela INTERNET, no 
endereço eletrônico http://www.imparh.ce.gov.br. 
 
2.  DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
2.1. As pessoas com deficiência poderão participar da seleção pública regulamentada por este 
Edital, desde que sua deficiência seja compatível com as atribuições da função para o qual 
concorrem, observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, cujo art. 4º foi alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296, de 03/12/04. 
 
2.2. Fica reservado aos candidatos com alguma deficiência, enquadrados nas categorias definidas 
no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas, desde 
que o número de vagas permita a aplicação desse percentual. 
 
2.2.1. De acordo com o que dispõe o § 2º do art. 37 do Decreto Federal nº 3.298/99, caso a 
aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este deverá 
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
 
2.3. As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem preenchidas por candidatos em 
tais condições serão revertidas aos demais candidatos habilitados na ampla concorrência, observada 
a ordem classificatória. 
 
2.4. Os candidatos que, no formulário de inscrição, se declararem deficientes, uma vez classificados, 
além de figurarem na lista geral de classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, 
observada a respectiva ordem de classificação. 
 
2.5. O candidato de que trata o subitem 2.1 deste Edital, se habilitado e classificado, será submetido 
à avaliação da Perícia Médica do Instituto de Previdência do Município – IPM, que decidirá, de forma 
terminativa, sobre a qualificação do candidato e sobre a compatibilidade da deficiência com as 
atribuições da função, não cabendo recurso contra esta decisão. 
 
2.6. Os candidatos que se declararem deficientes, se aprovados e convocados, serão submetidos a 
exame médico e deverão apresentar laudo médico à Secretaria de Administração do Município - 
SAM. A realização do exame médico será de responsabilidade do candidato. 
 
2.7. O laudo a que se refere o subitem 2.6 deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente, segundo a Classificação Internacional de 
Doenças - CID. 
 
2.8. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, ou sua deficiência 
não tenha sido julgada compatível com as atribuições da função, na forma do subitem 2.1 deste 
Edital, ou não tenha atingido a pontuação suficiente para constar na lista geral de habilitados e 
classificados, será considerado reprovado na seleção. 
 
2.9. O atendimento especial à pessoa com deficiência dar-se-á de acordo com os subitens 
seguintes. 
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2.9.1.  O candidato com deficiência ou com comprovada necessidade de atendimento especial, de 
acordo com a Lei nº 7.853/89 e o art. 27, §§ 1º e 2º do Decreto nº 3.298/99, poderá solicitar, na sede 
do IMPARH, situado na Av. João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE, condição especial para a 
realização das provas. 
 
2.9.2. Os benefícios previstos nos §§ 1º e 2º do artigo acima citado deverão ser requeridos e 
protocolados até 10 (dez) dias antes da realização da prova objetiva, das 9h às 17h, no balcão de 
atendimento do DRH/IMPARH, situado na Av. João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE. Para a 
consecução desse objetivo, o candidato deverá proceder da seguinte forma: 
 
a) preencher e assinar o requerimento (pessoalmente ou por intermédio de representante legal, 
mediante instrumento procuratório com firma reconhecida); 
b) anexar cópia do laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com a 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10). 
 
2.9.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições previstas pelo Decreto Federal nº 
3.298/99, sobretudo as dispostas em seu art. 40, participarão da seleção em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida de todos os 
demais candidatos para a aprovação. 
 
2.9.4. O candidato com deficiência solicitante de atendimento especial deverá anexar, ao formulário 
de requerimento de atendimento especial, o laudo médico com a indicação do tipo de deficiência de 
que é portador e com a especificação de suas necessidades quanto ao atendimento personalizado. 
No requerimento deverá constar o nome do médico que forneceu o atestado, o telefone para contato 
e o número de registro do profissional no Conselho Regional de Medicina. Poderão ser solicitados: 
 
a) no caso de deficiente visual, DosVox, prova ampliada, prova em Braille, ledor; 
b) no caso de deficiência auditiva plena, intérprete em Libras; 
c) no caso de deficiência física que impossibilite o preenchimento do cartão-resposta pelo próprio 
candidato, transcritor; 
d) no caso de dificuldade acentuada de locomoção, espaço adequado. 
 
2.9.5. De acordo com a Lei nº 7.853/89, o tempo de realização das provas será acrescido de uma 
hora para as pessoas com deficiência que tenham solicitado o tratamento especial previsto nas 
alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 2.9.4. 
 
2.9.6. A pessoa com deficiência que não requerer atendimento especial até a data mencionada no 
subitem 2.9.2 ficará impossibilitada de realizar as provas em condições especiais e não terá direito à 
ampliação de tempo. 
 
2.10. O candidato que não declarar, no ato da inscrição, sua condição de deficiência não poderá 
alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 
 
3. DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 
 
3.1. O candidato aprovado na seleção pública de que trata este Edital será contratado para a função 
específica, se atendidas as seguintes exigências: 
 
a) ter sido aprovado na seleção na forma estabelecida neste Edital; 
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b) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto 
de igualdade entre brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, 
na forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/72; 
c) gozar dos direitos políticos; 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) possuir os requisitos de escolaridade exigidos no Anexo I deste Edital, para a função para o qual 
se inscreveu; 
g) ter idade mínima de 18 anos à época da contratação; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por junta 
médica oficial; 
i) não estar suspenso do exercício profissional nem cumprir qualquer outra penalidade disciplinar; 
j) apresentar certidão dos setores de distribuição dos foros criminais, das Justiças Federal e 
Estadual, dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos; 
k) apresentar folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido 
nos últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses; 
l) estar credenciado para o exercício da profissão pelo conselho de classe da categoria para a qual 
se inscreveu na circunscrição do estado do Ceará; 
m) no caso de servidor público, não possuir dois vinculos com a administração direta ou indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive o de Fortaleza. 
 
3.2. Além dos documentos acima relacionados, poderá ser exigida, por ocasião da contratação, a 
apresentação de outros documentos necessários para a admissão no serviço público municipal. A 
relação desses documentos será entregue ao candidato após o resultado final da seleção, por 
ocasião da sua convocação. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
4.2. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela Internet, no endereço eletrônico 
http://www.imparh.ce.gov.br, a partir das 10 horas do dia 28 de fevereiro de 2012, até às 23 
horas e 59 minutos do dia 18 de março de 2012 (horário de Fortaleza-CE). O boleto de 
pagamento, ainda que gerado no último dia de inscrição, deverá ser pago obrigatoriamente até a 
data do vencimento, observado o horário da cidade de Fortaleza-CE. Para inscrever-se, o candidato 
terá de indicar seu próprio CPF. 
 
4.2.1. O candidato, para requerer sua inscrição, deverá acessar o serviço de Concursos e Seleções 
do IMPARH no endereço eletrônico http://www.imparh.ce.gov.br, clicar na opção “Em 
Andamento” e  selecionar a respectiva seleção, para, assim, preencher o formulário de inscrição 
eletrônico exclusivamente via Internet. 
 
4.2.2. No formulário de inscrição consta uma declaração por meio da qual o candidato afirma que 
conhece todas as prescrições, acata-as e preenche todos os requisitos exigidos pelo presente Edital. 
 
4.2.3. Somente será aceito o pedido de inscrição feito mediante o preenchimento do formulário de 
inscrição eletrônico que, durante o período de inscrição desta seleção, estará disponível 
exclusivamente no endereço eletrônico http://www.imparh.ce.gov.br. 
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4.2.4. Em caso de mais de uma inscrição realizada pelo mesmo candidato, apenas será considerada 
aquela que tiver sido feita por último, valendo, para tanto, o horário do recebimento do formulário de 
inscrição eletrônico. Neste caso, as inscrições anteriormente realizadas e os respectivos boletos 
bancários gerados tornar-se-ão automaticamente inválidos. 
 
4.2.5. O Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH, não se 
responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações e endereços incorretos ou 
incompletos fornecidos pelo candidato. 
 
4.2.6. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata e/ou apresentar documentos falsos ou 
inexatos terá a sua inscrição cancelada e serão declarados nulos, em qualquer época, todos os atos 
dela decorrentes. O pedido de inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato, bem como a 
exatidão dos dados cadastrais informados no formulário de inscrição. 
 
4.2.7.  Após o envio dos dados conforme o subitem 4.2.1, o candidato deverá imprimir o boleto de 
pagamento, o qual será emitido em seu nome, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em quaisquer agências, terminais ou correspondentes 
bancários do Banco do Brasil, no Internet Bank ou no Banco Popular do Brasil, até a data do 
vencimento. Só será aceito o boleto de pagamento impresso por meio do sítio do IMPARH, conforme 
as orientações do subitem 4.2, e a inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento da 
taxa de inscrição. 
 
4.2.7.1. O pagamento poderá ser efetuado em quaisquer agências, terminais ou correspondentes 
bancários do Banco do Brasil, no Internet Bank ou no Banco Popular do Brasil, até a data do 
vencimento. Só será aceito o boleto de pagamento impresso por meio do sítio do IMPARH, conforme 
as orientações do subitem 4.2, e a inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento da 
taxa de inscrição. 
 
4.2.7.2. A inscrição só será deferida se houver o pagamento do boleto conforme o subitem 4.2.7. 
NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, TRANSFERÊNCIA OU 
DEPÓSITO COM ENVELOPE. Caso seja detectado que o pagamento da inscrição tenha sido 
efetivado por um desses meios, a inscrição será automaticamente indeferida e não haverá 
reembolso do pagamento. 
 
4.2.8. Para a correta leitura do código de barras, o boleto bancário deverá ser impresso em 
impressora a laser ou a jato de tinta. 
 
4.2.9. Não será concretizada a inscrição se, por qualquer motivo, houver a inexistência do 
pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.2.10. O recibo de pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato solicitou 
sua inscrição na seleção. 
 
4.2.11. Não será válida a inscrição cujo pagamento for realizado em desobediência às condições 
previstas no subitem 4.2 deste Edital. 
 
4.2.12. O requerimento da inscrição é particular e individual, e o valor pago referente à taxa de 
inscrição é intransferível e irrestituível. 
 



        
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – SAM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 
INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – IMPARH 

 

 
Instituto Municipal de Pesquisa Administração e Recursos Humanos - IMPARH 
Av. João Pessoas, 5609 – Damas – CEP 60.425-682 – Fortaleza – Ceará 
EDITAL 09/2012               V14                                       PÁG. 7 de 34 
Contato: ccs@imparh.ce.gov.br | Sítio: http://www.imparh.ce.gov.br ||||||||| Contato: ccs@imparh.ce.gov.br | Sítio: http://www.imparh.ce.gov.br ||||||||| 

 
 

             

4.2.13. O Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH, não se 
responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não recebida em decorrência de problemas 
nos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento nas linhas de comunicação, 
bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
4.2.14. A taxa, uma vez paga, não será restituída em hipótese alguma, salvo por motivo devidamente 
justificado, em razão de problema provocado pelas instituições organizadoras. 
 
4.2.15 No ato da inscrição NÃO será solicitado o comprovante do requisito de escolaridade exigido 
no Anexo I deste Edital. No entanto, será automaticamente eliminado o candidato que não o 
apresentar, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, na Secretaria de Administração do Município de 
Fortaleza - SAM. 
 
4.2.16. Durante o período de inscrição e após o devido preenchimento do formulário eletrônico de 
inscrição, o candidato, caso necessite, deverá requerer, no balcão de atendimento do DRH, na sede 
do Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH, situado na 
Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza - CE, das 9h às 17h, tratamento diferenciado para o 
dia de realização da primeira etapa deste certame, indicando as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização da prova objetiva, observando-se, por óbvio, os limites da razoabilidade. 
 
4.2.17. Se a solicitação de tratamento diferenciado não for feita previamente, conforme previsto no 
subitem 4.2.16, isto implica que o pleito do candidato não será atendido no dia da realização das 
provas. 
 
4.2.18. O candidato poderá obter o Edital da seleção exclusivamente no endereço eletrônico  
http://www.imparh.ce.gov.br. O IMPARH não se responsabilizará por downloads do presente Edital 
realizados em outro sítio que não o indicado neste subitem. 
 
4.2.18.1. Para utilizar o sistema de inscrição no sítio do IMPARH, é recomendável a utilização de um 
navegador de internet nas versões: Explorer 7 ou superior, Mozila Firefox 5 ou superior, Safari 5 ou 
superior, Google Chrome e/ou Opera versão 9 ou superior. 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO  
 
5.1. DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA 
 
5.1.1. Será aplicada uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com conteúdo de 
conhecimento específico para cada área. A prova objetiva será composta de 40 (quarenta) questões 
de múltipla escolha, cada uma com 4 (quatro) opções de resposta (A, B, C, D), cujos conteúdos 
programáticos constam no Anexo II deste Edital: 
 
5.1.2. Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos de nível superior que acertarem 
60% (sessenta por cento) do conteúdo de conhecimento específico, o que corresponde a 24 (vinte e 
quatro) questões certas, observando-se os critérios de desempate constantes do subitem 8.4. 
 
5.1.3.  A nota da prova escrita objetiva para todos os candidatos será calculada pela seguinte 
fórmula: 
 
NPO = NQCE 
ONDE: 
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NPO = nota da prova objetiva 
NQCE = número de questões certas da prova de conhecimento específico 
 
5.2. DA PROVA DE TÍTULOS – 2ª ETAPA 
 
5.2.1. Estarão habilitados para a segunda etapa os candidatos aprovados na primeira etapa 
conforme o subitem 5.1.2.   
 
5.2.2. Será constituída da análise e avaliação do curriculum vitae, de caráter apenas classificatório, 
com o valor máximo de 25 (vinte e cinco) pontos, distribuídos conforme demonstrado no quadro 
abaixo. Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, com os respectivos comprovantes, 
expedidos até a data-limite prevista para entrega, conforme previsto no subitem 5.2.3, observados 
os limites de pontos especificados no Quadro I. 

 
QUADRO I 

 
 

Função 
 

Denominação dos títulos 
Valor 

unitário 
em 

pontos 

Valor 
máximo 

em 
pontos 

 
Comprovantes 

 
 
 
 
 
Médico (todas as 
áreas) 

Doutorado na área ou no 
campo de conhecimento 
relacionado à área 
específica de atuação do 
candidato 

 
 

7 

 
 

7 

 
Diploma ou certidão 

oficial 

Mestrado na área ou no 
campo de conhecimento 
relacionado à área 
específica de atuação do 
candidato 

 
 

5 

 
 

5 

 
Diploma ou certidão 

oficial 

Cursos de especialização 
na área específica de 
atuação do candidato ou 
título de especialista, até 2 
(dois) cursos ou títulos 

 
2 

 
4 

 
Certificado ou 
certidão oficial 

Residência médica na área 
específica de atuação do 
candidato, até 2 (duas) 
residências 

2 4 Certificado ou 
certidão oficial 

Tempo de serviço / 
experiência profissional na 
área específica de atuação 
do candidato (1,0 ponto por 
ano, até 5 anos) 

 
1 

 
5 

Cópia do Contrato de 
Trabalho, da CTPS, 
declaração original 
fornecida por órgão 

público ou certidão de 
tempo de serviço 

expedida pelo INSS 
ou por órgão público, 

de acordo com o 
indicado no subitem 
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5.2.15 
Máximo de pontos 25  

 
5.2.3. O candidato, ou o seu procurador (de posse da respectiva procuração), deverá entregar, nos 
dias 10 e 11 de maio de 2012, no balcão de atendimento do Departamento de Recursos Humanos – 
DRH/IMPARH, sito na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza - CE, no horário das 9h às 
17h, a documentação abaixo discriminada, que será recebida em envelope com a seguinte 
descrição: 
 
Ao Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos – IMPARH 
Seleção Pública para Médicos Substitutos da Área de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde – 
SMS - Edital nº 09/2012. 
CURRICULUM VITAE 
Nome do candidato: _________________________________________ 
Nº de inscrição:___________ 
Área/disciplina:_____________________ 
 
5.2.3.1. Deverá conter o envelope anteriormente mencionado a seguinte documentação: 
 
a) curriculum vitae, conforme o modelo padronizado, disponibilizado no Anexo III deste Edital, sem 
rasura, datado e assinado; 
b) cópias autenticadas em cartório dos documentos comprobatórios descritos no Quadro I do 
subitem 5.2.2 e no curriculum vitae (Anexo III). 
 
5.2.4.  Em nenhuma hipótese será aceita a anexação ou substituição de qualquer documento após a 
entrega ou fora do período estabelecido para a entrega de títulos, nem o seu encaminhamento por 
fac-símile ou correio eletrônico. 
 
5.2.5. A procuração prevista no subitem 5.2.3 poderá ser formalizada por meio de instrumento 
particular ou público (expedida em cartório competente). 
 
5.2.6. Não serão avaliados quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos no Quadro I do subitem 
5.2.2 deste Edital, nem aqueles remetidos fora do prazo estabelecido no subitem 5.2.3. 
 
5.2.7. Os comprovantes de conclusão de curso deverão ser expedidos por instituição oficial de 
ensino devidamente reconhecida por órgão público competente. 
 
5.2.8. Somente serão aceitos diplomas, certidões e certificados das instituições referidas no subitem 
anterior nas quais constem todos os dados necessários à sua devida avaliação. 
 
5.2.9. Diplomas, certidões ou certificados sem menção de carga horária ou com carga horária 
inconclusa não serão considerados. 
 
5.2.10. Será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos da comprovação. 
 
5.2.11. Os títulos de mestrado e doutorado obtidos em programas de pós-graduação stricto sensu só 
serão aceitos se reconhecidos pela CAPES/MEC ou com validade no Brasil, ou seja, devidamente 
revalidados por instituição de ensino superior credenciada. 
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5.2.12. A comprovação de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu poderá ser feita por 
certidão oficial, expedida por Instituição de Ensino Superior credenciada, devendo dela constar: 
 
a) o cumprimento, por parte do candidato, de todas as exigências para a conclusão do curso; 
b) o título e o resultado do julgamento da dissertação ou da tese, no caso de curso de mestrado e 
doutorado, respectivamente. 
 
5.2.13. Os cursos de pós-graduação lato sensu e seus respectivos certificados de conclusão 
somente serão considerados de acordo com: 
 
a) o art. 5º e demais dispositivos pertinentes da Resolução n° 12/83, do Conselho Federal de 
Educação (CFE), de 06/10/1983, com vigência no período de 27/10/83 a 06/10/99; 
b) o art. 6º e demais dispositivos pertinentes da Resolução n° 03/99, da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), de 07/10/99, com vigência no período de 
07/10/99 a 02/04/01; 
c) o art. 12 e demais dispositivos pertinentes da Resolução n° 01/2001, da CES/CNE, de 03/04/01, 
com vigência no período de 03/04/01 a 07/06/2007; 
d) o art. 1º e demais dispositivos pertinentes da Resolução nº 01/2007, da CES/CNE, de 08/06/07, 
em vigência na data de expedição deste Edital. 
 
5.2.14. A comprovação de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu poderá ser feita por 
certidão oficial expedida por Instituição de Ensino Superior credenciada, devendo dela constar: 
 
a) o cumprimento, por parte do candidato, de todas as exigências para a conclusão do curso; 
b) o título e o resultado do julgamento da monografia, no caso de curso de especialização. 
 
5.2.15. O tempo de serviço / experiência profissional, no caso de empregado, deverá ser 
comprovado, exclusivamente, por certidão de tempo de serviço fornecida pelo INSS, por cópia 
autenticada do inteiro teor do contrato de trabalho ou por declaração original de órgãos públicos 
contendo o tempo de serviço, datado e assinado pelo representante legal, ou, ainda, através de 
cópias das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, que contenham a foto, 
a qualificação (dados pessoais), a anotação do último contrato de trabalho, da última alteração 
salarial e da página imediatamente subsequente e, no caso de servidor público, certidão de tempo 
de serviço ou declaração original da qual conste, obrigatoriamente, o tempo líquido de serviço e a 
função ocupada. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS  
 
6.1. A prova objetiva será aplicada na cidade de Fortaleza-CE, com duração de 03 (três) horas, no 
dia 15 de abril de 2012, no horário das 9h às 12h, para todos os candidatos. 
 
6.2. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.imparh.ce.gov.br 03 (três) dias 
antes da data de realização da prova objetiva e imprimir o cartão de identificação que, juntamente 
com o documento de identidade, permitirá o acesso do candidato às dependências do local de 
realização das provas. 
 
6.3.  O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora 
do horário fixado para o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova, considerando-se o 
horário da cidade de Fortaleza - CE, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou 
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preta, com o cartão de identificação e seu documento oficial de identidade original com foto. Não 
será aceita a cópia do documento de identificação, ainda que autenticada. 
 
6.3.1. A desobediência ao disposto no subitem 6.3 implicará a exclusão do candidato deste certame. 
 
6.3.2. Em caso de extravio do documento de identidade original (perda, roubo, etc), aceitar-se-á a 
apresentação da via original de Boletim de Ocorrência (B.O.) emitido pela autoridade policial 
competente, desde que dentro do prazo de validade legal de 30 (trinta) dias. Neste caso, o candidato 
será encaminhado à sala da coordenação, onde será formalizada a sua identificação especial. 
 
6.4. O cartão de identificação do candidato não é considerado documento de identificação. Por este 
motivo, o candidato também deverá estar munido do seu documento oficial de identidade original 
com foto, na forma do subitem 6.7, a fim de apresentá-los na entrada do local de prova e ao 
adentrar a sala. 
 
6.5. Fechados os portões às 9h, para aplicação da prova objetiva, iniciar-se-ão os procedimentos 
operacionais relativos à presente seleção. 
 
6.6. A inviolabilidade das provas será comprovada somente no momento de romper os lacres dos 
envelopes na sala de aplicação das mesmas, o que ocorrerá na presença dos candidatos, mediante 
a aposição da assinatura de, no mínimo, dois candidatos em um termo formal. 
 
6.7. Será considerado documento oficial de identidade com foto: 
 
a) carteiras ou cédulas de identidade com foto, expedidas pelas Forças Armadas, secretarias de 
segurança pública, corpos de bombeiros militares, órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordem ou conselho de classe) e pelo Ministério das Relações Exteriores; 
b) passaporte vigente; 
c) certificado de reservista e carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valem como identidade; 
d) carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto) e CTPS com foto. 
 
6.8.  Não serão aceitos como documento de identidade certidões de nascimento ou casamento, 
CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
 
6.9. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato, e deverão conter, obrigatoriamente, a fotografia do candidato. 
 
6.10. Durante a prova objetiva, sob pena de exclusão do presente certame, não será admitida 
qualquer espécie de consulta e comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 
manuais, impressos ou anotações, máquinas calculadoras e relógios, nem o porte e utilização de 
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphone, bip, e-books, walkman, ipads, ipods, 
iphone, qualquer modelo de tablet, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de 
mensagens e dados. 
 
6.10.1. Será disponibilizado aos candidatos, na sala de prova, instrumento de marcação do tempo de 
duração da prova. 
 
6.11. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma. 
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6.12. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para as provas. 
 
6.13. Em hipótese nenhuma o candidato poderá realizar provas fora da data determinada para a 
realização do certame, fora do horário estabelecido para o fechamento dos portões (subitem 6.5) e 
em outro local que não seja o predeterminado. Em situações excepcionais, devidamente analisadas 
pela comissão coordenadora do certame, o candidato poderá ser autorizado a se submeter à prova 
fora do local constante do seu cartão de identificação. 
 
6.14. Somente será permitido o uso de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta 
durante toda a realização da prova objetiva e para o preenchimento do cartão-resposta, a ser 
realizado pelo próprio candidato. Proibir-se-á qualquer colaboração ou participação de terceiros para 
tal fim. 
 
6.14.1. Fica terminantemente proibido o empréstimo de qualquer material de uso pessoal durante a 
aplicação da prova. 
 
6.15. A assinatura constante do cartão-resposta deverá ser, obrigatoriamente, igual à do documento 
oficial apresentado pelo candidato. 
 
6.16. Em nenhuma hipótese haverá a substituição do cartão-resposta em virtude de erro provocado 
pelo candidato. 
 
6.17. Na correção do cartão-resposta será atribuída nota zero à questão com mais de uma opção 
assinalada, sem opção assinalada, com rasura, com emenda ou com campo de marcação não 
preenchido integralmente. 
 
6.18. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se definitivamente do 
recinto de realização das provas depois de decorrida uma hora do seu início. 
 
6.19.  Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão-
resposta assinado e o seu caderno de provas. 
 
6.20. Por razões de ordem técnica e de segurança do certame, não será permitido: 
 
a) o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de 
aplicação das provas, desde a abertura dos portões de acesso aos locais de prova até seu término; 
b) o fornecimento de qualquer exemplar ou cópia do caderno de provas a candidatos, a autoridades 
ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento da seleção; no entanto, 
o caderno da prova objetiva e o gabarito preliminar serão disponibilizados no sitio do IMPARH 
(http://www.imparh.ce.gov.br), no dia 16 de abril de 2012, a partir das 19h, horário de Fortaleza - 
CE. 
 
6.21. Somente será permitida a anotação do gabarito individual da prova objetiva aos candidatos que 
permanecerem na sala nos últimos 30 (trinta) minutos do tempo total de prova. Para tais candidatos 
será disponibilizada uma folha para a anotação do gabarito. 
 
7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
7.1. Admitir-se-á recurso administrativo contestando: 
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a) a formulação ou o conteúdo de questões da prova objetiva; 
b) o gabarito preliminar da prova objetiva; 
c) o resultado preliminar da prova objetiva; 
d) o resultado preliminar da prova de títulos. 
 
7.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
data da sua divulgação no endereço eletrônico http://www.imparh.ce.gov.br. 
 
7.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, contra cada evento referido no subitem 7.1 deste 
Edital. 
 
7.4.  Todos os recursos deverão ser dirigidos à Presidência do IMPARH, formalizados por meio de 
processo, desde que devidamente fundamentados, inclusive com referências bibliográficas (e a 
disponibilização, em cópias legíveis, dos textos referenciados), dentro dos prazos indicados no 
subitem 7.2 e entregues no balcão de atendimento do DRH/IMPARH, situado na Avenida João 
Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza–CE de 8h às 12h e de 13h às 17h. 
 
7.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, com a indicação do nome 
da seleção, do nome do candidato, do número de inscrição, do CPF do candidato e da assinatura do 
candidato ou do seu procurador. No caso de recurso interposto por procurador, este deverá indicar, 
além do CPF do candidato, o seu CPF no requerimento de recurso administrativo, anexando a 
respectiva procuração particular ou pública. 
 
7.6.  O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para tanto, a 
data do protocolo. 
 
7.7. O recurso apreciado tempestivamente terá efeito suspensivo quanto ao objeto requerido, até 
que seja conhecida a decisão. 
 
7.8. Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, os pontos a ela correspondentes 
serão atribuídos a todos os candidatos que efetivamente fizeram a prova, independentemente da 
formulação de recurso. 
 
8. DAS CONDIÇÕES PARA A APROVAÇÃO E O RESULTADO FINAL 
 
8.1. A classificação final obedecerá à ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos 
candidatos de acordo com a nota final (NF). 
 
8.2. A nota final (NF) para todos os candidatos será calculada da seguinte forma: 
 
NF= NPO + NPT 
Onde: 
NF= nota final 
NPO= nota da prova objetiva 
NPT= nota da prova de títulos 
 
8.3. Serão considerados aprovados (classificados ou classificáveis, dependendo da colocação) no 
certame os candidatos que tiverem sido aprovados na 1ª etapa (prova objetiva), respeitados os 
critérios estabelecidos no subitem 5.1.2. 
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8.4. Ocorrendo empate na classificação, o desempate entre os candidatos ocorrerá levando-se em 
conta os critérios abaixo relacionados, sucessivamente: 
 
8.4.1. NA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA: 
 
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 
da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) a idade maior, considerando-se ano, mês e dia. 
 
8.4.2. NA 2ª ETAPA - PROVA DE TÍTULOS: 
 
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 
da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) maior nota na prova objetiva; 
c) a idade maior, considerando-se ano, mês e dia. 
 
8.5. Serão considerados reprovados, para todos os efeitos, os demais candidatos que não 
satisfizerem os requisitos fixados no subitem 8.3 deste Edital. 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1. O resultado final dos classificados e classificáveis, que corresponderá ao resultado definitivo da 
segunda etapa, será devidamente publicado no Diário Oficial do Município – DOM, bem como 
divulgado no sítio do IMPARH, http://www.imparh.ce.gov.br, obedecendo à ordem de classificação 
por função, conforme o subitem 1.1 e o Anexo I, não se admitindo recurso contra esse resultado. 
 
9.2. A homologação da seleção será feita por ato do Secretário de Administração do Município, 
devidamente publicado no Diário Oficial do Município de Fortaleza - DOM. 
 
9.3. A Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a seu critério, antes da homologação da seleção 
pública, suspender, alterar ou cancelar a seleção, não assistindo aos candidatos direito à 
interposição de recurso administrativo. 
 
9.4. A publicação no Diário Oficial do Município – DOM, substitui atestados, certificados ou certidões 
relativos à classificação, média ou nota do candidato. 
 
10. DA CONTRATAÇÃO E DA LOTAÇÃO 
 
10.1. Os candidatos serão convocados oportunamente para a contratação mediante Edital publicado 
no Diário Oficial do Município de Fortaleza – DOM, dentro do prazo de validade previsto no subitem 
12.1. Será considerado desistente o candidato que não comparecer ao local indicado na data e no 
prazo determinados no referido Edital. 
 
10.2. A contratação do candidato aprovado na seleção fica condicionada à satisfação das exigências 
constantes deste Edital e de outras condições complementares exigidas de acordo com a legislação 
vigente, no prazo constante da convocação feita pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, obedecendo-
se à rigorosa ordem de classificação. 
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11. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 
Impugnação do Edital 28 e 29/fevereiro/2012 

Inscrição pela INTERNET 28/fevereiro a 
18/março/2012 

Cartão de identificação/INTERNET (local de prova) 12/abril/2012 

Prova objetiva 15/abril/2012 
Gabarito preliminar da prova objetiva 16/abril/2012 

Recurso contra o gabarito preliminar / questões da prova objetiva 17 e 18/abril/2012 

Resultado definitivo do gabarito 02/maio/2012 

Resultado preliminar da prova objetiva  03/maio/2012 

Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva – 1ª etapa 04 e 07/maio/2012 

Resultado definitivo da prova objetiva – 1ª etapa 09/maio/2012 

Entrega dos currículos/títulos – 2ª etapa, no IMPARH 10 e 11/maio/2012 

Resultado preliminar da 2ª etapa – prova de títulos  22/maio/2012 

Recurso contra o resultado preliminar da 2ª etapa – prova de títulos 23 e 24/maio/2012 

Resultado final e ato de homologação 1º/junho/2012 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Esta seleção pública tem validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual período, 
a contar da data de sua homologação. 
 
12.2. O prazo de validade estabelecido para esta seleção não gera obrigatoriedade para a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza de aproveitar, neste período, todos os candidatos classificados e 
classificáveis. O aproveitamento dos classificados será regido pelos procedimentos vigentes na 
Prefeitura Municipal de Fortaleza e adequar-se-á à disponibilidade orçamentária e financeira da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza em razão da nova despesa. 
 
12.3. A publicação de todos os atos, resultados e editais definitivos referentes a esta seleção dar-se-
á oficialmente por meio do Diário Oficial do Município de Fortaleza - DOM, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhá-la. Portanto, não se aceitará qualquer justificativa para o 
desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
 
12.4. A divulgação de todos os atos referentes a esta seleção pública ocorrerá também por meio do 
sítio http://www.imparh.ce.gov.br. 
 
12.5. O candidato poderá ter acesso ao Diário Oficial do Município de Fortaleza - DOM, por meio do 
sítio http://www.fortaleza.ce.gov.br ou dirigindo-se à Imprensa Oficial do Município de Fortaleza, 
cujo endereço é Avenida João Pessoa, 4180, Damas, Fortaleza – CE. 
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12.6. A inexatidão das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato da seleção pública, anulando-se os atos decorrentes da 
inscrição. 
 
12.7. Será excluído da seleção, por ato da Presidência do Instituto Municipal de Pesquisas, 
Administração e Recursos Humanos – IMPARH, o candidato que: 
 
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação das provas; 
c) for surpreendido utilizando-se de um ou mais meios previstos no subitem 6.10 deste Edital; 
d) for responsável por falsa identificação pessoal; 
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter a aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do certame; 
f) não devolver o material completo recebido no dia da prova objetiva; 
g) não atender às determinações regulamentares do IMPARH. 
 
12.8. São obrigação e responsabilidade do candidato manter atualizados seus dados e conferir a 
correta grafia de seu nome nos documentos impressos e nas publicações. Caso haja algum erro, o 
candidato deve solicitar a correção em requerimento protocolado no balcão de atendimento do 
DRH/IMPARH, situado na Avenida João Pessoa, 5609, Damas, Fortaleza-CE, no decorrer de todas 
as etapas da seleção. 
 
12.9. Todos os processos desta seleção mobilizam muitos candidatos; por esta razão, quaisquer 
dúvidas deverão ser dirimidas exclusivamente por meio do e-mail ccs@imparh.ce.gov.br. As 
informações OFICIAIS para os pré-candidatos sobre o processo de seleção serão prestadas pela 
CCS (Comissão de Concursos e Seleções do IMPARH), EXCLUSIVAMENTE pelo correio eletrônico 
informado neste subitem. 
 
12.10. Os casos omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacionais referentes a 
seleção, serão resolvidos pela Presidência do Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e 
Recursos Humanos – IMPARH, por intermédio da comissão coordenadora do certame. 
 
12.11. A Comarca de Fortaleza é o foro competente para decidir quaisquer ações judiciais ou 
medidas extrajudiciais interpostas com respeito ao presente edital e a respectiva seleção pública. 
 

Fortaleza,  27 de fevereiro de 2012. 
 
 

Vaumik Ribeiro da Silva 
Secretário de Administração do Município 

 
 

Ana Maria de Carvalho Fontenele 
Secretária de Saúde de Fortaleza 

 
 

Maria Iris Tavares Farias 
Presidente do IMPARH 

 



        
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – SAM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 
INSTITUTO DE PESQUISA, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS – IMPARH 

 

 
Instituto Municipal de Pesquisa Administração e Recursos Humanos - IMPARH 
Av. João Pessoas, 5609 – Damas – CEP 60.425-682 – Fortaleza – Ceará 
EDITAL 09/2012               V14                                       PÁG. 17 de 34 
Contato: ccs@imparh.ce.gov.br | Sítio: http://www.imparh.ce.gov.br ||||||||| 

 
 

             

SELEÇÃO PÚBLICA PARA MÉDICOS SUBSTITUTOS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS  

EDITAL 09/2012 
 

 
ANEXO I 

DO NÚMERO DE VAGAS, DOS REQUISITOS, E DO NÍVEL DE COMPLEXIDADE 
 
 

ESPECIALIDADES NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE 

REQUISITO 

BÁSICA MÉDIA ALTA 

Acupuntura 2 - - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Acupuntura ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Angiologia - 
 2 1 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Angiologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Anestesia - 10 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Anestesiologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Cardiologia - 1 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Cardiologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Cirurgia geral - 5 4 

1. Carteira do CRM. 
 2. Curso de medicina em Cirurgia Geral com carga 
horária mínima de 2.000h/a ou registro da especialidade 
no conselho 

Cirurgia plástica - 2 1 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Cirurgia plástica ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Cirurgia do trauma - - 8 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Cirurgia do trauma ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Cirurgia vascular - - 2 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Cirurgia vascular ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Emergencista - - 8 

1. Carteira do CRM.  
2. Curso de medicina em Emergência com carga horaria 
minima  de 2.000h/a ou registro da especialidade no 
conselho. 

Clinica geral - 12 - 1. Carteira do CRM.  
2. Graduação em medicina. 

Clínica médica - 5 3 1. Carteira do CRM. 
2. Residência Médica* em Clínica Médica ou título de 
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Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Dermatologia - 1 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Dermatologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Endoscopista 
respiratório - - 2 

1. Carteira do CRM. 
2. Residência Médica* em cirurgia de torax ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Endocrinologia - 1 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Endocrinologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Gastroenterologia - 1 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Gastroenterologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Gineco-obstetrícia - 6 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Gineco-obstetrícia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Generalista 10 - - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Generalista ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Hematologia - 3 - 

1. Carteira do CRM. 
 2. Residência Médica* em Hematologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Homeopatia 2 - - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Homeopatia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Infectologia - 2 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Infectologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Intensivista adulto - 6 2 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Intensivista ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Intensivista pediatra - 2 3 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Intensivista ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Mastologia - 2 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Mastologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Médico Saúde da 
Família 43 - - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Saúde da Família ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 
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Neurologia - 2 2 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Neurologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Neuro-cirurgia - - 3 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Neurocirurgia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Neonatologia - 7 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Neonatologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Oftamologia - - 3 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Oftalmologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Otorrinolaringologia - 2 4 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Otorrinolaringologista ou título 
de Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Pediatra 8 5 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Pediatra ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM 

Proctologia - 2 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Proctologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Psiquiatria - 5 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Psiquiatria ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Radiologia - 5 4 

1. Carteira do CRM. 
 2. Residência Médica* em Radiologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Reumatologia - 2 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Reumatologia ou título de 
Especialista, por concurso, da Sociedade Nacional da 
Especialidade** ou Registro da Especialidade no CRM. 

Traumatologia e 
Ortopedia - 9 - 

1. Carteira do CRM.  
2. Residência Médica* em Traumatologia e Ortopedia ou 
título de Especialista, por concurso, da Sociedade 
Nacional da Especialidade** ou Registro da 
Especialidade no CRM. 

Urologia - 2 - 

1. Carteira do CRM. 2. Residência Médica* em Urologia 
ou título de Especialista, por concurso, da Sociedade 
Nacional da Especialidade** ou Registro da 
Especialidade no CRM. 

 
*Programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica CNRM/MEC. 
**Afiliados à Associação Médica Brasileira. 
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***Fica reservado aos candidatos com alguma deficiência, enquadrados nas categorias definidas 
no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o percentual de 5% (cinco por 
cento) das vagas, desde que o número de vagas seja de 5 (cinco) ou mais vagas. 
 
**** A jornada de trabalho semanal é de 20h para o médico diarista  da saúde básica. Para os 
médicos da média e alta complexidade, o regime será de plantão de 24 horas semanais. 
Havendo interesse do empregador e do profissional selecionado, a jornada de trabalho 
poderá ser alterada para o mínimo de 12 horas semanais (plantonista) e o máximo de 40 
horas semanais (diarista).  

 
CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS 
 
SAÚDE BÁSICA (MÉDICO/ESPECIALIDADES) 
 
Jornada de Trabalho Semanal: 20 Horas (diarista) 
 
Remuneração Total Prevista: R$ 2.994,12 (Salário Base: R$ 2.018,79; Gratificação de 
Insalubridade*: R$ 403,76 (condicionada ao laudo médico); Adicional de Titulação: R$ 302,82, para o 
profissional que apresentar título de pós-graduação; e, Abono Especial de Desempenho e Lotação, 
condicionado a assiduidade, desempenho, etc). 
 
MÉDIA COMPLEXIDADE (MÉDICO/ESPECIALIDADES) 
 
Jornada de Trabalho Semanal: 24 Horas (plantonista) 
 
Remuneração Total Prevista: R$ 4.133,45 (Salário Base: R$ 2.422,53; Gratificação de 
Insalubridade*: R$ 484,51 (condicionada ao laudo médico); Adicional de Titulação: R$ 363,38, para o 
profissional que apresentar título de pós-graduação; Abono Especial de Desempenho e Lotação, 
condicionado a assiduidade, desempenho, etc). 
 
ALTA COMPLEXIDADE (MÉDICO/ESPECIALIDADES) 
 
Jornada de Trabalho Semanal: 24 Horas (plantonista) 
 
Remuneração Total Prevista: R$ 5.541,54 (Salário Base: R$ 2.422,53; Gratificação de 
Insalubridade*: R$ 484,51 (condicionada ao laudo médico); Adicional de Titulação: R$ 363,38, para o 
profissional que apresentar título de pós-graduação; Abono Especial de Desempenho e Lotação, 
condicionado a assiduidade, desempenho, etc). 
 
 
* Valor referente ao grau médio de condição insalubre. 
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SELEÇÃO PÚBLICA PARA MÉDICOS SUBSTITUTOS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS  

EDITAL 09/2012 
 

 
ANEXO II 

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 

ACUPUNTURA 

Medicina Tradicional Chinesa – teorias básicas: conteúdo fundamental da Teoria Yin-Yang; 
aplicação prática da Teoria Yin-Yang; Teoria dos Cinco Elementos ou Cinco Movimentos. Fisiologia: 
o Qi. O sangue e os líquidos orgânicos; os Zang Fu: (Zang/órgão) e sua funções; os Fu (vísceras) e 
suas funções; relacionamentos entre Zang, Fu, as Vísceras Particulares; classificação geral dos 
meridianos; os doze meridianos principais; os pontos de Apucuntura. Mecanismos de ação da 
Apucuntura: a participação dos sistemas nervoso, imune e endócrino; o ponto de Apucuntura e a 
recepção do estímulo; a natureza do estímulo; interação farmacológica. Estudo anátomo-funcional 
dos meridianos principais e pontos: trajeto superficial e profundo; localização e função dos pontos; 
relações com órgãos e vísceras; conexões. Etiologia: classificação dos fatores etiológicos; fatores 
externos; fatores internos, fatores nem internos nem externos. Patogenia: o processo de 
adoecimento; modoficações  patológicas; produções patogênicas: Tan Yin e Yu Xue. Zang Fu: 
difgerenciação de síndromes; distúrbios das Zang (órgãos); distúrbios dos Fu (vísceras); distúrbios 
envolvendo mais de um órgão. Semiologia: técnicas de exames: inspeção, olfação, interrogatório, 
palpação, auscultação. Fisiopatologia dos meridianos: sinais patológicos dos doze meridianos 
principais; sinais patológicos de Ren Mai e Du. Os oito princípios diagnósticos: relações entre 
síndromes de excesso e deficiência. As síndromes de Xue (sangue), de Yin Ye (líquidos orgânicos). 
Tratamento: princípios de tratamento; regras terapêuticas; princípios de seleção de pontos; a técnica 
da acupuntura; métodos terapêuticos auxiliares: auriculoterapia, eletroacupuntura; moxabustão, 
agulhas aquecidas, ventosa. Terapêutica: abordagem terapêutica das nosologias ocidentais por 
acupuntura. Neurologia: paralisia facial, neuralgia do trigêmeo, seqüela de AVC, cefaléias.  
Respiratório: asma, rinite, sinusite. Digestivo: dor abdominal, diarréia, constipação, dor epigástrica, 
vômitos. Ginecologia: dismenorréia, dor pélvica crônica, TPM, hemorragia uterina disfuncional.  
Osteoarticular: dor articular, cervicobranquialgias, lombalgia, lombociatalgia, dor no ombro, joelhos, 
cotovelos, tornozelos, pescoço, LER. Epicondilite, síndrome do túnel do carpo. Dor doença: dor 
miofascial, fibromialgia. Otorrino: tontura, zumbido. Psiquiatria: distúrbios do sono, ansiedade. 
Urologia: distúrbios da libido e potência, enurese noturna, infecções urinárias. Dermatologia: 
urticária, pruridos, herpes zoster. 
 
ANGIOLOGIA 

O endotélio vascular: funções fisiológicas; disfunção endotelial nas doenças vasculares. Mecanismo 
normal da hemostasia e da fibrinólise. Fisiopatologia da trombose. Tromboembolismo 
venoso.Trombose venosa e embolia pulmonar; fatores de risco; quadro clínico; métodos  
diagnósticos; tratamento.Anticoagulantes e fibrinolíticos.Aterosclerose. Metabolismo lipídico. 
Aterosclerose: biologia celular e formação da placa. Epidemiologia. Síndrome isquêmica aguda das 
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extremidades. Aneurisma da aorta e seus ramos. Impotência vasculogênica. Doença 
cerebrovascular. Síndrome da compressão neurovascular da cintura escapular. Úlceras de origem 
vascular. Síndrome da insuficiência venosa crônica. Varizes. Linfangites e erisipelas. Linfedemas. 
Vasculites. Trauma vascular. Alterações vasoespásticas. Fenômeno de Raynaud. Semiologia 
vascular: o exame do paciente: métodos diagnósticos invasivos e não-invasivos. Interconsulta. 
Programas Preventivos- Prevenção de amputações em pacientes com diabetes. 
 
ANESTESIA 
  
Ventilação Artificial. Aparelhos de Anestesia. Monitorização em Anestesia. Anatomia, Fisiologia e 
Farmacologia do Sistema Nervoso(Central e Autônomo). Função Neuromuscular: Bloqueio e 
Antagonismo. Anatomia e Fisiologia Respiratória. Fisiologia e Farmacologia do Sistema 
Cardiovascular. Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácidobase. Reposição e Transfusão Sanguíneas. 
Anestesia Venosa. Farmacologia, Técnicas e Indicações. Anestesia Inalatória. Anestésicos Locais. 
Bloqueios Subaracnoídeo e Epidural. Anestesia em Obstetrícia. Anestesia em Cirurgia Abdominal.  
Anestesia Ambulatorial. Anestesia em Urgência. Complicações Anestésicas. Reações Anafiláticas e 
Anafilactóides. Choque. Reanimação Cardiorrespiratória e Cerebral. 

CARDIOLOGIA 

Decisão clínica em Cardiologia, medidas de qualidade em Cardiologia, princípios da terapia 
medicamentosa, cuidade com o paciente cardiopata em estágio terminal. Avaliação Clínica e 
Laboratorial dos pacientes com cardiopatia - história, exame físico, métodos complementares 
(eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma com Doppler, Métodos de imagem, teste de 
esforço, MAPA, Holtercardiograma, angiocardiografia e cateterismo cardíaco). O laboratório em 
cardiologia. Insuficiência Cardíaca. Arritmia, morte súbita e síncope. Dor torácica e angina de peito. 
Cardiologia Preventiva –fatores de risco para doenças ateroescleróticas, Hipertensão arterial 
sistêmica (mecanismos, diagnóstico e tratamento), dislipidemias, diabetes e Síndrome metabólica, 
Nutrição em cardiologia, prevenção primária e secundária da doença coronariana, reabilitação. 
Hipertensão arterial: prevalência, diagnóstico e tratamento. Principais complicações de hipertensão 
arterial. Hipertensão na grávida. Hipertensão na criança, no adolescente e no idoso. Aterosclerose. 
Doença arterial coronariana obstrutiva e não obstrutiva: isquemia miocárdica, angina instável e 
infarto agudo do miocárdio. Doença coronariana na mulher. Atividade física na doença coronariana. 
Doença da Aorta, doença arterial periférica e doenças vasculares periféricas. Embolia pulmonar: 
diagnóstico e tratamento. Cor pulmonale: diagnóstico e tratamento. Hipertensão pulmonar. Febre 
reumática. Endocardite infecciosa. Doenças orovalvares. Cardiomiopatias, miocardites e doenças do 
pericárdio. Envolvimento cardíaco em síndromes clínicas. Doenças neurológicas e cardiopatia. 
Distúrbios endócrinos e nutricionais e doenças cardiovasculares. HIV/AIDS e o coração. Cardiologia 
da criança e do adolescente: cardiopatias congênitas e adquiridas, arritmias. Cardiopatias congênitas 
no adulto. Doença cardíaca na mulher, no atleta, no idoso e na gestação. Princípios gerais de 
biologia molecular e celular. Emergências em cardiologia. Noções gerais de terapêutica 
cardiovascular. Cardiologia Intervencionista. Doença coronariana. Risco cirúrgico para cirurgia não 
cardíacas em pacientes cardiopatas. 
 
CIRURGIA GERAL  

Balanço hidro-eletrolítico e ácido-básico. Antibióticos e Cirurgia. Resposta endócrino-metabólica ao 
trauma. Princípios de hemotransfusão. Anatomia e Radiologia Cirúrgica. Terapia intensiva e 
Complicações pós-operatórias. Princípios de anestesiologia. Choque. Trauma. Queimaduras. 
Tranplante de órgãos sólidos. Princípios de cirurgia plástica. Cirurgia endócrina. Cirurgia do baço. 
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Hérnias e doenças da parede abdominal. Abdome agudo. Hemorragia digestiva. Obstrução 
intestinal. Cirurgia do esôfago. Cirurgia do estômago. Cirurgia dos intestinos. Cirurgia do apêndice. 
Proctologia. Cirurgia do fígado. Cirurgia das vias biliares e pâncreas. Princípios da cirurgia torácica.  
Acessos vasculares. Trombose venosa profunda e tromboembolismo. 

CIRURGIA PLÁSTICA 
 
Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 
hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos 
locais. Anestesia loco regional. Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso. Curativos: técnica e 
princípios básicos. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 
Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Imunologia e transplantes. Mecanismos de 
rejeição. Cirurgia plástica geral. Queimaduras. Cabeça e pescoço. Região nasal. Região peri-
orbitária. Mão. Tronco e membros inferiores. Aparelho uro-genital. Região mamária. Região 
abdominal. Face e pescoço. Lipodistrofias e lipoaspiração. Glândula mamária. Abdome. Aspectos 
complementares da cirurgia plástica. Próteses. Transplante de dedos. Transplante de retalho 
neurovascular. Transplante de articulação. Transplante de retalho osteocutâneo. Transplante de 
retalho osteomiocutâneo. Transplante de retalho ósseo. Retalho fascial e fascio-cutâneo sem 
microcirurgia. Retalho cutâneo sem microcirurgia. Reimplantes. Métodos de fixação óssea.  
Paralisias traumáticas e obstétricas do plexo braquial. Lesões dos nervos periféricos. Código de 
Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de 
Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. 
Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de 
morte encefálica (Resolução do CFM 1480/1997). 

CIRURGIA DO TRAUMA 

Manejo pré-hospitalar. Escores de trauma. Mecanismo de trauma. Atendimento Inicial ao 
Politraumatizado. Choque. Trauma de cabeça e pescoço. Trauma Crânio-encefálico e Raquimedular. 
Trauma Torácico. Trauma Abdominal e do aparelho digestório. Trauma Pelve-Perineal. Trauma 
Vascular. Trauma Renal e Ureteral. Trauma no Idoso. Trauma na Gestante e na Criança. 
Traumatismos de Extremidades. Queimaduras. Abdome agudo. Hemorragia digestiva. Obstrução do 
intestino delgado. Pseudo-abdome agudo. Complicações cirúrgicas. 

CIRURGIA VASCULAR 

Exame clínico geral e vascular. Anatomia vascular aplicada. Conhecimento da fisiopatologia da 
ateroesclerose, coagulação, trombose e fibrinólise. Drogas usadas em cirurgia vascular. Materias 
endovasculares : guias, introdutores, cateteres, balões e stents. Noções dos principais exames 
vasculares não-invasivos, tais como, USG vascular, tomografia e ressonância magnética.  Conhecer 
protocolos de angiografia nos diversos territórios vasculares, bem como conhecimentos de física da 
radiação, uso de contrastes iodados e materiais endovasculares. Manejo diagnóstico e terapêutico 
da doença arterial carotídea. Manejo da doença aneurismática da aorta torácica e abdominal. 
Manejo da dissecção de aorta. Manejo da doençã arterial obstrutiva da aorta e ilíacas.  Hipertensão 
renovascular. Isquemia mesentéria aguda e crônica. Manejo das desordens venosas: Insuficiência 
venosa crônica e tromboembolismo. Manejo da doença arterial infra-inguianal.  Manejo das doenças 
linfáticas: Erisipela e Linfedema. Acessos vasculares para hemodiálise- confecção, manutenção e 
salvamento. Hemangioma e MAV. Embolizações. 
 
CLINICA GERAL 
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Cuidados gerais e preventivos da saúde do adulto e do idoso. Doenças cardiovasculares - 
hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, 
valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares - asma brônquica, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, embolia pulmonar, infecções respiratórias e pneumonias, abscessos pulmonares, 
doença pulmonar intersticial e hipertensão pulmonar. Doenças gastrintestinais e hepáticas, doenças 
pépticas, hemorragia digestiva, diarreias agudas e crônicas, colelitíase, colecistite, pancreatites, 
hepatites e insuficiência hepática. Doenças renais - insuficiência renal, nefropatias, litíase urinária e 
infecções urinárias. Doenças endócrinas - diabetes, doenças da tireóide, paratireóides e adrenais. 
Dislipidemias. Doenças reumáticas e colágenos - artrites, espondiloartropatias, gota e vasculites. 
Doenças infecciosas e parasitárias. Antibioticoterapia. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. 
Distúrbios da consciência e da memória. Acidentes vasculares cerebrais. Interpretação clínica de 
exames complementares de uso frequente na prática clínica. Emergências clínicas. 

CLINICA MEDICA 
 
Parada Cardiorrespiratória, arritmias cardíacas, insuficiência coronariana aguda, infarto agudo do 
miocárdio, dissecção aórtica, emergências hipertensivas, choques. SARA, oxigenioterapia, 
insuficiência respiratória aguda, embolia pulmonar. Cetoacidose diabética, coma hiperosmolar, crise 
tireotóxica, insuficiência supra-renal. Infecção no hospedeiro imuno comprometido, sepse, infecções 
hospitalares, endocardite infecciosas, meningites. Distúrbio hidroeletrolítico e ácido-base, 
insuficiência renal aguda. Insuficiência hepática, pancreatite aguda, hemorragia digestiva alta e 
baixa, abodmen agudo. Distúrbios da hemostasia, indicações do uso do sangue e derivados. Comas, 
acidentes vasculares encefálicos, estado de mal epilético. Sedação e analgesia. Gastroenterologia: 
doenças do esôfago, doença péptica, câncer gástrico, síndrome disabsortiva, doenças inflamatórias 
do intestino, câncer do colon, hipertensão porta, diagnóstico diferencial das icterícias, cirrose 
hepática. Pneumologia: asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, câncer 
de pulmão, doenças da pleura. Reumatologia: diagnóstico diferencial das artrites, artrite reumatóide, 
lupus eritematoso sistémico, gota. Cardiologia: insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, 
cardiomiopatias. Hematologia: diagnóstico diferencial das anemias, interpretação clínica do 
hemograma, diagnóstico diferencial das linfoadenopatias e esplenomegalias. Neurologia: cefaléias, 
epilepsias, polineuropatias. Nefrologia: insuficiência renal crônica, síndrome nefrítica, síndrome 
nefrótica, infecção urinária. Endocrinologia: diabetes mellitus, distúrbios da tireoide. Infectologia: 
síndrome da imunodeficiência adquirida, febre de origem obscura, doenças sexualmente 
transmissíveis, tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, mononucleose infecciosa, citomegalovirose, 
dengue, doença inflamatória pélvica, antibioticoterapia e drogas antivirais. Interpretação dos exames 
complementares básicos e principais métodos de imagem, fundamentos da farmacologia e 
terapêutica aplicada. Febre amarela. 
 
DERMATOLOGIA 
 
Embriologia anatomia, fisiologia e imunologia do tegumento; Semiologia cutânea e métodos 
complementares para diagnóstico; Acne e erupções acneiformes; Afecções do tecido conjuntivo; 
Doenças metabólicas; Doenças psicogênicas; Doenças vasculares; Doenças ocupacionais, alérgicas 
e eczematosas; Dermatoses zooparasitárias e leishmaniose; Dermatoviroses; DST; Manifestações 
dermatológicas associadas a AIDS; Piodermites; Micobacterioses e hanseníase; Micoses humanas; 
Onicopatias; Tricoses e alopecias; Genodermatoses; Discromias; Dermatoses atróficas e 
escleróticas; Afecções glandulares cutâneas; Doenças eritêmato-escamosas; Púrpuras; 
Farmacodermias; Doenças vesiculosas e bolhosas; Fotodermatoses e radiodermites; Tumores 
benignos e malignos; Doenças paraneoplásicas; Doenças da hipoderme; Cirurgia dermatológica 
básica. 
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EMERGENCISTA 
 
Aspectos éticos. Prevenção de acidentes. Urgências clínicas: distúrbios psiquiátricos agudos, edema 
agudo do pulmão, insuficiência circulatória aguda, insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória 
aguda, emergências em cardiologia, pneumologia, sistema digestório, hematologia, neurologia. 
Distúrbios da consciência. Reanimação cardiopulmonar e cerebral., Abordagem do paciente com 
sepse grave. Fundamentos práticos da anestesia, analgesia e sedação. Intubação endotraqueal. 
Massagem cardíaca externa. Manobras de suporte básico à vida. Controle de sangramentos 
externos (compressão, curativos). Imobilização provisória de fraturas fechadas. Ressuscitação 
volêmica na emergência. Ventilação com máscara. Suturas de ferimentos superficiais. Suporte 
avançado de vida (ACLS). 
 
ENDOCRINOLOGIA 
 
Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo–hipófise.  
Neuroendocrinologia: Crescimento normal e patológico. Acromegalia. Síndromes 
hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores hipofisários e 
suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireóide: Fisiologia tireoidiana. Hiper e 
hipotireoidismo. Tireoidites. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireóides: Fisiologia de regulação 
do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo. Diagnóstico diferencial 
das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose, raquitismo). Pâncreas: 
Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e suas complicações. Adrenal: 
Biossíntese esteróide e sua regulação. Regulação hormonal do metabolismo da água e eletrólitos. 
Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome de excesso de mineralocorticóides. 
Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal. Feocromocitoma. Puberdade e 
diferenciação sexual: Distúrbios da puberdade e da diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: 
Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes anovulatórias. Amenorréias. Infertilidade. Síndromes 
hiperandrogênicas. Tumores ovarianos. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: 
Fisiologia do eixo hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e 
tratamento. Infertilidade masculina. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, 
tratamento. Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da 
terceira idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem 
endócrina. Síndrome metabólica.  
 
ENDOSCOPISTA RESPIRATÓRIO 

 
Broncografia. Traumatismo de laringe, da traquéia e dos brônquios. Corpo estranho nas vias aéreas 
inferiores. Corpo estranho na hipofaringe. Hemoptise: conduta do endoscopista. Tumor 
broncogênico. Traqueotomia. Conhecimento do manuseio e manutenção dos vídeos endoscópios. 
Constituição e Manutenção dos Aparelhos. Corpo estranho no esôfago. Estenoses. Ingestão de 
substâncias corrosivas. Megaesôfago. Hemorragia digestiva alta. Tumor do esôfago. Lesões 
ulceradas gástricas. Lesões elevadas gástricas. Conhecimento do manuseio e manutenção dos 
vídeos endoscópios. Constituição e Manutenção dos Aparelhos. Procedimentos sobre a 
papiladuodenal. Colonoscopia. 

GASTROENTEROLOGIA 
 
Procedimentos de investigação diagnóstica e terapêutica na gastroenterologia: endoscopia digestiva, 
ultra-sonografia abdominal, radiologia diagnóstica e terapêutica intervencionista na 
gastroenterologia. Estomatites infecciosas e cáusticas. Disfagia: diagnóstico, terapêutica. Acalasia: 
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diagnóstico diferencial e tratamento. Distúrbios motores do esôfago; critérios diagnósticos e 
tratamento. Esofagites: péptica, cáustica, actínica, infecciosa. Hérnia de hiato e doença do refluxo 
gastroesofagiano. Carcinoma do esôfago. Gastrites e úlcera péptica. Helicobacter pylori e as 
doenças digestivas associadas. Carcinoma gástrico. Lesões gastrointestinais induzidas pelos 
antiinflamatórios não esteróides. Síndrome de imunodeficiência adquirida e o aparelho digestivo. 
Hemorragia digestiva alta aguda e hemorragia digestiva baixa aguda. Hipertensão porta. Parasitoses 
intestinais. Diarréia aguda e crônica: diagnóstico diferencial e tratamento. Síndrome de má-absorção. 
Insuficiência vascular mesentérica. Síndrome do intestino curto. Doença inflamatória intestinal 
idiopática e específicas. Doença diverticular do cólon. Obstrução e pseudo-obstrução intestinal. 
Pólipos epiteliais do cólon e carcinoma do cólon. Apendicite aguda. Hepatites agudas e crônicas: 
infecciosas, por drogas, autoimunes. Doença hepática metabólica e alcoólica. Cirrose hepática e 
transplante hepático. Hepatocarcinoma. Pancreatite aguda e crônica. Colelitíase e coledocolitíase. 
Doenças colestáticas auto-imunes. Câncer das vias biliares e do pâncreas. Linfoma gastrointestinal. 
 
GINECO-OBSTETRÍCIA 
 
Ginecologia: Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia. Fisioloigia. 
Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério. 
Amenorréias. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados interssexuais. Infertilidade. 
Anticoncepção. Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de mama. Patologia 
benigna de vulva. Patologia benigna de vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia benigna 
de corpo uterino. Patologia benigna de ovário. Patologia maligna de mama. Patologia maligna de 
vulva e vagina. Patologia maligna de colo uterino. Patologia maligna de corpo uterino. Patologia 
maligna de ovário. Distopias genitais. Dor pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia 
operatória. Aspectos éticos e médico – legais em ginecologia.  
Obstetrícia: Embriogênese e desenvolvimento fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno 
ovulares. Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. 
Mecanismo de parto. Alterações do organismo materno na gravidez. Propedêutica na gravidez: 
Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico, exames complementares. Assistência pré-natal. 
Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e assistência). Analgesia e anestesia. Doenças 
intercorrentes do ciclo grávido puerperal (ver no e-mail). Doença hipertensiva (específica e não 
específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia trofoblástica gestacional. 
Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúbios da hemocoagulação, embolia amniótica e 
choque. Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia 
fetal imune e não imune. Gravidez prolongada. Patologia da membranas, placenta e cordão 
umbilical. Anomalias congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, 
puerpério e lactação. Tocurgia. Indicações de cirúrgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e 
perinatal. Aspectos médico-legais e éticos em obstetrícia. 
 
GENERALISTA 
 
Política integral de atenção às urgências. Regulação médica das urgências Manejo do grande 
queimado. Suporte básico de vida. Suporte avançado de vida. Atendimento pré-hospitalar móvel às 
urgências psiquiátricas. Transporte neonatal. Urgências clínicas.Técnicas de imobilização e remoção 
para transporte de paciente politraumatizado. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 
Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, 
miocardiopatias e valvulopatias, arritmias. Tratamento trombolítico no pré-hospitalar móvel para o 
infarto agudo do miocárdio,. Doenças pulmonares. Doenças gastrointestinais e hepáticas. Doenças 
renais. Doenças endócrinas. Doenças reumáticas. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicas. Exames complementares invasivos e não invasivos na 
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prática clínica diária. Emergências Clínicas. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação 
Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Protocolo de morte encefálica 
(Resolução do CFM 1480/1997). Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. 
 
HEMATOLOGIA 
 
Avaliação clínica do paciente hematológico: história, exame físico, análise do sangue e da medula 
óssea. O microambiente hematopoiético. Hematologia e gravidez. Anemia da doença crônica. 
Distúrbios do metabolismo do ferro: deficiência e sobrecarga. As porfirias e as anemias 
sideroblásticas. As anemias megaloblásticas. Síndromes talassêmicas. As hemoglobinopatias. 
Enzimopatias dos eritrócitos. Desordens da membrana das hemácias. As anemias hemolíticas 
autoimunes. Eosinofilias e as síndromes hipereosinofílicas. Histiocitoses inflamatórias e malignas. 
Doença de Gaucher. Doença de Niemann-Pick. Síndrome do histiócito azul marinho. Hipo e 
hiperfunção esplênica. Mastocitose. As leucemias agudas. Mielodisplasias. As policitemias. As 
leucemias crônicas. As mielofibroses. As trombocitoses. Os linfomas. Linfomas relacionados à aids. 
Mieloma múltiplo e outras doenças das células plasmáticas. Amiloidoses. Transplante de célula 
tronco hematopoiética. Abordagem da dor e terapia antiemética nas doenças hematológicas. 
Quimioterapia citostática. Infecções em hospedeiro imunocomprometido. Aids. Mecanismos de 
resistência aos agentes citostáticos. Fisiologia da coagulação sangüínea. Sistema do plasminogênio. 
Coagulopatias hereditárias e adquiridas. Coagulação intravascular disseminada. Trombofilias 
adquiridas e hereditárias. Microangiopatias trombóticas. Trombopatias adquiridas e hereditárias. 
Eventos adversos à transfusão de sangue. 
 
HOMEOPATIA 
 
Filosofia Homeopática: Histórico e Evolução do pensamento médico. A história da homeopatia após 
Hahnemann. O princípio da similitude na história da medicina. Patogenesia Histórico do conceito de 
doença. Visão hahnemanniana sobre o homem, abordando os conceitos de saúde, doente, doença e 
cura. Mecanismos defensivos e curativos do organismo. Doença aguda: conceito, caracterização, 
classificação segundo Hahnemann. Gênio epidêmico: conceito, caracterização, pesquisa. Doença 
crônica - Evolução do conceito de doença em Hahnemann: Syphilis-Sycose-Psora. Cura - Conceito e 
significado. Compreensão das leis de cura. Obstáculos à cura. Possibilidades e limitações da 
homeopatia. Correntes terapêuticas. Semiologia Homeopática. Individualização do doente e do 
medicamento. Sintomas. Anamnese homeopática. Avaliação clínica. Clínica e Terapêutica 
Homeopática. Diagnósticos em homeopatia. Compreensão do caso. Prescrição homeopática: 
correntes terapêuticas: unicismo, pluralismo, alternismo, complexismo, isopatia, etc; Primeira 
prescrição. Prognóstico clínico dinâmico e segunda prescrição. Casos Clínicos. Matéria Médica 
Homeopática: conceitos: tipos e estrutura; medicamentos policrestos e semi policrestos. Farmácia 
Homeopática. Medicamentos homeopáticos. Métodos e escalas de preparação. Veículos 
homeopáticos. Formas farmacêuticas. Receituário homeopático. 
 
INFECTOLOGIA 
 
Dengue, Febre Amarela. Cisticercose. Doença Meningocóccica. Doença Pneumocóccica. Doenças 
Oportunistas na AIDS. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Esquistossomose. Estafilococcias. 
Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela. Hanseníase. Hepatites Virais. Histoplasmose. 
Infecções Hospitalares. Leishmaniose Tegumentar e Visceral. Leptospirose. Malária. 
Paracoccidioidomicose. Parasitose Intestinais. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Síndrome 
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Respiratória Severa Aguda. Tuberculose. Mecanismo de Ação, resistência, indicações terapêuticas e 
profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos. 

INTENSIVISTA ADULTO 

Princípios e indicações de terapia intensiva. Práticas-padrão no cuidado dos pacientes. 
Monitorização hemodinâmica. Distúrbios do fluxo circulatório. Lesão miocárdica. Insuficiência 
respiratória aguda. Ventilação mecânica. Suporte nutricional para o paciente grave. Distúrbios 
neurológicos. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-base. Conduta nas infecções mais comuns em UTI.  
Sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular na UTI. 

INTENSIVISTA PEDIATRA 

Parada Cárdio Respiratória. Arritmias Cardíacas. Abordagem Inicial ao Politrauma. Distúrbios Ácido-
Básicos. Distúrbios Hidro-Eletrolíticos. Choque. Ventilação Mecânica em Pediatria. Reanimação 
Neonatal. Hipoglicemia Neonatal. Mal Asmático. Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. 
Nutrição Enteral e Parenteral. Cetoacidose Diabética. Insuficiência Adrenal. Queimados. 
Intoxicações. Acidentes por Animais Peçonhentos. Ventilação Mecânica não Invasiva. Distúrbios 
Respiratórios no Período Neonatal. Cardiopatias Congênitas e Pós-Operatório. Insuficiência Renal 
Aguda. Métodos Dialíticos. Uso de Hemoderivados. Emergências em Doença Falciforme. 
Anticoagulação. Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica. Infecção Relacionada a Cateter 
Venoso Central. Sedação, Analgesia e Bloqueio Neuro Muscular. TCE Coma. Estado de Mal 
Convulsivo. Princípios de Bioética. Morte Encefálica.  
 
MASTOLOGIA 
 
Anatomia, desenvolvimento e fisiologia das mamas. Anamnese e exame clínico. Diagnóstico por 
imagem: mamografia, ultrassonografia, cintilografia, ressonância magnética. Diagnóstico cito ou 
histológico: punção aspirativa com agulha fina, punção aspirativa com agulha grossa: core-biopsy e 
mamotomia, biópsia incisional ou excisional. Diagnóstico e terapêutica da patologia benigna: 
Alteração funcional benigna da mama, fibroadenoma, hamartoma, papiloma, tumor filóides, fluxo 
papilar, processos inflamatórios: abscesso subareolar recidivante e mastites. Ginecomastias. Câncer 
de mama: epidemiologia, fatores de risco, diagnóstico, história natural e estadiamento. Câncer de 
mama - tratamento: in situ/infiltrativo: cirurgia, linfonodo sentinela, radioterapia, quimioterapia e 
hormonioterapia, reconstrução mamária, fatores prognósticos, seguimento. 
 
MÉDICO SAÚDE DA FAMILIA 
 
Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, legislação e aspectos históricos; Política Nacional 
de Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família; Vigilância epidemiológica na atenção básica; 
Perfil epidemiológico e indicadores de saúde; Doenças de Notificação Compulsória; Imunizações; 
Doenças ocupacionais; Assistência à gestação normal identificação dos diferentes tipos de risco; 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal; Saúde sexual 
e saúde reprodutiva; Prevenção e diagnóstico do câncer ginecológico: colo de útero e mama; 
Climatério; Prevenção e tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis; Cuidados ao recém-
nascido normal e condução da puericultura; Crescimento e desenvolvimento; Aleitamento materno e 
alimentação complementar; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância e na adolescência; 
Deficiência de ferro e anemia; Proteção da saúde e prevenção das doenças do adulto e idoso; 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais freqüentes na idade adulta e na velhice; Diagnóstico e 
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tratamento dos problemas de saúde mental mais prevalentes: transtornos de ansiedade, depressão, 
abuso e dependência de substâncias psicoativas. 
 
NEUROLOGIA 
 
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 distúrbio da atividade cortical superior; coma e distúrbios do 
estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbios do sono. Doença cérebro-vascular. 
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. 
Cefaléias. Disgenesias do sistema nervoso. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. 
Neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica 
armada em neurologia: líquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma, 
eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia. 
 
NEURO-CIRURGIA 
 
Principais síndromes neurológicas. Diagnóstico e conduta inicial nas doenças neurológicas 
prevalentes. Estados confusionais agudos. Síndrome de hipertensão intracraniana e edema cerebral. 
Comas. Estado vegetativo persistente. Morte cerebral e suas implicações legais e éticas. Epilepsias 
e síncope. Cefaléias. Demências e amnésias. Lesões focais do cérebro. Distúrbios do movimento. 
Síndromes cerebelares e ataxias. Doenças da medula espinhal, das raízes, plexos e nervos 
periféricos. Doenças dos músculos e da junção neuromuscular. Doença vascular cerebral. Doenças 
desmielinizantes. Alcoolismo e suas manifestações neurológicas. Neuropatias periféricas. Métodos 
diagnósticos em Neurologia. Reabilitação em Neurologia. 
 
NEONATOLOGIA 
 
Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal; Diagnóstico da maturidade fetal e do recém 
nascido, características do RN a termo, pré-termo e pós-termo: características do RN adequado, 
pequeno e grande para a idade gestacional; Conceito de risco e identificação do grupo de risco no 
período neonatal; Principais necessidades de atendimento do RN de risco no berçário e na rede 
básica; Reanimação do RN na sala de parto; Diagnóstico das condições do RN, anóxia neonatal; 
Exame físico do RN, Cuidados devidos ao RN termo e pré-termo; RN de baixo peso; Conceitos e 
características; RN filho de mãe diabética; Infecções congênitas; Infecções adquiridas: do trato 
urinário, do trato respiratório, artrite e osteomielite, meningite e septicemia; Distúrbios metabólicos, 
hidroeletrolíticos e do equilíbrio do ácido-básico; Hiperbilirrubinemias: abordagem diagnósticos e 
terapêutica; Afecções hematológicas mais comuns: anemias policitemias, trombocitopenias, 
distúrbios Hemorrágicos mais comuns e uso de sangue e derivados; Afecções cardiológicas mais 
comuns: insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatias congênitas; Afecções gastrintestinais: 
diarréia, enterite necrotizante; Afecções respiratórias mais comuns: síndrome da angústia 
respiratória idiopática, síndrome da aspiração meconial, pneumotórax e pneumomediastino, 
persistência de circulação fetal, insuficiência respiratória aguda e suporte ventilatório; Emergências 
cirúrgicas do recém-nascido; Reanimação do RN na sala de parto. Diagnóstico das condições do 
RN, anóxia neonatal. Apnéia. Tocotraumatismo; Convulsão no período neonatal; Hemorragia 
intracraniana; Alimentação do recém-nascido a termo e pré-termo, nutrição parenteral; Aleitamento 
materno, drogas e lactação, infecção na nutriz e amamentação; Alojamento conjunto; Fluídos 
eletrólitos: necessidades hídricas e calóricas do RN; Mal formações congênitas; Declaração de 
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nascido vivo. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário 
médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e 
tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. Atestado Médico e 
Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica (Resolução do CFM 1480/1997). 

OFTALMOLOGISTA 

Abordagem ao paciente e exame clínico. Prevenção das doenças oculares e da cegueira. Doenças 
da córnea, trato uveal, retina e cristalino. Fundo de olho normal. Fundo de olho na hipertensão 
arterial, na arteriosclerose, no diabetes, na gravidez e nas doenças renais. Doenças das pálpebras e 
do aparelho lacrimal. Ametropias e correções da refração. Estrabismos. Transplante de córnea. 
Trauma ocular.  

OTORRINOLARINGOLOGIA 

Rinite alérgica. Rinites não alérgicas. Obstrução nasal. Rinossinusites. Rinoplastia. Hiperplasias do 
anel linfático de Waldeyer. Faringites agudas. Disfonias. Tireoplastias. Laringites agudas. Estridor 
laríngeo. Câncer de laringe. Afecções das glândulas salivares. Tumores cervicais da infância. Otites 
externas. Otite média aguda. Otites médias crônicas. Complicações das otites médias. Bolsas de 
retração timpânicas. Tumores do osso temporal. Tumores do ângulo pontocerebelar. Deficiências 
auditivas. Vestibulopatias. Distúrbios obstrutivos do sono. Estomatites. 
 
PEDIATRA 
 
Puericultura: aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Vacinação. Crescimento e 
desenvolvimento. Distúrbios da nutrição. Neonatologia: icterícia neonatal precoce e tardia. Colestase 
neonatal. Infecções congênitas: rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, varicela, herpes. 
Distúrbios metabólicos no período neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnecemia. 
Infectologia: Doenças exantemáticas: varicela, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, doença de 
Kawasaki, exantema súbito, es-carlatina. Coqueluche, dengue, febre amarela e malária. Tuberculose 
na infância diagnóstico, quimioprofilaxia e tratamento da Aids na infância. Meningites. Hepatites 
virais: A, B e C. Pneumologia: insuficiência respiratória na infância; Infecções de vias aéreas 
superiores, laringites, epiglotite, pneumonias virais e bacterianas. Asma na infância : diagnóstico e 
tratamento Mucoviscidose. Gastroenterologia: Diarréia aguda, diarréia crônica. Verminoses. 
Nefrologia: ITU. Sd.nefrítica. Sd.nefrótica. Onco-hematologia: Leucoses. Púrpura trombocitopênica 
imunológica. Púrpura Henoch-Schoenlein. Sd. hemolítico-urêmica. Anemias (ferropriva, talassêmica 
e falciforme). Reumatologia: Febre reumática. Artrite reumatóide juvenil. Neurologia: Convulsão na 
infância. Endocrinologia: Hiperplasia de supra-renal congênita. Diabetes melitus na infância. 
Emergências cardiocirculatórias: ressuscitação cardiorrespiratória no período neonatal e infância; 
desequilíbrio hidro-eletrolítico; choques hipovolêmico, séptico, cardiogênico; arritmias cardíacas na 
infância. Acidentes: intoxicações; acidentes com animais peçonhentos. Código de Ética Médica e 
Ética profissional: Relação Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de 
Notificação Compulsória: prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do 
Exercício Profissional. Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica 
(Resolução do CFM 1480/1997). 
 
PROCTOLOGIA 
 
Anatomia, fisiologia e fisiopatologia do intestino grosso e do canal anal. Malformações congênitas. 
Aspectos imunológicos e endócrinos das doenças do intestino grosso. Epidemiologia das doenças 
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colônicas e ano-retais. Métodos diagnósticos invasivos e não-invasivos com coloproctologia. 
Anamnese e examefísico. Doenças coloanorretais: doenças inflamatórias, pólipos, tumores e 
displasias, parasitoses, cólon irritável, divertículos, volvo, endometriose, úlcera retal, megacólon, 
fissura e fístula anal, hemorróidas, proctalgia fugaz, malacoplaquia, angiodisplasia, amiloidose, 
pneumatose colônica, doenças sexualmente transmissíveis, infecções, prolapso retal, corpos 
estranhos. Doenças sistêmicas e trato digestivo baixo, latrogenia e doenças coloproctológicas, colite 
por drogas. Doenças por irradiação. Doenças do cólon, reto e ânus na criança. Terapêutica clínica 
em coloproctologia. Princípios de cirurgia: técnicas, indicações, contra-indicações e complicações 
operatórias. Pré, per e pós-operatório. 
 
PSIQUIATRIA 
 
Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas: transtornos 
mentais orgânicos, incluindo sintomáticos; transtornos mentais e de comportamento decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas; esquizofrenias, transtornos esquizotípicos e delirantes; transtornos 
do humor (afetivos); transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes; síndromes 
comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos; transtornos de 
personalidade e de comportamento em adultos; retardo mental; transtornos do desenvolvimento 
psicológico; transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na 
infância e adolescência; transtorno mental não especificado. Psicofarmacologia. Psicoterapias: 
individuais / Grupal/ Familiar. Psiquiatria Social e Prevenção. Reforma Psiquiátrica no Brasil. 
Organização da atenção em saúde mental. Código de Ética Médica e Ética profissional: Relação 
Médico-paciente. Prontuário médico. Sistemas de Registro. Doenças de Notificação Compulsória: 
prevenção diagnóstico e tratamento. Biossegurança. Ética Médica. Lei do Exercício Profissional. 
Atestado Médico e Declaração de Óbito. Protocolo de morte encefálica (Resolução do CFM 
1480/1997). 

RADIOLOGISTA 

Imaginologia do Sistema Nervoso Central. Imaginologia da Cabeça e do Pescoço. Imaginologia  do 
Tórax (Pulmão, Mediastino e Coração). Imaginologia do Abdome. Imaginologia do Trato Digestivo.  
Imaginologia do Sistema Músculo Esquelético. Imaginologia do Sistema Vascular. Imaginologia do  
Trato Gênito-Urinário. Princípios Físicos dos Métodos de Imagem. Risco Biológico. Radioproteção. 
 
REUMATOLOGIA 
 
IMUNOLOGIA BÁSICA - Processo Inflamatório, Sistema do Complemento, Interação Antígeno-
Anticorpo. GENÉTICA BÁSICA - Causas Genéticas de Doenças Reumáticas. SEMIOLOGIA 
ARTICULAR. REUMATISMOS DE PARTES MOLES - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e 
Tratamento. FEBRE REUMÁTICA – Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. ARTRITE 
IDIOPÁTICA JUVENIL - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. OSTEOARTRITE - 
Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. OSTEOPOROSE - Etiopatogenia, Clínica, 
Propedêutica e Tratamento. DOENÇA MISTA DO TECIDO CONJUNTIVO - Etiopatogenia, Clínica, 
Propedêutica e Tratamento. ESCLEROSE SISTÊMICA - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e 
Tratamento. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e 
Tratamento. SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDEO - Etiopatogenia, Clínica, 
Propedêutica e Tratamento. SÍNDROME DE SJÖGREN - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e 
Tratamento. VASCULITES SISTEMICAS - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 
ESPONDILOARTROPATIAS - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. ARTRITES 
INFECCIOSAS - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. FIBROMIALGIA - 
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Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. MANIFESTAÇÕES ARTICULARES DAS 
DOENÇAS SISTÊMICAS - Etiopatogenia, Clínica, Propedêutica e Tratamento. 
 
TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 
 
Histologia: histopatologia e embriologia do aparelho locomotor. Fisiologia e mineralização do osso. 
Anatomia do aparelho locomotor. Semiologia e propedêutica do aparelho locomotor. Doenças 
osteometabólicas. Infecção osteoarticular. Tromboembolismo. Anomalias congênitas do membro 
superior. Anomalias congênitas da coluna vertebral. Anomalias congênitas do membro inferior. 
Displasias. Líquido sinovial. Artrites. Tendinites e tenossinovites. Bursites. Sinovites. Osteocondrites. 
Osteonecrose. Miosites. Espondilites. Entesopatias. Artrose. Patologias degenerativas do aparelho 
locomotor. Síndromes compressivas neurológicas. Paralisia cerebral. Tumor ósseo maligno. Tumor 
ósseo benigno. Pseudotumores. Doença de Paget. Síndromes compartimentais. Paralisia obstétrica. 
Artrogripose. Necrose avascular. Patologias da fise. Deformidades de eixo dos membros inferior e 
superior. Desvios da coluna vertebral. Lombalgia e lombociatalagia. Hérnia discal. Espondilólise. 
Espondilolistese. Estenose de canal vertebral. Discrepância de comprimento dos membros. 
Deformidades adquiridas do pé. Metatarsalgia. Marcha normal. Distúrbios da marcha. Amputações. 
Artroscopia. Artroplastia. Enxertia óssea e cutânea. Cintigrafia óssea. Radiologia ortopédica. 
Tomografia computadorizada do esqueleto. Ressonância magnética osteoarticular. Lesões nervosas 
relacionadas à hanseníase. Tratamento de deformidades e seqüelas da hanseníase. Lesões 
ortopédicas relacionadas ao diabetes. Pé diabético. Consolidação das Fraturas. Cicatrização 
tendinosa e ligamentar. Biomecânica das fraturas. Classificação das fraturas. Fraturas expostas. 
Atendimento ao politraumatizado. Fraturas por arma de fogo. Fraturas patológicas. Fratura por 
estresse. Gangrena gasosa. Complicações da fratura e das luxações. Tromboembolismo. Infecção 
pós-traumática. Fixação interna das fraturas. Fixação externa. Métodos de tratamento de fraturas e 
luxações. Técnica AO. Princípios de osteossíntese. Planejamento pré-operatório. Astroscopia. 
Amputações. Fraturas e luxações do membro inferior. Fraturas e luxações da pelves. Fraturas e 
luxações da cintura escapular. Fraturas e luxações do membro superior. Fraturas e luxações da 
coluna vertebral. Lesões meniscais. Lesões ligamentares. Lesões tendinosas. Instabilidade articular. 
Luxação recidivante. Descolamento epifisário. Trauma fisário. Fratura em galho verde. Fratura sub-
perióstica. Deformidade plástica. Fratura obstétrica. Síndrome da criança espancada. 
 
UROLOGIA 
 
Anatomia; embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Propedêutico urológico. Litíase e 
infecções do trato geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias benignas e 
malignas do sistema geniturinário. Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho genital 
masculino. Bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Tuberculose do 
aparelho geniturinário. Doenças específicas dos testículos. Urgências do aparelho geniturinário. 
Doenças sexualmente Transmissíveis. Disfunção erétil. Infertilidade. Cirurgias do aparelho 
geniturinário - cirurgias videolaparoscópica. 
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SELEÇÃO PÚBLICA PARA MÉDICOS SUBSTITUTOS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS  
EDITAL 09/2012 

 
 

ANEXO III 
O MODELO DO CURRICULUM VITAE 

 
 
 
EU, ____________________________________________________________candidato à função 
________________________________________, cujo número de inscrição é _______________, declaro 
que é de minha exclusiva responsabilidade o teor das informações apresentadas e que os títulos, declarações 
e documentos a seguir relacionados são verdadeiros e válidos na forma da lei, sendo comprovados mediante 
cópias em anexo, autenticadas em cartório, numeradas e ordenadas, num total de________ folhas, que 
compõe este currículo padronizado, para fins de atribuição de pontos de conformidade com a análise do 
currículo pela banca examinadora, com vistas à classificação na prova de títulos. 
 
 

   1. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (doutorado e/ou mestrado) – Diploma expedido por instituição de 
ensino superior nacional credenciada pelo MEC ou revalidado na forma da lei, quando estrangeiro (informe o 
título do curso, a cidade de realização, a instituição promotora e o período): 
1.1. ___________________________________________________________ 
 
1.2.____________________________________________________________ 
 
2. CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO DE ESPECIALISTA POR CONCURSO - Na área 
relacionada a função, realizado de acordo com a Resolução nº 03/99, de 05/10/99, do Conselho Nacional de 
Educação – CNE/CES (informe o curso, a instituição de ensino, a carga horária, o local e o período de estudo 
ou Informe a área ou a especialidade, a sociedade de abrangência nacional e o local  e o ano da titulação) 

   2.1 _____________________________________________________________ 
 
2.2._____________________________________________________________ 
 
3. RESIDÊNCIA MÉDICA (informe o programa, a instituição hospitalar, a  carga horária, o  local e o período 
de estudo) 
3.1.____________________________________________________________ 
 
3.2.____________________________________________________________ 

 
 
4. TEMPO DE SERVIÇO / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL na área específica de atuação do 
candidato - 1,0 ponto por ano, até o limite máximo de 5 (cinco) anos (no caso de empregado, 
deverá ser comprovado, exclusivamente, por certidão de tempo de serviço fornecida pelo INSS, por 
cópia autenticada do inteiro teor do contrato de trabalho ou por declaração original de órgãos 
públicos contendo o tempo de serviço, datado e assinado pelo representante legal, ou, ainda, por 
meio de cópias das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, que 
contenham a foto, a qualificação (dados pessoais), a anotação do último contrato de trabalho, da 
última alteração salarial e da página imediatamente subsequente e, no caso de servidor público, 
certidão de tempo de serviço ou declaração original da qual conste, obrigatoriamente, o tempo 
líquido de serviço e a função ocupada) 
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4.1.____________________________________________________________ 
 
4.2.____________________________________________________________ 
 
4.3.____________________________________________________________ 
 
4.4.____________________________________________________________ 
 
4.5.____________________________________________________________ 
 
 

Fortaleza,      de                   de  2012. 
 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) ou procurador(a) 

 
OBS: Os documentos comprobatórios devem ser apresentados em fotocópia autenticada, numerados, 
ordenados e anexados para a análise do currículo. 
 
Recebido por ________________________________________________________ 

(Nome do responsável pelo recebimento deste documento) 
 
 

 
 
 


