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EDITAL 05/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO  
 
 
A Prefeitura Municipal de São José dos Campos faz saber que será realizado Concurso Público destinado ao 
provimento de cargos de ANALISTA EM SAÚDE, ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, DENTISTA, 
MÉDICO e TÉCNICO EM RADIOLOGIA, mediante as condições estabelecidas neste edital.  
 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. A organização, a aplicação e a avaliação das provas deste Concurso Público ficarão a cargo da Fundação 
para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP, 
obedecidas as normas deste Edital. 
 
2. O Concurso Público destina-se ao preenchimento de vagas existentes, constantes no Capítulo II – Dos 
Cargos, bem como das que vierem a ser criadas e disponibilizadas dentro do prazo de validade deste 
Concurso, obedecida a ordem classificatória. 
 
3. Os requisitos estabelecidos no item 1, Capítulo III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E 
NOMEAÇÃO, deste Edital, deverão estar atendidos e comprovados na data da nomeação, sob pena de 
desclassificação e eliminação do concurso prestado. 
 
4.  Será assegurado aos portadores de deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público nos 
termos do § 2º do artigo 5º da lei Complementar nº 56/92 (Estatuto do Servidor). A perícia médica realizar-se-
á de acordo com a legislação aplicável à espécie, conforme procedimento descrito no Capítulo V deste Edital. 
 

5. O candidato nomeado, pelo regime estatutário, deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados, domingos e feriados. 
 
6. Integram este Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Dos Endereços; 
ANEXO II – Das Atribuições dos Cargos; 
ANEXO III – Do Conteúdo Programático. 
 
CAPÍTULO II – DOS CARGOS 
 
1. Os cargos/especialidades, número de vagas, número de vagas reservadas a candidatos com deficiência, 
jornada semanal de trabalho, vencimento inicial e requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que 
segue: 
 

Cargo/Especialidade 
Nº de 
Vagas 

Reserva 
Vagas  

Deficiência 

Jornada 
Semanal de 

Trabalho 
(horas) 

Vencimento 
Inicial 

R$ 
Requisitos 

ANALISTA EM 
SAÚDE 

FISIOTERAPEUTA 
1 

 
 
0 
 
 

30 2.130,40 

-Graduação em Nível Superior 
bacharel em Fisioterapia 
- Registro no Conselho Regional 
competente 

ANALISTA EM 
SAÚDE 

FONOAUDIÓLOGO 
1 0 30 2.130,40 

-Graduação em Nível Superior 
bacharel em Fonoaudiologia 
- Registro no Conselho Regional 
competente  
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ANALISTA EM 
SAÚDE 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

1 0 30 2.130,40 

-Graduação em Nível Superior 
bacharel em Terapia Ocupacional 
- Registro no Conselho Regional 
competente 

ANALISTA EM 
SAÚDE 

PSICOLOGIA 
1 0 40 2.840,59 

-Graduação em Nível Superior 
bacharel em Psicologia 
- Registro no Conselho Regional 
competente  

ANALISTA EM 
SAÚDE 

FARMÁCIA 
1 0 40 2.840,59 

Graduação em Nível Superior 
bacharel em Farmácia 
- Registro no Conselho Regional 
competente  

ANALISTA EM 
SAÚDE 

BIOMEDICINA/  
BIOQUÍMICA 

(LABORATORISTA 
CLÍNICO) 

1 0 40 2.840,59 

Graduação em Nível Superior 
bacharel em Biomedicina/ Bioquímica 
- Registro no Conselho Regional 
competente  

ANALISTA EM 
SAÚDE 

NUTRIÇÃO 
1 0 40 2.840,59 

-Graduação em Nível Superior 
bacharel em Nutrição 
- Registro no Conselho Regional 
competente  

ANALISTA EM 
SAÚDE 

VETERINÁRIA 
1 0 40 2.840,59 

-Graduação em Nível Superior 
bacharel em Veterinária 
- Registro no Conselho Regional 
competente  

ASSISTENTE 
TÉCNICO EM 

SAÚDE 
PATOLOGIA 

CLÍNICA 

1 0 40 1.337,96 -Curso Técnico em Patologia Clínica 

ASSISTENTE 
TÉCNICO EM 

SAÚDE 
TECNICO EM 

SAUDE BUCAL 

1 0 40 1.337,96 

-Curso Técnico em Higiene 
Dental/Técnico em Saúde Bucal 
- Registro no Conselho Regional 
competente 

MÉDICO 20 HORAS 
CLÍNICO GERAL 

8 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica em Clínica Médica 

MÉDICO 20 HORAS 
GINECOLOGISTA/ 

OBSTETRA 
8 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica na área 

MÉDICO 20 HORAS 
INFECTOLOGISTA 

1 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica na área 

MÉDICO 20 HORAS 
REUMATOLOGISTA 

1 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica na área 

MÉDICO 20 HORAS 
PSIQUIATRA 

1 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica na área 

MÉDICO 20 HORAS 
MEDICINA 

PREVENTIA 
SOCIAL 

1 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica na área 
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MÉDICO 20 HORAS 
NEUROLOGISTA 

ADULTO 
1 0 20 2.377,96 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica na área 

MÉDICO 24 HORAS 
EMERGENCISTA 

ADULTO 
8 

0 
 

24 2.853,55 

-Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica em Clínica Médica ou Cirurgia 
Geral ou 2 (dois) anos de experiência 
comprovada em emergência, 
adquirida posteriormente à conclusão 
do curso de Medicina 

MÉDICO 24 HORAS 
PEDIATRA 

EMERGENCISTA 
8 0 24 2.853,55 

Curso de Medicina 
-Inscrição no CRM 
-Título de Especialista ou Residência 
Médica em Pediatria, ou 2 (dois) anos 
de experiência comprovada em 
emergência pediátrica, adquirida 
posteriormente à conclusão do curso 
de Medicina 

DENTISTA 20 
HORAS 

2 0 20 2.377,96 

-Graduação em Nível Superior em 
Odontologia 
- Registro no Conselho Regional 
competente  

TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

1 0 24 1.337,96 
-Curso de Técnico em Radiologia 
-Registro no Conselho Regional 
competente 

 
2. Nos termos do § 2º do artigo 5º, da Lei Complementar nº 56/92 de 24 de julho de 1992, ficam reservadas 
até 5% (cinco por cento) das vagas que porventura vierem a ser criadas e disponibilizadas no prazo de 
validade deste concurso, na forma dos subitens que seguem: 
a) será observado o direito à convocação dos portadores de deficiência aprovados em lista especial, quando 
o percentual de 5% (cinco por cento) do total de vagas que venha a ser objeto de nomeação atingir o número 
0,5, que, desta forma, será objeto de arredondamento para 1,0. 
b) em decorrência da regra acima estipulada, será convocado o candidato classficado em 1º lugar da lista 
especial, para ocupar a 10ª vaga eventualmente criada e disponibilizada no prazo de validade deste 
concurso. 
c) os demais candidatos portadores de deficiência classificados, serão convocados para ocupar a 30ª vaga, a  
50ª vaga, e assim sucessivamente.  
d) As vagas relacionadas às nomeações tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos que 
renunciarem à nomeação não serão computadas para efeito deste item, pelo fato de não resultar, desses 
atos, o surgimento de novas vagas. 
 
3. Ao vencimento inicial do médico 20 horas podem ser acrescidos as verbas abaixo, atingindo a 

remuneração de até R$  4.523,00: 
a) Adicional de Desempenho Médico, criada pela Lei Complementar nº 455/2011, que na data deste edital 
corresponde a R$ 1.783,47; 
b) Adicional de Condições Especiais de Trabalho – ACET (de 10 a 15% do vencimento inicial),  
correspondendo a R$ 237,00 nesta data; 
c) Adicional de insalubridade (20% do salário mínimo), correspondendo a R$ 124,40. 
 
4. Ao vencimento inicial do médico 24 horas podem ser acrescidos as verbas abaixo, atingindo a 

remuneração de até R$ 6.330,7: 
a) Adicional de Desempenho Médico, criada pela Lei Complementar nº 455/2011, que na data deste edital 
corresponde a R$ 1.783,47; 
b) Adicional de Trabalho em Dia Especial – ATDE, no valor diário de R$ 285,35, por domingo e R$ 1.141,28, 
por mês. 
c) Adicional de Condições Especiais de Trabalho – ACET (15% do vencimento inicial),  correspondendo a R$ 
528,00 nesta data; 
d) Adicional de insalubridade (20% do salário mínimo), correspondendo a R$ 124,40. 
 
5. Aos demais cargos, ao vencimento inicial pode ser acrescido do Adicional de Condições Especiais de 
Trabalho – ACET, variando de 10 a 15% do vencimento do cargo, se lotado na Secretaria de Saúde e 
adicional de insalubridade. 
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CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E NOMEAÇÃO 
 
1. O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, comprovando na 
data da nomeação: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal 
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da nomeação; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo; 
g) certidão negativa dos distribuidores criminais, dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 
(cinco) anos; 
h) apresentar outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos; 
i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada em avaliação médica; 
j) não ocupar cargo, emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI 
da Constituição Federal. 
 
2. O candidato que, na data da nomeação, não reunir os requisitos enumerados no item 1 deste Capítulo e 
item 1 do capítulo II, perderá o direito à nomeação. 
 
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 
 

1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 
2. A inscrição deverá ser efetuada das 10h00 de 17/01/2012 às 16h00 de 24/02/2012 (horário oficial de 
Brasília), exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, não sendo aceita 
qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo. 
 
3. Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período de inscrição: 
a) acessar o endereço eletrônico  www.vunesp.com.br; 
b) localizar no endereço eletrônico o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
d) transmitir os dados da inscrição; 
e) imprimir o boleto bancário; 
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4 deste Capítulo, até a 
data limite para encerramento das inscrições. 
 
4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em 

dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária. 
 

Cargo Valor (R$) 

Analista em Saúde 
70,00 

Assistente Técnico em Saúde 
40,00 

Dentista 20 horas 
 

70,00 
 

Médico 

Técnico em Radiologia 
40,00 

 
 
4.1. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da 
inscrição, até a data limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário. 
 
4.2. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à 
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no endereço eletrônico  
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, a partir de 03 dias úteis após o encerramento do 
período de inscrições. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato, nos 
dias úteis, com o Disque VUNESP - Fone (11) 3874-6300, para verificar o ocorrido. 
 
4.3. No caso do pagamento em cheque, se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado 
pagamento inferior ao valor da taxa de inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada. 
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4.4. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-
símile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora 
do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. O pagamento por 
“agendamento” somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição.  
 
4.5. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da 
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
 
4.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção 
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
 
4.7. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 
 
5. Efetivada a inscrição, não será permitida a alteração do cargo apontado na ficha de inscrição.  
 
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 
 
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições 
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que o candidato seja aprovado nesse concurso. 
 
7. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 1 do Capítulo 
III, sendo obrigatória a sua comprovação no ato da nomeação, sob pena da exclusão do candidato do 
Concurso Público. 
 
7.1. No ato da inscrição, não deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de São José dos Campos ou 
à Fundação VUNESP quaisquer cópias de documentos comprobatórios, exceto nos casos previstos no item 
12 e subitem 12.4. deste Capítulo, quando aplicáveis. 
 
8. Às 16 horas (horário de Brasília) de 24/02/2012, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais 
disponibilizados no endereço eletrônico da Fundação VUNESP. 
 
9. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar sua inscrição por meio de serviços 
públicos, disponíveis nos seguintes locais: 

a) Paço Municipal de São José dos Campos – andar térreo – Rua José de Alencar, 123 – Jardim Santa 
Luzia; 
b) Centros do Espaço.com, disponibilizados em todas as regiões do Município. 
 

10. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição. 
 
11. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 
12. O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, prova ampliada, etc., deverá, 
no período das inscrições, encaminhar, por SEDEX, à Fundação VUNESP, ou entregar pessoalmente, na 
Fundação VUNESP, solicitação contendo nome completo, RG, CPF, telefone(s) e os recursos necessários 
para a realização da prova, indicando, no envelope, o Concurso Público para o qual está inscrito. 
 
12.1 O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não 
terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas. 
 
12.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da prova ficará sujeito, por parte da 
Fundação VUNESP e da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, à análise e razoabilidade do 
solicitado. 
 
12.3. Para efeito do prazo estipulado neste Capítulo, será considerada, conforme o caso, a data da postagem 
fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT ou a do protocolo firmado pela Fundação 
VUNESP. 
 
12.4. O candidato portador de deficiência deverá observar ainda o Capítulo V – DA PARTICIPAÇÃO DE 
CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. 
 
13. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização do Concurso, acarretarão a eliminação 
do candidato do Concurso Público, importando em anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo 
candidato. 
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14. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no endereço eletrônico  
www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP.  
 
 
 
CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  

 
1. O candidato inscrito como portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com 
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, critérios de aprovação, horário, local de 
aplicação das provas e à nota mínima exigida. 
 
2. No ato da inscrição o candidato portador de deficiência deverá declarar estar ciente das atribuições do 
cargo e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para 
fim de habilitação no estágio probatório.  
 
3. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de 
deficiência que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.99 e na 
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e, no período de inscrição (de 17/01/2012 a 24/02/2012), 
encaminhar à Fundação VUNESP, por SEDEX, ou entregar pessoalmente, na Fundação VUNESP, 
identificando no envelope “Concurso Público Prefeitura Municipal São José dos Campos – EDITAL Nº 
05/2012”, os seguintes documentos: 
 
a) relatório médico original ou cópia autenticada atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, expedido no prazo 
máximo de 12 meses antes do término da inscrição; 
 
b) requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do Concurso Público 
para o qual está inscrito, e, se for o caso, a solicitação de prova especial ou de condições especiais, para a 
realização da prova. 
 
3.1. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que 
implique em grau acentuado de dificuldade para integração social. 
 
3.2. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 
 
3.3. Para efeito do prazo estipulado no item 3. deste Capítulo, será considerada a data de postagem fixada 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT - ou a data do protocolo firmado pela Fundação 
VUNESP. 
 
4. O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição e não atender ao solicitado no 
item 3. deste Capítulo, não será considerado portador de deficiência, não podendo impetrar recurso em favor 
de sua situação e não terá sua prova especial preparada e/ou as condições especiais providenciadas, seja 
qual for o motivo alegado. 
 
5. Conforme Capítulo XII - DA CONVOCAÇÃO, o candidato portador de deficiência na convocação deverá 
ser submetido à perícia médica que será realizada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para 
verificação da compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 
 
6. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência, será 
elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
 
7. Será excluído da Lista de Classificação Definitiva Especial, o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada, passando a figurar apenas na Lista de Classificação Definitiva Geral. 
 
8. Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à perícia médica e/ou aquele 
que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo. 
 
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser argüida para justificar a 
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 
10. Os documentos encaminhados fora da forma e do prazo estipulado neste Capítulo não serão conhecidos. 
 
CAPÍTULO VI – DA PROVA 
 
1. O Concurso Público consistirá de prova objetiva, conforme segue: 
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CARGOS/ESPECIALIDADES PROVA QUESTÕES 

Analista em Saúde                              
Fisioterapia - 30 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde               
Fonoaudiologia – 30 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde                              
Terapia Ocupacional - 30 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde                                
Psicologia - 40 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde                                
Farmácia - 40 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde 
Biomedicina/Bioquímica - 40 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde                                   
Nutrição - 40 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Analista em Saúde                                
Medicina Veterinária - 40 horas 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Assistente Técnico em Saúde       
Patologia Clínica 

Língua Portuguesa (15), Matemática (10), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (20) 

50 

Assistente Técnico em Saúde           
Técnico em Saúde Bucal 

Língua Portuguesa (15), Matemática (10), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (20) 

50 

Dentista 20 horas 
Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas  
Clínico Geral 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas                   
Ginecologia/Obstetrícia 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas                                    
Infectologia 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas                               
Reumatologia 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas                                 
Psiquiatria 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas                                         
Medicina Preventiva Social 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 20 horas  
Neurologia Adulto 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 24 horas                                
Emergencista Adulto 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Médico 24 horas                                       
Pediatria Emergencista 

Língua Portuguesa (10), Políticas de Saúde (15), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (30) 

60 

Técnico em Radiologia 
Língua Portuguesa (15), Matemática (10), 
Atualidades (05), Conhecimentos Específicos (20) 

50 

 
2. A prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo, terá duração de 3 horas para os 
cargos cuja prova contenha 50 (cinqüenta) questões e 4 horas para os cargos cuja prova contenha 60 
(sessenta) questões, e será composta por questões de múltipla escolha, com 05 alternativas cada uma, de 
acordo com o conteúdo programático constante do Anexo III. 
 
3. Deverá ser observado, ainda, o Capítulo VII – DA PRESTAÇÃO DA PROVA e o Capítulo VIII – DO 
JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO.  
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CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DA PROVA 
 
1. A prova será realizada na cidade de São José dos Campos. 
 
1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova em São José dos Campos, por qualquer motivo, a 
Fundação VUNESP poderá aplicá-la em municípios vizinhos. 
 
2. A confirmação da data e do horário, e informações sobre o local e a sala para a realização da prova 
deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Concurso/Convocação a ser divulgado 
oficialmente no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos – www.sjc.sp.gov.br, e da Fundação 
Vunesp – www.vunesp.com.br, não podendo ser realizada fora do estabelecido neste item e nem alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.  
 
3. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para a prova, o candidato poderá ainda:  
- consultar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br; ou  
- contatar o Disque VUNESP, em dias úteis, das 8h00 às 20h00 horas, fone (11) 3874.6300. 
 
3.1. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de 
Concurso/Convocação, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, por meio do Disque 
VUNESP, para verificar o ocorrido.  
 
3.1.1. Ocorrendo o caso constante no subitem 3.1, poderá o candidato participar do Concurso e realizar a 
prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário específico.  
 
3.1.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação da 
regularidade da referida inscrição.  
 
3.1.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos 
os atos dela decorrentes.  
 
4. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário, sala e local constantes do Edital de 
Concurso/Convocação. 
 
5. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos; 
 
5.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido 50% do 
tempo da duração da prova, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova 
realizada.  
 
6. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de 
Concurso/Convocação, com antecedência mínima de 1 hora, munido de: 
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão 

ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira 
Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de 
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; e 

b) caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha; 
 

6.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados na alínea “a” deste item, desde que este permita, com clareza, a sua identificação.  
 
6.2. O candidato que não apresentar o documento conforme alínea “a” deste item, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso.  
 
6.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de 
ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de 
ordem pública ou privada.  
 
7. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.  
 
8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala, data e horário preestabelecidos.  
 
9. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá levar um acompanhante 
maior de 18 anos, devidamente comprovado, que ficará em local reservado para tal finalidade e será 
responsável pela guarda da criança.  
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10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por fiscal, sem o responsável 
pela guarda da criança, prevista no item anterior.  
 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.  
 
11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local da realização da prova, podendo ocasionar inclusive a não 
participação do (a) candidato (a) no Concurso.  
 
12. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá 
solicitar formulário específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado pelo candidato e entregue 
ao fiscal. 
 
12.1. O candidato que não atentar ao disposto no item 12 deverá arcar, exclusivamente, com as 
conseqüências advindas de sua omissão.  
 
13. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação no 
local em que estiver prestando a prova.  
 
14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.  
 
15. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a 
verificação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização da prova. 
 
16. Durante a prova, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, 
impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Fundação 
VUNESP, uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.  
 
16.1. O telefone celular, durante a aplicação da prova, deverá permanecer desligado. 
 
17. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital do candidato, sendo que, na 
impossibilidade do candidato realizar o procedimento, esse deverá registrar sua assinatura, em campo 
predeterminado, por três vezes. 
 
18. Será eliminado do Concurso, o candidato que: 
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo 

alegado; 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “a” do item 6. deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) estiver durante a aplicação da prova, fazendo uso de calculadora e relógio com calculadora, agenda 

eletrônica ou similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de 
receptor e emissor de mensagens, bem como fazendo uso ou com o celular ligado; 

f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como 
fazendo uso de material não permitido para a realização da prova; 

g) utilizar meios ilícitos para a realização da prova; 
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pela Fundação VUNESP; 
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
j) durante o processo, não atender a qualquer das disposições estabelecidas neste Edital; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 

prova. 
  
19. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 15/04/2012, com início às 08h00. 
 
19.1 O candidato deverá observar atentamente, os itens anteriores deste Capítulo, não podendo ser alegado 
qualquer  espécie de desconhecimento. 
 
20. No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões. 
 
20.1. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
 
20.2. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o 
caderno de questões. 
 
20.3. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta esferográfica 
transparente azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado.  
 
20.3.1. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP Fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a 
serem preenchidos pelo fiscal designado para tal finalidade. 
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20.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida 
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  
 
20.5. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena 
de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
 
20.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 
 
21. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no endereço eletrônico da Fundação 
VUNESP – www.vunesp.com.br, a partir das 14h00 do 1º dia útil subseqüente ao da sua aplicação. 
 
22. O gabarito oficial estará à disposição dos interessados a partir de 09h00 do 2º dia útil subseqüente ao de 
sua aplicação, nos sites  www.sjc.sp.gov.br  e www.vunesp.com.br. 
 
22.1. O candidato deverá observar, ainda, total e atentamente, os itens anteriores deste Capítulo, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
 
CAPÍTULO VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO 
 
1. A prova objetiva, para todos os cargos, será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 
1.1. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
NP = Na x100 
             Nq 
Onde: 
NP = nota da prova 
Na = número de acertos 
Nq = número de questões 
 
1.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota da prova (NP) igual ou superior a 50 pontos. 
 
1.3. O candidato não habilitado será eliminado do Concurso Público. 
 
 
CAPÍTULO IX - DA PONTUAÇÃO FINAL 

 

1. Os candidatos aprovados serão classificados, por cargo, por ordem decrescente da pontuação final. 
 
 
CAPÍTULO X - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

1. Os candidatos aprovados serão classificados, por cargo, por ordem decrescente da pontuação final. 
 
2. Na hipótese de igualdade na nota final entre 02 (dois) ou mais candidatos serão utilizados, 
sucessivamente, os critérios de desempate adiante definidos: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, 
sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) maior número de dependente menor de 18 anos que não exerça atividade remunerada; 
c) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
2.1 Para efeito de critérios de desempate, deverá ser considerado o último dia da inscrição. 
 
 
3. A lista de classificação definitiva será elaborada por cargo  na seguinte conformidade:  
a) lista geral: contendo todos os candidatos aprovados, inclusive os portadores de deficiência; 
b) lista especial: contendo somente os candidatos aprovados portadores de deficiência. 
 
3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência, 
será elaborada somente a lista de classificação definitiva geral, por cargo. 
 
4. Os resultados e classificação final (geral e especial) do Concurso Público serão divulgados oficialmente 
nos sites  www.sjc.sp.gov.br. e www.vunesp.com.br. 
 
 
CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS  
 
1. O prazo para interposição de recurso será de dois dias contados a partir do 1º dia útil subseqüente à data 
da divulgação ou do fato que lhe deu origem. 
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2. Em caso de interposição de recurso do gabarito e do resultado das diversas etapas do Concurso Público, o 
candidato deverá utilizar o campo próprio para interposição de recursos, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas. 
 
2.1. A pontuação relativa à (s) questão (ões) anulada (s) será atribuída a todos os candidatos presentes na 
prova objetiva. 
 
2.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, ou 
ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
 
2.3. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e resultado das diversas etapas 
do Concurso Público será irrecorrível e será divulgada oficialmente no www.sjc.sp.gov.br e disponibilizada no 
endereço eletrônico www.vunesp.com.br. 
 
3. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como 
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender 
às instruções constantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público no endereço 
eletrônico da Fundação VUNESP. 
 
4. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por procuração, 
ou por qualquer outro meio, além do previsto neste Capítulo. 
 
5. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 
 
6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova. 
 
 
CAPÍTULO XII - DA CONVOCAÇÃO  

 
1. A convocação obedecerá rigorosamente à ordem da classificação final obtida pelos candidatos.  
 
2. A convocação para o ingresso no serviço público municipal far-se-á por meio de edital a ser publicado no 
Boletim do Município, no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos www.sjc.sp.gov.br e 
correspondência remetida ao candidato, com Aviso de Recebimento, não podendo ser alegado qualquer 
desconhecimento. 
 
3. A não devolução pela ECT. (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) do Aviso de Recebimento de 
correspondência, na hipótese em que o candidato não tenha atendido a convocação, implicará em nova 
convocação que será publicada no site da Prefeitura Municipal de São José dos Campos www.sjc.sp.gov.br, 
no link concursos. 

 
3.1 O candidato será reconvocado uma única vez, com o prazo de 02 (dois) dias úteis para seu 
comparecimento.  
 
3.2. O Edital de Reconvocação será divulgado no site www.sjc.sp.gov.br, link concursos. 
 
4. O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação, inobstante o retorno 
regular do Aviso de Recebimento da convocação, implicará a desclassificação automática do candidato, e o 
mesmo efeito surtirá o não atendimento da reconvocação; 
 
5. O candidato que não tiver disponibilidade para o ingresso no prazo estipulado no Edital de Convocação 
será desclassificado, independentemente do motivo alegado.  
 
6. O candidato convocado deverá submeter-se à prévia inspeção médica oficial, quando será avaliada sua 
aptidão física e mental para o exercício do cargo.  
 
6.1. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o 
exercício do cargo. 
 
6.2. Quando da convocação, o portador de deficiência deverá ser submetido à perícia médica que será 
realizada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para verificação da compatibilidade da 
deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 
 
6.3. Será desclassificado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo. 
 
7. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos. 
 
8. Será excluído da lista especial (portadores de deficiência aprovados) o candidato que não tiver configurada 
a deficiência declarada no ato da inscrição, que venha a ser declarado não portador de deficiência pelo órgão 
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de saúde encarregado da realização da perícia médica, ou que for portador de deficiência passível de 
correção, passando a figurar apenas na Lista Geral. 
 
9. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que 
implique em grau acentuado de dificuldade para integração social. 
 
10. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser argüida para justificar a 
concessão de readaptação do cargo, bem como para aposentadoria por invalidez.  
 
11. Quando da convocação, o candidato deverá entregar documentos comprobatórios do exigido no Capítulo 
III – Dos requisitos para inscrição e nomeação, bem como, o que mais a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos julgar necessários.  
 
 
CAPÍTULO XIII - DA POSSE E DO EXERCÍCIO  
 

1. A posse e o exercício far-se-ão na forma estabelecida no Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei 
Complementar 56, de 24 de julho de 1.992.  
 
 
CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste Edital e 
nas normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.  
 
2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.  
 
3. O prazo de validade deste Concurso Público será de 1 (um) ano, contado da data da sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, uma única vez e por igual período.  
 
4. Caberá à Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de São José dos Campos a homologação 
dos resultados finais deste Concurso Público.  
 
5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Boletim do Município.  
 
6. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, serão 
prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do DISQUE VUNESP - telefone (11) 3874-6300, nos dias úteis, 
das 8h00 às 20h00, e pela Internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a competente homologação 
serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.  
 
7. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até a emissão da classificação final, o candidato deverá 
requerer a atualização à Fundação VUNESP, após o que e durante o prazo de validade deste Concurso, no 
Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de, São José dos Campos, em dias úteis, no horário das 
08h00 às 16h30.  
 
8. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação VUNESP se eximem das despesas com 
viagens e estadias dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público.  
 
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público,exceto 
os que se encontram disposto no Capítulo XII – Da convocação,  serão divulgados nos sites 
www.sjc.sp.gov.br e www.vunesp.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 
acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento. 
  
10. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:  
a) endereço não atualizado;  
b) endereço de difícil acesso;  
c) correspondência devolvida pela EBCT por razões de indicação errônea do endereço do candidato, à qual o 
próprio candidato tenha dado causa; 
d) correspondência recebida por terceiros.  
 
11. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Diretoria do 
Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração. 
  
12. Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a 
incineração da prova e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso 
Público, os registros eletrônicos.  
 



 

 
13 

13. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas falsidades 
de declaração ou documentação, bem como qualquer irregularidade no Concurso. 
 
 
São José dos Campos, 06 de janeiro de 2012. 
 
 
Daniela Montemor Cabral                     Augusta Nanami Hayashi 
Diretora de Gestão de Pessoas    Secretária de Administração Interina 
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EDITAL Nº 05/2012 
 
ANEXO I - DOS ENDEREÇOS  

 
Fundação VUNESP 
Rua Dona Germaine Burchard, 515 
Água Branca/Perdizes - São Paulo – SP 
CEP 05002-062 
Horário: dias úteis - das 8h00  às 12h00  e das 13h30 às 16h00 
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - dias úteis - das 8h00 às 20h00  

Endereço eletrônico: www.vunesp.com.br 
 
 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
Rua José de Alencar, 123 – Jardim Santa Luzia – São José dos Campos – CEP 12209-530 
Departamento de Gestão de Pessoas – 1º andar – sala 7 
Tel.:  156 
Endereço eletrônico: www.sjc.sp.gov.br 
 
 
 
 
ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
Assistente Técnico em Saúde (40 horas semanais) 

Planejar, executar ações relacionadas à saúde dos cidadãos, de atendimento especializado em laboratórios,  
em  unidades  odontológicas, escolares, de pronto atendimento e outros, de acordo com normas e padrões 
estabelecidos para a área de atuação.  Executar serviços gerais e/ou específicos de enfermagem no que diz 
respeito ao tratamento, à proteção e à recuperação de pacientes, bem como zelar pela observância de 
procedimentos e pela boa e correta utilização de instrumentos e equipamentos. 
 
Analista em Saúde (30 e 40 horas semanais) 
Realizar atividades de nível superior que envolva a prestação de serviços de saúde, na respectiva área de 
formação e/ou especialização, aos munícipes de São José dos Campos; emitir parecer técnico inerente à sua 
área de atuação, sempre que requerido pela autoridade competente; atuar na orientação e educação em 
saúde, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção primária e secundária de doenças e, 
particularmente, à promoção de saúde e de qualidade de vida, tanto individualmente como por meio de 
cursos, palestras, campanhas e programas educativos; realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos 
e/ou específicos de informática; realizar outras atividades da mesma natureza e grau de complexidade que 
venham a ser determinadas pela autoridade superior. Participar da elaboração de protocolo de assistência e 
atuar em equipe multidisciplinar. Desenvolver e implementar ações de educação, prevenção, promoção, 
proteção e reabilitação da saúde individual e coletiva. 
 
Dentista 20 horas 
Realizar diagnóstico, prognóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas da saúde bucal. 
Coordenar e/ou executar atividades de estudos, pesquisas e levantamentos de interesse da cavidade oral e 
seus elementos que interferem na saúde do cidadão, nas Unidades de Saúde, Odontológicas e Escolas 
Municipais, em atendimento regular e de emergência. Realizar ações educativas integrando-se às políticas 
de proteção social. Executar atividades inerentes ao planejamento, execução e monitoramento de processos, 
procedimentos e informações para eficiência e efetividade da gestão municipal em sua área de atuação. 
Planejar, coordenar, orientar e atuar na gestão de equipes multiprofissional, realizar levantamentos 
epidemiológicos, armazenamento e processamento técnico de informações. 
 
Médico 20 e 24 horas 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população. Prestar 
socorros de urgência e emergência. Participar de atividades de ensino e pesquisa em sua área de atuação. 
Participar de atividades de planejamento e organização junto a sua Unidade de atuação. 
 
Técnico em Radiologia 24 horas 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos de tomógrafos, sistema de 
hemodinâmica, aparelhos de raio X e outros, realizados de acordo com a prescrição médica, posicionando 
adequadamente o paciente. 
 
 
 
 
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Formatado

Formatado

Formatado

http://www.vunesp.com.br/
http://www.sjc.sp.gov.br/
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ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE/TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL E PATOLOGISTA CLÍNICO E 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
Matemática 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. 
Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. 
Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de 
Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Atualidades 
Fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre 
de 2011, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: 
 

Fundamentos de enfermagem: antissepsia e assepsia no consultório odontológico; esterilização e 
desinfecção no consultório odontológico; produtos para antissepsia e assepsia; esterilização no consultório 
odontológico; biossegurança. Materiais, equipamentos e instrumental odontológico: principais materiais e 
instrumentais odontológicos e sua utilização; controle de estoque e abastecimento da clínica; lubrificação do 
equipamento; cuidados com substâncias tóxicas. Técnicas auxiliares de odontologia: técnicas de trabalho 
modular 4 a 6 mãos; técnicas de manipulação de instrumentais odontológicos; preparo de amálgama e resina 
composta; preparo de bandejas clínicas; procedimentos para revelação e arquivamento de radiografias; 
preenchimento de fichas clínicas/nomenclatura dos dentes e superfícies dentais; preparo do paciente para a 
consulta; aplicação de cariostáticos; aplicação tópica de flúor; programas de bochechos fluoretados em 
espaços coletivos; afiação de instrumental peridontal; remoção de tártaro, raspagem e polimento coronário; 
inserção e escultura de substâncias reparadoras; acabamento e polimento de restaurações. Educação e 
saúde bucal: orientações sobre dieta, higiene bucal; produtos para higiene bucal; produtos fluoretados; 
orientações pré e pós-operatórias; aplicação de bochechos fluoretados e escovações supervisionadas; 
fluoretação de águas de abastecimento público e seu controle. Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS 
(Princípios e Diretrizes) 
 
PATOLOGISTA CLINICA: 
Fundamentos: vidrarias e acessórios; limpeza, desinfecção e esterilização; biossegurança; controle de 
qualidade; aparelhos/automação; soluções; coleta, conservação, transporte e processamento primário das 
principais amostras biológicas. Urinálise: preparo da amostra para análise; exame físico; exame químico; 
coloração de Gram. Hematologia: preparo da amostra para análise; características gerais do sangue e suas 
funções; componentes celulares; anticoagulantes; extensão sanguínea; coloração. Microbiologia: 
esterilização; isolamento de bactérias e semeadura de materiais biológicos; meios de cultura; colorações; 
antibiograma. Bioquímica: preparo da amostra para análise; soro e plasma; diluição; dosagens bioquímicas; 
métodos colorimétricos e enzimáticos; curva de calibração; fotocolorimetria. Parasitologia: métodos de 
análise e suas implicações; parasitismo e moléstias humanas relacionadas. Soro-imunologia: preparo da 
amostra; métodos e suas implicações; dosagens sorológicas. Ética, bioética. 
 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA: 
Código de Ética. Técnicas radiológicas. Noções em Radioterapia. Física na Radiologia. Incidências Radiológicas 
– Tórax, Abdômen, Membros inferiores e superiores, cintura Escapular e Pélvica, Crânio e Face. Anatomia 
clássica Humana. Noções de Tomografia. Mamografia. Exames contrastados. Noções de Enfermagem. 
Anatomia. Fisiologia. Noções de Exames Convencionais (rotina). Proteção radiológica. 
 
 
ANALISTA EM SAÚDE/DIVERSAS ESPECIALIDADES E DENTISTA 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Língua Portuguesa 
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
 
 
Política de Saúde 
Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Lei 
Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
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Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde 
– Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
Atualidades 
Fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre 
de 2011, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
Analista em Saúde – FISIOTERAPIA 

Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais. Trabalho 
Interdisciplinar em Saúde, Fisioterapia nos processos incapacitantes no trabalho, nas doenças 
infectocontagiosas e crônico-degenerativas. Fisioterapia em: Traumatologia e Ortopedia, Neurologia, 
Pneumologia, Reumatologia, Queimados, Cardiologia e Angiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e 
Geriatria e em UTI Adulto e Infantil. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Ética Profissional. 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle 
social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local 
de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. 
 
Analista em Saúde – FONOAUDIOLOGIA 

Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica). Patologia dos Órgãos da 
Fala e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC e suas implicações na 
comunicação: Encefalopatias não progressivas. Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), 
Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Deficiência Mental. Distúrbio Psiquiátrico. Linguística Fonética e 
fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo. Desenvolvimento do Indivíduo 
Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psicossociais dos indivíduos considerados excepcionais. 
Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física. Audiologia: Avaliação audiológica 
completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral: Contribuições das principais teorias 
psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem: fonéticofonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. 
Linguagem Escrita: Desenvolvimento da linguagem escrita: Contribuições das principais teorias 
psicolingüísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista 
(Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos 
Distúrbios da Comunicação. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – 
princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Política de Saúde – Diretrizes e bases da 
implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Organização da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
 
 
Analista em Saúde – PSICOLOGIA 
As teorias psicológicas atuais como embasamento de intervenção e encaminhamento das questões sociais: 
desigualdade, exclusão, violência doméstica. Metodologia de trabalho em grupo e com equipe interdisciplinar. 
Elaboração de estudo de casos. Desenvolvimento infantojuvenil. Técnicas de trabalho em relações familiares. 
Política de saúde mental. Terapias ambulatoriais em saúde mental. Doenças e deficiências mentais. 
Diagnóstico psicológico: conceitos e objetivos, teorias psicodinâmicas, processo diagnóstico, testes e laudos. 
Abordagem terapêutica. Psicopatologia: natureza e causa dos distúrbios mentais. Neurose, psicose e 
perversão: diagnóstico. Noções de Recrutamento e Seleção e Desenvolvimento de Pessoal. Ética 
Profissional e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e diretrizes). 
 
Analista em Saúde – FARMÁCIA 
Legislação Farmacêutica: Lei Federal 5991/73 Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências. Lei Federal 6360/76 Dispõe 
sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 
correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Lei Federal 6480/77 Altera a 
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1.976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. 
E dá providências, nas partes que menciona. Lei Federal 6437/77 Configura infrações à legislação sanitária 
federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Lei Federal 9787/99 Altera a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária estabelece o medicamento 
genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências. 
Decreto Federal 74170/74 Regulamenta a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o 
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Decreto 
Federal 79094/77 Regulamenta a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de 
vigilância sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de 
higiene, saneantes e outros. Decreto Federal 793/93 Altera os Decretos nºs.  74.170, de 10 de junho de 1974 
e 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regulamentam, respectivamente, as Leis n°s 5.991, de 17 de janeiro 
de 1973, e 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências. Portaria MS 176/99 Estabelece 
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critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao incentivo à Assistência Farmacêutica 
Básica e define valores a serem transferidos. Portaria MS 2814/98 Estabelece procedimentos a serem 
observados pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do comércio farmacêutico, objetivando 
a comprovação, em caráter de urgência, da identidade e qualidade de medicamento, objeto de denúncia 
sobre possível falsificação, adulteração e fraude. Portaria MS 3916/98 Aprova a Política Nacional de 
Medicamentos, cuja íntegra consta do anexo desta Portaria. Portaria ANVISA 344/98 Aprova o Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. RDC n° 44, de 26/10/2010 (Anvisa) 
II) Conhecimento Básico de Farmacologia: - Interações medicamentosas. Efeitos adversos. III) Princípios 

Básicos de: Farmacocinética: A dinâmica da absorção, distribuição e eliminação de fármacos; Classificação 
dos medicamentos; Vias de Administração dos medicamentos; Conservação, Dispensação, 
Acondicionamento dos medicamentos, Padronização dos medicamentos. Farmacodinâmica: Mecanismo de 
ação dos fármacos e relação entre sua concentração e seu efeito; Fármacos que atuam no Sistema Nervoso 
Central; Fármacos Antimicrobianos, Antifúngicos e Antivirais; Analgésicos e Antiinflamatórios não esteróides; 
Fármacos anti- hipertensivos e hipoglicemiantes; Fármacos antiparasitários; Fármacos cardiovasculares e de 
funções renais. IV) Ética Farmacêutica. V) Conceitos: Atenção Farmacêutica. Assistência Farmacêutica. 

Medicamentos Genéricos. Medicamentos Similares. Medicamentos Análogos. Medicamentos Essenciais. 
Rename. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. 
 
 
Analista em Saúde – BIOMEDICINA/BIOQUÍMICA  
Coleta de material, anticoagulantes, cuidados da conservação e variáveis pré-analíticos sobre a qualidade 
dos exames. Gerenciamento de controle de qualidade em Laboratório. Princípios básicos de centrifugação, 
da espectrofotometria, da microscopia óptica, do potenciômetro. Qualidade da água no laboratório. 
Conhecimento dos fatores de conversão, sistemas de medidas, diluições e preparo de soluções. Noções 
sobre acreditação em laboratório clínico. Automação em laboratório, princípios, critérios de escolha do 
aparelho e reagentes. Avaliações da função renal, equilíbrio ácido-básico e gases sanguíneos, eletrólitos, 
metabólicos e íons inorgânicos, lipídeos, deslipoproteinemias e proteínas. Avaliações da função hepática, 
endócrina, distúrbios do trato gastrointestinal e pancreático exógeno. Exames básicos de líquidos corpóreos. 
Hematologia e Hemostasia. Exames hematológicos de rotina. Avaliação de coagulação e fibrinólise. 
Avaliação do sistema imune celular e tumoral, das imunodeficiências. Provas sorológicas e exames 
laboratoriais nas doenças sexualmente transmissíveis. Principais marcadores séricos em doenças tumorais. 
Padronização da rotina básica das culturas em bacteriologia e em micologia. Exames de parasitologia. 
Urinálise e espermograma. Conceitos: SUS, Vigilância Sanitária Epidemiológica. Legislação de SUS, Ética 
profissional. Noções básicas de licitações públicas. 
 
Analista em Saúde – NUTRIÇÃO 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na 
produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, 
equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. Características 
organolípticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos 
alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos 
críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e 
nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 
propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. 
Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição 
do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento 
do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças 
nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância 
nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional. 
Epidemologia da desnutrição proteico calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas 
etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades 
do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, 
técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. 
Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
Analista em Saúde – TERAPIA OCUPACIONAL 
Terapia ocupacional em saúde mental: Reforma Psiquiátrica e Política Nacional de Saúde Mental: princípios, 
diretrizes, normativas e legislação. Princípios da atenção e recomendações da OMS para a formulação de 
políticas públicas de saúde mental. Terapia Ocupacional e Política Nacional de Saúde Mental. Terapia 
Ocupacional na área da infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de 
desenvolvimento: princípios e diretrizes da assistência à infância e adolescente com deficiência intelectual e 
distúrbios globais de desenvolvimento e serviços de assistência no contexto das políticas públicas nacionais 
da pessoa com deficiência. Propostas de intervenções terapêuticas na terapia ocupacional para inclusão 
social de crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou distúrbios globais de desenvolvimento. 
Inclusão escolar de crianças com comprometimento intelectual e/ou afetivo e ações da terapia ocupacional. 
Terapia ocupacional e saúde da pessoa com deficiência: reabilitação e recursos tecnológicos (ajudas 
técnicas, tecnologia assistiva, tecnologias de apoio e tecnologias de assistência): a Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Planejamento e organização de serviços de atenção a pessoa 
com deficiência no SUS. Recursos tecnológicos e inclusão social de pessoas com deficiência. Terapia 
Ocupacional em contextos hospitalares: práticas hospitalares em terapia ocupacional: retrospectiva histórica, 
constituição do campo e domínios de pesquisa e prática. A integralidade do cuidado no hospital e sua 
interlocução com a rede de serviços sociais e de saúde. Política Nacional de Humanização: diretrizes e 
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estratégias. Terapia Ocupacional e saúde da pessoa com deficiência: processos de desinstitucionalização e 
inclusão social: a institucionalização e os processos de desinstitucionalização da pessoa com deficiência. Os 
diferentes tipos de instituições asilares, os mecanismos de sustentação institucional, as relações entre as 
instituições de reabilitação e os demais serviços de saúde. Sistema Único de Saúde (SUS) e as ações de 
prevenção de deficiência e incapacidades, de tratamento e de reabilitação de pessoas com deficiência como 
apoio/suporte as famílias e serviços. Terapia Ocupacional em geriatria e gerontologia: conceitos básicos. 
Transição demográfica e epidemiológica. Promoção da saúde para idosos. Terapia Ocupacional, pessoas 
com deficiência e cooperativismo: deficiência e estigma. Instituições de assistência e deficiência. 
Cooperativismo social e economia solidária. Cooperativismo e inclusão social. 
Terapia Ocupacional Social: bases e conceitos fundamentais. História e desenvolvimento da Terapia 
Ocupacional Social no Brasil. Objetos e campos de atuação. Política e serviços de Assistência Social no 
Brasil. 
 
 
Analista em Saúde – VETERINÁRIA 

Medicação pré-anestésica (fenotiazínicos, benzodiazepínicos, opioides e agonistas de adrenorreceptores 
alfa-2). Anestésicos locais e técnicas anestésicas locais em pequenos animais. Anestesia dissociativa e 
neuroleptoanalgesia. Anestesia geral intravenosa: fármacinética e farmacodinâmica. Aparelhos e circuitos 
anestésicos. Anestesia geral inalatória: princípios e fármacos. Anestesia com respiração controlada. Técnicas 
anestésicas em ruminantes e suínos. Técnicas anestésicas em equinos. Anestesia em neonatos e cesariana. 
Anestesia em animais silvestres. Ressuscitação cardiorrespiratória. 
 
 
Dentista 20 horas 
 
Odontopediatria: Morfologia dos dentes decíduos. Diferença entre os dentes permanentes e decíduos. 
Características anatômicas dos dentes decíduos: características da dentição decídua; desenvolvimento da 
dentição mista; implicações clínicas no desenvolvimento das dentições decíduas e mistas; reabilitação bucal 
e manejo cirúrgico; técnicas de anestesia local em odontologia; cirúrgica em odontopediatria; tratamento 
endodôntico em dentes decíduos; capeamento pulpares; pulpotomias; pulpotomias com formocresol e 
técnicas de trabalho; pulpectomias em dentes decíduos; tratamento de dentes decíduos com polpa 
mortificada; lesões traumáticas em dentes decíduos e permanentes jovens. Endodontia: Estudo e 

diagnóstico das alterações pulpares e periapicais. Etiopatogenia das alterações pulpares. Etiopatogenia das 
alterações periapicais. Conhecimentos básicos necessários ao diagnóstico. Seleção de casos para 
Tratamento Conservador da polpa viva. Cirurgia: Anestesia local. Exodontia. Semiologia: Diagnóstico em 
patologia bucal: o processo do diagnóstico; exame clínico; exames complementares; semiologia da boca; 
lesões ulcerativas e vesico-bolhosas; lesões brancas; doenças infecciosas; semiologia do câncer bucal; 
manifestações de doenças sistêmicas; estomatologia pediátrica; estomatologia geriátrica. Farmacologia: 
Vias de administração de drogas. Normas de receituário e de notificação de receita. Bases farmacológicas 
para prática clínica. Uso clínico dos antimicrobianos. Pacientes que requerem cuidados especiais. Saúde 
Bucal e Preventiva, Ética, Dentística: Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Nutrição, dieta e cárie. 
Diagnóstico. Tratamento da doença cárie. Controle da placa dental realizado pelo paciente. Flúor sistêmico, 
aspectos básicos, toxicológicos e clínicos. Ciclo restaurador repetitivo. Dentística e manutenção de Saúde 
Bucal. Promoção de saúde em odontopediatria. Bioética em Odontologia. Considerações clínicas e 
laboratoriais sobre a reatividade de compostos fluoretados aplicados no esmalte dental humano. Materiais 
Dentários: Resinas para restauração. Amálgama dental: a) estrutura e propriedades; b) considerações 
técnicas. Cimentos odontológicos para restaurações e proteção pulpar. Materiais de acabamento e polimento. 
Periodontia: Anatomia do periodonto. Placa dental e cálculo dental. Microbiologia da doença periodontal 
associada à placa. Doença periodontal em crianças e adultos jovens. 
 
 

MÉDICO 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: 
Língua Portuguesa 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Sentido 
próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 
verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 
 
Política de Saúde 

Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Lei 
Orgânica do Município – cap. Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. 
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – 
Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção 
primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. 
 
Atualidades 

Fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2º semestre 
de 2011, divulgados na mídia local e/ou nacional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICOS 
Clínico Geral 

A consulta médica; O uso e a interpretação de dados laboratoriais; Princípios de farmacoterapia; Reações 
adversas a drogas; Terapia medicamentosa; Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, 
Intoxicações comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Infecções respiratórias, Doenças bronco – 
pulmonares obstrutivas, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência cardíaca 
congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarréias, Anemias, Esofagite, Gastrite e Doença 
Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias, Ansiedade, Depressão, Doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), Leptospirose e Dengue;. Emergência psiquiátrica. Código de Ética 
Médica. 
 
Ginecologista/Obstetra 
Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia mestrual e sexual. 
Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. 
Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos 
inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. 
Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina 
psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e 
do corpo uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. 
Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções 
sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias 
disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. 
Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do 
organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. 
Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-
puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do 
Parto. Assistência ao  
 
parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. 
Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. Doença hipertensiva específica da 
gravidez. Placenta prévia. Deslocamento prematuro de placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema 
amniótico.gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica Perinatal. Distocias. 
Acidentes e complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos 
maternos e fetais. Aspectos Médicos-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. 
Mortalidade perinatal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias 
obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. 
Gravidez molar. Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da 
prática obstétrica. Código de Ética médica. 
 
Médico (20 horas) – Infectologista 
Doenças Causadas Por Bactérias: Salmoneloses, Shigelose, Cólera; Sepse: Conceito, Epidemiologia e 
Fisiopatogenia; Diagnóstico; Tratamento. Acidentes Pós-Vacinais: Reações Locais; Reações Neurológicas; 
Choque Anafilático. A Doença do Soro. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids): Características 
Gerais do Hiv-1; Mecanismo de Transmissão; Fisiopatologia; Aspectos Clínicos e Evolutivos da Aids; 
Diagnóstico Sorológico; Seguimento Laboratorial da Infecção; Tratamento; Tratamento das Infecções 
Oportunistas; Tratamento Específico do HIV. Terapêutica Antimicrobiana em Pediatria. Controle de Infecção 
Hospitalar. Doenças Causadas Por Vírus, Pneumonias Adquiridas na Comunidade e no Hospital, Hepatites 
Agudas, Meningites Agudas, Síndrome Nefrítica, Glomerulonefrite Aguda Pós-Estreptocócica: Epidemiologia; 
Manifestações Clínicas; Achados Laboratoriais; Diagnóstico Específico; Diagnóstico Diferencial; Tratamento e 
Profilaxia. Doenças de Notificação Compulsória; Biossegurança; Código de Ética Médica. 
 
Médico (20 horas) – Medicina Preventiva e Social 
Planejamento aplicado aos programas de saúde. Bioestatística. Epidemiologia. Administração em saúde. 
Ciências Sociais aplicadas à saúde. Educação em Saúde. Saúde do trabalhador. 
 
Médico (20 horas) – Neurologista Adulto 
Infecções do sistema nervoso central. Doenças vasculares cerebrais. Hipertensão intracraniana. Comas. 
Epilepsias. Doenças desmielinizantes. Doenças neuromusculares. Neuropatias periféricas. Demências. 
Doenças congênitas. Algias e cefaléias. Princípios gerais da psicofarmacologia. Doenças extrapiramidais. 
Doenças metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências. 
 
 Médico (20 horas) – Psiquiatra 
Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária. Interconsulta e psiquiatria de hospital geral. Epidemiologia 
psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e drogas. 
Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos ansiosos. Transtornos alimentares. Transtornos da 
personalidade. Transtornos mentais da infância e adolescência. Urgências psiquiátricas. Psicofarmacologia. 
Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento mental. Noções de técnica psicanalítica e 
psicoterápicas. Noções de psicanálise e modalidades psicoterápicas psicodinâmicas. Desenvolvimento 
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psíquico. Adolescência e conflito emocional. Equipe multidisciplinar e manejo psicodinâmico de pacientes 
internados e ambulatoriais. 
 
Médico (20 horas) – Reumatologista 

Epidemiologia das doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. Estrutura, 
fisiologia e fisiopatologia do sistema imunológico; Farmacologia das drogas antireumáticas/terapeutica 
experimentar. Diagnóstico e tratamento: Artrites inflamatórias infecciosas, Doenças reumatológicas 
sistêmicas, Doenças articulares regionais e as relacionadas com as estruturas, Doenças degenerativas, 
Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos, Doenças reumatologicas associadas a 
outros aparelhos e sistemas, Doenças da coluna, Miscelânea, Fibromialgia/síndrome das pernas 
inquietas/dor psicogênica, Dor, Doença articular neuropática, Amiloidose, Sarcoidose, Artrites associadas as 
alterações dos diversos metabolismos, Osteoartropatia hipertrófica, Doenças ósseas e do tecido conjuntivo 
relacionadas a genética e ao desenvolvimento. Código de Ética Médica. 
 
Médico (24 horas) – Emergencista Adulto 

Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, 
choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, 
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses 
intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e 
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido- base, nefrolitíase, infecções 
urinárias; metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e 
hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal ; hematológicos: anemias hipocrônicas, macrocíticas e 
hemolíticas, anemia aplastica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, 
acidentes de transfusão; reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, 
doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, 
coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, 
esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, 
infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas :escabiose, pediculose, dermatofitose, 
eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do soro, edema, 
urticária, anafilaxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico 
puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da legislação e normas clínicas 
que norteiam as transferências interhospitalares. Código de Ética médica; urgência e emergência. 
 
 Médico (24 horas) – Pediatra Emergencista 
Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Imunizações. Anemias carenciais e 
anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções 
de vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidobasico. Terapia de hidratação oral e parenteral. Síndrome da má absorção 
aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes 
moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do 
tecido conjuntivo. Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. 
Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. 
Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias 
congênitas. Malformações congênitas comuns. Convulsão. 

 
 
 
 
 
 


