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EDITAL 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICOS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARUARU 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Concurso Público visa o provimento efetivo de 263 (duzentos e sessenta e três) vagas no âmbito 
do Município de Caruaru, em conformidade com a Lei Municipal n.º 5.174, de 04 de janeiro de 2012, além 
de outras pertinentes ao presente Edital, observando o detalhamento constante do Anexo II. 
1.1.1. Os candidatos empossados desenvolverão suas atividades em qualquer área ou unidade do 
Município de Caruaru (urbana ou rural) sem alteração da remuneração prevista para o cargo. 
1.2. O concurso referido no subitem anterior será realizado da seguinte forma: 
1.2.1. Para todos os cargos: 
a) Única Etapa – Prova de Conhecimentos, estruturada com 40 (quarenta) questões objetivas – de 

múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os participantes; 
1.3. No ato de publicação do Concurso Público, para o qual é exigida ampla divulgação, será utilizado o 
Diário Oficial do Estado de Pernambuco, o Diário Oficial do Município de Caruaru e o site 
“http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012”, como forma de garantir a transparência do processo. 

1.3.1. Aos demais atos advindos do Concurso Público, será utilizado o Diário Oficial do Município de 
Caruaru e o site http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012.  

1.4. As Provas Objetivas de Conhecimentos serão realizadas nos Municípios de Caruaru e Recife. 
1.4.1. Na hipótese de não haver prédios suficientes para abrigar a quantidade de candidatos inscritos no 
concurso, o IPAD poderá designar municípios circunvizinhos, visando à realização das provas objetivas. 
1.5. São de responsabilidade exclusiva dos candidatos as despesas necessárias à realização da etapa do 
presente concurso, inclusive as decorrentes de deslocamento, hospedagem e modificações de datas ou 
locais de prova. 
1.5.1. Sem prejuízo do disposto no subitem 1.3, poderá ser dada a publicidade dos atos em jornais de 
ampla circulação ou outro veículo de comunicação. 
1.5.2. Poderá ocorrer alteração da data das provas até 24h (vinte e quatro horas) que antecedem a 
aplicação, bem como por motivo de caso fortuito ou força maior. 
2. DAS VAGAS 

As vagas destinadas ao Concurso Público estão distribuídas nos órgãos da Secretaria Municipal de 
Educação, na forma prevista no Anexo II. Estas vagas serão preenchidas pelos critérios de conveniência 
e necessidade, respeitada a ordem de classificação constante da homologação do resultado final do 
concurso. Deste modo, antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certificar-se das atribuições e 
requisitos específicos do cargo, conforme previsto no Anexo II deste Edital. 
2.1. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PCD 

2.1.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Caruaru, é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público, 
desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com a atribuição do cargo ao qual 
concorrerá. A essas serão reservadas 3 % (três por cento) das vagas efetivamente existentes, nos 

termos do art. 37, §1º, do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, 
seguindo o detalhamento do Anexo II deste Edital. 
2.1.2. Serão consideradas “pessoas com deficiência” os candidatos enquadrados no contido na Lei nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, e Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de1999 e suas alterações. 
2.1.3. O candidato que desejar concorrer às vagas definidas no subitem 2.1.1 deverá, no ato de inscrição, 
declarar sua condição e enviar/entregar ao IPAD, laudo médico original, ou cópia autenticada, emitido nos 
12 (doze) últimos meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 
da Classificação Internacional de Doença (CID). 
2.1.3.1. O laudo de que trata o subitem anterior deverá ser postado (via SEDEX) até a data prevista no 
Anexo IV, endereçado ao CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARUARU – LAUDO MÉDICO DE 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA, Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e 

Científico – IPAD, Estrada de Belém, n.º 342, Campo Grande, Recife/PE, CEP: 52030-280, ou entregar 
pessoalmente até a mesma data e no mesmo endereço, no horário das 9h (nove horas) às 16h 
(dezesseis horas). 
2.1.3.2. Até a data prevista no Anexo IV, a pessoa com deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por 
especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no Edital do Concurso, e remeter junto com 
o LAUDO MÉDICO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, para o Instituto de Planejamento e Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico e Científico – IPAD, Estrada De Belém, n.º 342, Campo grande, Recife/PE, 
CEP: 52030-280, ou entregá-lo pessoalmente até a mesma data e no mesmo endereço, no horário das 9h 
(nove horas) às 16h (dezesseis horas). 
2.1.4. Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência, quando apresentarem o laudo médico de 
que trata o subitem anterior, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, quanto ao conteúdo, local e horário das provas, avaliação e critérios de aprovação e à nota 
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mínima exigida para todos os demais candidatos, como determinam os artigos 37 e 41, do Decreto n.º 
3.298/99, e alterações posteriores. 
2.1.5. Sem prejuízo do disposto nos subitens 2.1.3. e 2.1.3.1., o candidato aprovado e classificado dentro 
do número de vagas destinadas à pessoa com deficiência será convocado para submeter-se à perícia 
médica, promovida pelo órgão competente, ou por entidade credenciada, que terá decisão terminativa 
sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre a compatibilidade da 
deficiência com o exercício do cargo pretendido.  
2.1.6. A inobservância do disposto neste subitem 2.1. (inclusive nos seus subitens) acarretará a perda do 
direito ao pleito das vagas reservadas à pessoa com deficiência, valendo a sua inscrição para a 
concorrência geral de vagas. 
2.1.7. O candidato que, após perícia médica, não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, 
terá seu nome excluído da lista de pessoa com deficiência, permanecendo seu nome na lista da 
classificação geral do concurso. 
2.1.8. A pessoa com deficiência cuja deficiência seja julgada pela perícia médica como incompatível com 
o exercício das atividades do cargo ao qual concorreu será excluída do processo e considerada 
desclassificada para todos os efeitos. 
2.1.9. A pessoa com deficiência que, no ato da inscrição, não informar essa condição, receberá, em todas 
as fases do Concurso, tratamento igual ao previsto para os candidatos não portadores de necessidades 
especiais. 
2.1.10. As vagas destinadas à pessoa com deficiência, que não forem preenchidas por falta de 
candidatos, por reprovação no Concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
2.1.11. Após a investidura no cargo, o candidato que utilizar a prerrogativa de que trata o subitem 2.1.1. 
não poderá arguir a deficiência constatada para justificar a concessão de licença ou aposentadoria por 
invalidez. 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O PROVIMENTO/POSSE 

3.1. Ter sido aprovado no Concurso Público; 
3.2. Ter nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma da Lei, que preencham os requisitos 
estabelecidos em Lei (observância da Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998); 
3.3. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função (Ensino Superior Completo com 
Habilitação Específica, se for o caso, inscrição e regularidade junto ao Órgão de Classe); 
3.4. Não possuir antecedentes criminais; 
3.5. Estar apto com as obrigações eleitorais; 
3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função; 
3.7. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
3.8. Cumprir as determinações deste edital. 
4. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no site "http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012", 

durante o período estabelecido no Anexo IV, observado o horário oficial do Estado de Pernambuco. 
4.2. O Município de Caruaru e a entidade executora não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
via Internet não recebida, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
4.3. O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de boleto bancário, em 
qualquer agência bancária, observando o seguinte valor: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para todos os 
cargos disciplinados neste Edital. 
4.4. O boleto bancário de que trata o subitem 4.3. estará disponível no endereço eletrônico 
"http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012", devendo ser impresso para pagamento, logo após a 

conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição, pela internet (on line). 
4.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia indicado no Anexo IV. 
4.6. As solicitações de inscrição serão acatadas após a comprovação pelo banco do pagamento da 
respectiva taxa. 
4.7. Valerá como comprovante de inscrição o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto bancário 
emitido. 
4.7.1. Poderá ainda o candidato emitir novo comprovante no site 
"http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012", após o acatamento do pagamento. 

4.7.2. O Comprovante de Inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de 
realização da prova, quando solicitado. 
4.8. São de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do formulário on line, a transmissão 
de dados e demais atos necessários para as inscrições realizadas. 
4.9. DISPOSITIVOS GERAIS DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

4.9.1. O candidato poderá obter informações acerca de sua inscrição através do serviço previsto no item 
11.14 deste Edital. 
4.9.2. As inscrições serão consideradas válidas, após o pagamento da respectiva taxa, e sendo o 
pagamento realizado por cheque, após a compensação válida do valor nele representado. 
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4.9.3. É proibida a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, assim como a transferência 
da inscrição para outrem. 
4.9.4. Quando se tratar de inscrição realizada por terceiro, a pedido do interessado, todas as informações 
registradas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do mesmo 
(interessado/candidato), arcando este com as consequências de eventuais erros no preenchimento. 
4.9.5. Não serão aceitas inscrições via fax, via correio eletrônico (e-mail) e via postal. 
4.9.6. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo. 
4.9.6.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos 
requisitos e das atribuições do cargo. 
4.9.7. Caso o candidato realize mais de uma inscrição, valerá, para efeitos do presente Edital, apenas 
aquela em que o mesmo tenha realizado a Prova Objetiva de Conhecimentos. 
4.9.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, respeitados os termos do subitem 
4.9.13.7. deste Edital. 
4.9.9. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, salvo em caso de 
cancelamento do certame pela Administração Pública Municipal. 
4.9.10. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, devendo a comissão instituída e/ou o IPAD excluir do concurso aquele candidato que não 
preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, 
sem prejuízo das sanções (penalidades) administrativas, civis e penais. 
4.9.11. Não será aceita a inscrição que não atender ao estabelecido neste Edital. 
4.9.12. A qualquer tempo, será anulada a inscrição e todos os atos e fases/etapas dela decorrentes, em 
se verificando falsidade em qualquer declaração e/ ou qualquer irregularidade nos documentos 
apresentados e/ou na prova. 
4.9.13. DO ATENDIMENTO ESPECIAL 

4.9.13.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das 
provas deverá solicitá-lo, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário quais os recursos 
especiais necessários (materiais, equipamentos etc.). 
4.9.13.1.1. O candidato deverá, ainda, enviar, até a data prevista no Anexo IV, via SEDEX – Encomenda 
Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), endereçada ao “CONCURSO DO 
MUNICÍPIO DE CARUARU – NÍVEL SUPERIOR- LAUDO MÉDICO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL”, 

Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico - IPAD, Estrada De 
Belém, nº 342, Campo grande, Recife/PE, CEP: 52030-280, laudo médico (original ou cópia autenticada) 
que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo 
nos casos de força maior. 
4.9.13.1.2. O laudo médico poderá também ser entregue, até a data fixada no Anexo IV, das 9h (nove 
horas) às 16h (dezesseis horas), pessoalmente ou por terceiro, no(s) mesmo(s) endereço(s) indicado(s) 
no subitem 4.9.13.1.1. 
4.9.13.2. A candidata com necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um 
acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade. O acompanhante ficará responsável 
pela guarda da criança. Não é autorizada, contudo, a presença de menores de idade, não lactentes, 
acompanhando a candidata. 
4.9.13.2.1. Nenhuma pessoa da equipe de fiscalização das provas ficará responsável pela guarda da 
criança no período de realização das provas. 
4.9.13.2.2. A candidata lactante, acompanhada da criança, ficará impedida de realizar as provas, se 
deixar de levar um responsável para guarda da criança. 
4.9.13.3. Aplica-se à situação do subitem 5.1.14. aos casos de Atendimento Especial. 
4.9.13.4. A solicitação de recursos especiais será atendida observando-se os critérios de viabilidade e 
razoabilidade. 
4.9.13.5. A não-solicitação de recursos especiais no ato de inscrição implica a sua não concessão no dia 
de realização das provas. 
4.9.13.6. O IPAD poderá utilizar recursos para gravação e registros nas hipóteses dos atendimentos 
especiais. 
4.10. RETIFICAÇÃO E CONVALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE INSCRIÇÃO 

4.10.1. Validada a inscrição, ficará divulgado na Internet, no site 
"http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012", as informações apresentadas no Formulário de Inscrição 

para conhecimento dos candidatos. 
4.10.2. O candidato, após efetivação de sua inscrição, poderá retificar os dados apresentados no 
Formulário de Inscrição, nos limites estabelecidos neste Edital, até a data de realização da Prova Objetiva 
de Conhecimentos. 
4.10.3. Poderão ser retificadas as seguintes informações apresentadas no Formulário de Inscrição: 
a) nome, data de nascimento, número de CPF, número de identidade, tipo de documento de identidade, 
Estado expedidor, sexo, números do DDD e telefone, filiação, naturalidade e endereço eletrônico – e-mail; 
b) endereço, número da residência/domicílio, complemento de endereço, número de CEP, bairro, 
Município e Estado; 
c) a opção de concorrer como pessoa com deficiência, quando respeitado o prazo para entrega ou 
remessa, conforme o caso, do laudo médico previsto no subitem 2.1.3.1. deste Edital. 
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4.10.4. Transcorrido o prazo do item 4.10.2., mesmo sem qualquer manifestação do candidato, todas as 
informações apresentadas no Formulário de Inscrição serão, automática, irrestrita e tacitamente 
convalidadas, correspondendo à real intenção do candidato, não podendo sofrer alteração. 
4.10.5. Não serão aceitas as retificações das informações que visem à transferência da inscrição para 
terceiros ou que pretendam burlar quaisquer normas ou condições previstas neste Edital. 
4.10.6. Os pedidos de retificação das informações de inscrição serão analisados pelo IPAD, aplicando-se 
as normas deste Edital e o ordenamento jurídico vigente. 
4.10.7. O candidato poderá formular requerimento exclusivamente em meio digital, no endereço eletrônico 
do Concurso ("http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012"), devendo a cópia autenticada do 

documento ser encaminhada ou entregue ao(s) endereço(s) citado(s) no subitem 2.1.3.1., dentro do prazo 
definido no Anexo IV. 
4.10.7.2. O não envio da cópia autenticada do documento no prazo definido implicará o seu 
indeferimento. 
4.10.7.3. O documento deverá ser enviado por SEDEX, sendo postado até o último dia de recebimento do 
documento, conforme definido no Anexo IV. O cumprimento do prazo será comprovado pela data de 
postagem do SEDEX. 
4.10.8. Não será admitida a retificação de quaisquer outras informações não previstas no subitem 4.10.3 
deste Edital. 
5. DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 

5.1. A Prova Objetiva de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para todos 
os candidatos de todos os cargos e abrangerá o conteúdo programático constante no Anexo I deste 
Edital, de acordo com o que se segue: 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

QUANTIDADE 
DE QUESTÕES 

VALOR DE 
CADA QUESTÃO 

TOTAL CARÁTER 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

15 2,5 37,50  
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

25 2,5 62,50 

TOTAL 40 - 100,00 

 

5.1.1. A prova terá duração de 04 (quatro) horas, sendo aplicada na data fixada no Anexo IV deste Edital. 
5.1.2. Os locais e os horários de aplicação da prova serão divulgados na Internet, no site 
"http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012". É de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário 
determinado. 

5.1.3. É dever do candidato acompanhar todos os comunicados que vierem a ser publicados no site: 
"http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012". Poderá, ainda, ser feita divulgação de informação em 

jornal de ampla circulação no Estado de Pernambuco, no Município de Caruaru, na imprensa oficial e na 
Internet. 
5.1.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 1h (uma hora) do 
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de 
inscrição e de documento de identidade original. 
5.1.5. Não será admitido ingresso de candidato nos locais de realização da prova após o horário fixado 
para o seu início. 
5.1.6. Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não-comparecimento implicará a 
eliminação automática do candidato. 
5.1.7. Não será aplicada prova fora da data, do local ou do horário pré-determinados em Edital e/ou em 
comunicado. 
5.1.7.1. Quaisquer casos de alterações orgânicas, permanentes ou temporárias, que impossibilitem o 
candidato de submeter-se à prova, diminuam ou limitem sua capacidade física, mental e/ou orgânica não 
serão aceitas, para fins de tratamento diferenciado por parte da Coordenação da aplicação da prova. 
5.1.8. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pela 
Secretaria de Defesa Social ou órgão equivalente, pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar; 
carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); 
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação (modelo com foto). Para validação como documento de identidade, o documento 
deve encontrar-se no prazo de validade. 
5.1.8.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização da prova, documento de identidade 
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, dentro do prazo de validade definido no documento. 
5.1.8.1.1. Quando a ocorrência policial não registrar o prazo de validade, considerar-se-á válido, para 
efeitos do presente Edital, quando expedido até 30 (trinta) dias antes da data de realização da Prova 
Objetiva de Conhecimentos. 
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5.1.8.2. Caso a Coordenação de Aplicação julgue necessário, inclusive no caso de comparecimento com 
ocorrência policial, dentro do prazo de validade, será realizada identificação especial no candidato, 
mediante coleta de sua assinatura e impressões digitais, além da possibilidade do devido registro 
fotográfico para segurança do certame. 
5.1.8.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, 
carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras ou crachás funcionais sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, além dos documentos 
fora do prazo de validade. 
5.1.8.3.1. Será considerado danificado o documento que contiver mancha, rasura, deterioração ou 
ilegibilidade, em qualquer um de seus dados, tais como: datas, número de registro, fotografia, impressão 
digital, que são aqui citados apenas de modo exemplificativo e não taxativo. 
5.1.9. Por ocasião da aplicação da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade 
original, na forma definida no subitem 5.1.8. deste Edital, não poderá realizá-la, sendo automaticamente 
excluído do concurso. 
5.1.10. Não será permitida, durante a realização das provas de conhecimentos, a comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou 
qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a Códigos e à legislação. 
5.1.10.1. Não será permitido o acesso de candidatos aos prédios e/ou às salas de aplicação das provas 
portando quaisquer armas ou equipamentos eletrônicos, inclusive telefone celular, ainda que desligado e 
sem a respectiva bateria. 
5.1.10.2. Não será permitida ainda a utilização de quaisquer materiais de consulta e/ou de quaisquer 
outros aparelhos eletrônicos (Ex.: bip, walkman, diskman, receptor, gravador, notebook, pendrive, mp3 
player, mp4, player, ipod, palm top, tablet, agenda eletrônica, calculadora, etc.). 
5.1.11. Como medida de segurança, o candidato somente poderá sair do prédio de aplicação portando o 
caderno de provas faltando 45min (quarenta e cinco minutos) para o término da aplicação. 

5.1.12. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso, sem prejuízo das 
sanções civis, administrativas e penais pertinentes, o candidato que, durante a realização da prova: 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
c) portar ou utilizar régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, aparelhos 
eletrônicos, dicionários, notas e/ou impressos, telefone celular, gravador, receptor e/ou pagers, e/ou 
qualquer tipo de arma, e/ou que se comunicar com outro candidato; 
d) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 
qualquer outro meio, que não seja a prova ou a folha de respostas; 
e) abster-se de entregar, a qualquer tempo, os materiais da prova, necessários à avaliação; 
f) reter temporariamente os materiais da prova, necessários à avaliação do candidato, após o término do 
tempo destinado para a sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou portando as provas, a folha 
de respostas ou qualquer outro material de aplicação; 
h) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, na folha de rascunho e/ou na folha de 
respostas; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
j) praticar qualquer outro ato contrário aos bons costumes, à regular aplicação da fase do concurso, e/ou 
à ordem jurídica vigente ou mesmo aos dispositivos e condições estabelecidos neste Edital e/ou em 
qualquer outro instrumento normativo vinculado ao presente concurso; 
k) praticar qualquer ato de coação física ou moral, ou ainda agredir física ou verbalmente qualquer 
membro da equipe de aplicação do concurso, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais; 
l) for surpreendido com qualquer tipo de arma, material de consulta e/ou equipamento eletrônico, inclusive 
os de transmissão de dados ou voz (bip, celular, receptor, notebook, etc.), durante a realização da prova; 
5.1.12.1. O candidato, quando eliminado pelo descumprimento de qualquer dispositivo do presente Edital, 
não poderá permanecer no prédio de aplicação, devendo retirar-se do mesmo. 
5.1.13. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, dactiloscópico, visual ou 
grafológico, ter o candidato utilizado procedimentos ilícitos, sua prova será anulada e ele será eliminado 
do concurso. 
5.1.14. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova, em virtude de afastamento 
de candidato da sala de prova. 
5.1.15. No dia de realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação 
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo. 
5.1.16. Por conveniência da Administração Pública Municipal, ou por caso fortuito ou força maior, poderão 
ser modificados a data, o horário e local da prova, desde que sejam respeitadas as condições de prova e 
os direitos dos candidatos. 
5.1.17. Os fiscais poderão utilizar aparelho detector de metais, inclusive no acesso ao prédio e/ou da sala 
de aplicação de provas, estando, desde já, autorizados pelos candidatos para tal prática, com o objetivo 
de manter a segurança e a lisura do certame. 
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5.1.18. O Município de Caruaru, a entidade executora e a equipe de fiscalização não se responsabilizarão 
por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da 
prova, nem por danos neles causados. 
5.1.19. DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS 

5.1.19.1. A Prova Objetiva de Conhecimentos será estruturada com questões do tipo múltipla escolha, 
com 5 (cinco) opções de resposta ("A" a "E") e uma única resposta correta. 
5.1.19.2. O candidato deverá transcrever, dentro do tempo de duração previsto, as respostas da Prova 
Objetiva de Conhecimentos para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção 
da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na folha de 
respostas. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
5.1.19.3. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente na folha de respostas. 
5.1.19.4. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com o gabarito 
oficial, com este Edital e com as instruções da folha de respostas, tais como: dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada e campo de marcação não-preenchido integralmente. 
5.1.19.5. As questões da prova serão elaboradas respeitando-se o programa constante do Anexo I deste 
Edital. 
5.1.19.6. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, 
salvo em caso de candidato que fizer solicitação específica para esse fim. Nesse caso, se houver 
necessidade, o candidato será acompanhado por um fiscal do IPAD devidamente treinado. 
5.1.19.7. cada questão valerá 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Todos os candidatos terão sua Prova Objetiva de Conhecimentos corrigida por meio de 
processamento eletrônico. 
6.1.1. A nota do candidato na Prova Objetiva de Conhecimentos será calculada da seguinte forma: NPC= 
QC x VQ, em que: 
NPC = nota da Prova Objetiva de Conhecimentos 
QC = número de questões da folha de respostas concordantes com os gabaritos oficiais definitivos; 
VQ = valor de cada questão. 
6.1.2. Será reprovado do Concurso Público o candidato que se enquadrar em qualquer dos itens a 
seguir: 

a) obtiver menos de 06 (seis) questões certas no componente de Língua Portuguesa da Prova Objetiva de 
Conhecimentos, previsto no item 5.1 deste Edital; 
b) obtiver menos de 10 (dez) questões certas no componente de Conhecimentos Específicos da Prova 
Objetiva de Conhecimentos, previsto no item 5.1 deste Edital; 
c) obtiver menos de 20 (vinte) questões certas do total das questões da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
d) não realizar a Prova Objetiva de Conhecimentos. 
6.3. Serão consideradas questões certas as que estiverem de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
6.4. O candidato reprovado ou eliminado não receberá classificação alguma no certame. 
6.5. Para efeito de classificação, o cálculo da nota será considerado até a segunda casa decimal, 
arredondando-se para cima se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco). 
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

7.1. Será utilizado como critério de desempate, sucessivamente: 
a) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
b) maior nota/pontuação no componente de Conhecimentos de Língua Portuguesa da Prova Objetiva de 
Conhecimentos; 
c) o candidato mais idoso. 
7.2. Nada obstante o disposto nos demais subitens imediatamente acima transcritos, fica 
assegurado aos candidatos que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, a idade mais 
avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros previstos neste item 7 DOS 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE, nos termos do art. 27, da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso). 
8. DOS RECURSOS 

8.1. Os cadernos de provas e o gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva de Conhecimentos serão 
divulgados na Internet, no site do IPAD, "http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012", na data prevista 

no Calendário. 
8.2. O candidato que desejar interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva 
de Conhecimentos ou qualquer etapa do certame disporá do período informado no Calendário (Anexo IV), 
mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no endereço eletrônico acima. 
8.3. Os recursos interpostos serão respondidos pelo IPAD, até a data especificada no Anexo IV, através 
de veiculação em internet, sendo visualizados na página de consulta da situação do candidato. 
8.4. Não será aceito recurso presencial, via fax e/ou via correio eletrônico (e-mail). 

8.5. Cada recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
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a) indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada pelo 
IPAD; 
b) para cada questão, argumentação lógica e consistente; 
c) sem identificação do candidato no corpo do(s) recurso(s). 
8.6. Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e/ou fora das especificações 
estabelecidas neste Regulamento serão indeferidos. 
8.6.1. Não serão apreciados os recursos interpostos contra avaliação, nota e/ou resultado de outro(s) 
candidato(s), sendo, de imediato, desconsiderados na forma do item 8.6. deste instrumento normativo. 
8.7. Acatado o recurso, a questão impugnada será anulada e os pontos a ela atribuídos serão 
redistribuídos entre as demais questões da respectiva parte da prova objetiva. Se houver alteração do 
gabarito divulgado, a prova será corrigida de acordo com o gabarito da questão modificada ou anulada. 
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

9.1. A nota final do Concurso será calculada da seguinte forma: 
NPC= QC x VQ, em que: 
NPC = nota da Prova Objetiva de Conhecimentos; 
QC = número de questões da folha de respostas concordantes com os gabaritos oficiais definitivos; 
VQ = valor de cada questão. 
9.2. O Resultado Final deste Concurso será homologado pelo Prefeito do Município de Caruaru e 
publicado no Diário Oficial do Município de Caruaru em listagem por ordem decrescente da nota final, 
contendo: nome do candidato, número de inscrição, pontuação final no certame e ordem de colocação. 
10. DA NOMEAÇÃO E ADMISSÃO 

10.1. A admissão dos candidatos dar-se-á através de nomeação pelo Prefeito do Município de Caruaru, 
obedecida a ordem de classificação, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Caruaru, que 
será a fonte oficial para tomada de conhecimento dos candidatos das informações e convocações deste 
item. 
10.1.1. Os candidatos, quando nomeados, serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado 
de Pernambuco, enquanto não promulgado o do Município de Caruaru. 
10.2. O candidato nomeado deverá satisfazer os requisitos legais para a posse em cargo público 
municipal, inclusive ser declarado apto nos exames médicos admissionais, conforme legislação em vigor 
e normas estabelecidas neste Edital. 
10.3. A posse fica condicionada à apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos 
no Anexo II (Requisitos Específicos) e no item 3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA O 
PROVIMENTO/POSSE deste Edital. 

10.4. Os candidatos nomeados deverão, dentro do prazo legal, comparecer à Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas portando os documentos comprobatórios dos requisitos legais, a fim 
de serem encaminhados à realização de exames médicos admissionais por órgão indicado pela Prefeitura 
do Município de Caruaru para tal finalidade. 
10.4.1. Documentos de apresentação obrigatória na posse do candidato nomeado ao cargo: 
a) 01 (uma) foto 3x4 (três por quatro); 
b) original e cópia do CPF; 
c) original e cópia da Cédula de Identidade; 
d) original e cópia do Título de Eleitor com a comprovação de votação (1º e 2º Turnos); 
e) original e cópia do PIS/PASEP; 
f) original e cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento; 
g) original da Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 
h) original e cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
i) original e cópia do Comprovante de Residência em nome do candidato; 
j) cópia autenticada do Histórico Escolar; 
k) declaração de bens, com firma reconhecida; 
l) declaração de cargos e/ou Empregos Públicos, com firma reconhecida, ou 
m) declaração de que não tem vínculo empregatício com órgão público, com firma reconhecida. 
10.4.2. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os seguintes exames: Teste VDRL – Sífilis; 
Glicemia em jejum; Hemograma completo; Sumário de urina; e Parecer Cardiológico. 
10.4.2.1. Os resultados dos exames serão apresentados na ocasião da realização do exame médico 
admissional. 
10.5. A posse do candidato deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da nomeação. 
10.6. Será tornada sem efeito a nomeação dos candidatos que: 
a) não se apresentarem para posse no prazo estabelecido por Lei; 
b) não satisfizerem os requisitos legais, incluindo todas as normas estabelecidas no Edital. 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o Concurso contidas neste Edital e 
nos comunicados que vierem a ser publicados/divulgados. 
11.1.1. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, ou de qualquer outra 
norma e comunicado posterior e regularmente divulgados, vinculados ao certame, ou utilizar-se de 
artifícios de forma a prejudicar o Concurso. 
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11.2. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, à 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros comunicados 
relativos ao certame, e/ou nas instruções constantes de cada prova. 
11.2.1. Ocorrendo a comprovação de falsidade de declaração/informação ou de inexatidão dolosa ou 
culposa dos dados expressos no Formulário de Inscrição, bem como falsidade e adulteração dos 
documentos apresentados pelo candidato, o mesmo terá sua inscrição cancelada, bem como a anulação 
de todos os atos dela decorrentes, independentemente da época em que tais irregularidades vierem a ser 
constatadas, além de sujeitar o candidato às penalidades cabíveis. 
11.3. O resultado final do Concurso Público será publicado no Diário Oficial do Município de Caruaru. 
11.4. A aprovação e a classificação final no presente Concurso não confere ao candidato selecionado o 
direito ao provimento, apenas impede que o Município preencha as presentes vagas fora da ordem de 
classificação ou com outros candidatos, até o final do prazo de validade deste Concurso. A Administração 
Pública Municipal reserva-se o direito de formalizar as nomeações em número que atenda ao interesse e 
às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. 
11.5. O prazo de validade do Concurso esgotar-se-á em 02 (dois) anos, a contar da data da homologação 
de seu resultado final no Diário Oficial do Município de Caruaru, podendo ser prorrogado, uma única vez, 
por igual período, a critério da Administração Pública Municipal. 
11.6. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
11.7. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação no presente Concurso, 
valendo, para esse fim, a publicação na imprensa oficial. 
11.8. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço na entidade executora, enquanto estiver 
participando do Concurso, até 48h (quarenta e oito horas) da divulgação do resultado final. Após tal 
período, deverá fazê-lo diretamente junto ao Município. São de inteira responsabilidade do candidato os 
prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço. 
11.9. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela comissão instituída por portaria específica, 
ouvido a entidade executora no que couber. 
11.10. A Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações 
em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas de 
conhecimentos do concurso. 
11.11. A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma sistêmica, mediante combinação 
dos itens previstos para determinada matéria consagrada, prezando pela sua integração e correta 
aplicação, sendo dirimidos os conflitos e dúvidas pela Comissão instituída por Portaria específica, ouvido 
a entidade executora, quando necessário. 
11.12. O Município de Caruaru e a entidade executora não têm qualquer participação e não se 
responsabilizam por quaisquer cursos, textos ou apostilas referentes a este Concurso. 
11.13. Todo e qualquer requerimento deverá ser formulado pelo candidato através do endereço eletrônico 
do Concurso (http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012). O candidato, se for o caso, deverá 

encaminhar o documento comprobatório dentro do prazo definido neste Edital. 
11.13.2. O candidato deverá enviar por SEDEX até o último dia de recebimento definido em Edital o 
documento comprobatório da situação informada no requerimento. O cumprimento do prazo será 
comprovado pela data de postagem do SEDEX. 
11.14. Os candidatos poderão obter informações referentes a este Concurso Público no site 
"http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012". 

11.15. Permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Administração Municipal as fichas de 
inscrições, as provas e os comprovantes dos critérios de desempate, em envelopes lacrados, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, a partir da data da homologação do resultado do Concurso Público, como prazo 
decadencial para desfazimento dos atos administrativos correlatos. 
11.16. O não comparecimento à prova objetiva implicará a eliminação automática do candidato. Deste 
modo, os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (luxações, fraturas, contusões, 
câimbras, lesões musculares, torções, menstruações, etc.) ou permanentes que impossibilitem a 
realização da prova prevista neste Edital ou diminuam a capacidade física ou orgânica de qualquer 
candidato não autorizam tratamento diferenciado ou possibilidade de segunda convocação, o que é 
expressamente vedado, sob qualquer hipótese. 
11.17. Ao quadro de vencimentos previsto no anexo II poderão ser agregadas gratificações 
complementares, além de reajustes aplicáveis às respectivas categorias. 

Caruaru, 28 de fevereiro de 2012. 
 
 

José Queiroz de Lima 
Prefeito do Município de Caruaru 
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ANEXO I 

PROGRAMAS 
 

1. NÍVEL SUPERIOR 
- TODOS OS CARGOS: 
LÍNGUA PORTUGUESA: Modos de organização discursiva e finalidades. 1.2 Articulação semântico-

sintática 1.3 Relação texto-realidade 1.4 Interpretação. 2. LÍNGUA 2.1 Oral e escrita. 2.2 Variantes 
regionais e socioculturais. 3. NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA - NORMA 
CULTA NA LÍNGUA ESCRITA 3.1 Ortografia e acentuação.3.2 Pontuação.3.3 Coordenação e 
subordinação: processos de construção e transformação na língua escrita.3.4 Sintaxe de concordância, 
regência (inclusive crase) e de colocação.3.4 Numeral: emprego.3.5 Classes de palavras: flexão e 
emprego 3.6 Propriedade vocabular. 
 
MÉDICO AUDITOR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e campo de 
atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração de denuncia; 
Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: forma de repasse 
de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de atenção básica; Utilização de Recursos 
Federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle. Noções de planejamento estratégico. 
Habilitação para gestão no SUS. Programa saúde da família. Programa saúde da mulher. Programa 
saúde de criança. Programa de saúde bucal. Programa de hipertensão. Programa de diabetes. Programa 
de controle da tuberculose. Programa de controle da hanseníase. Modelo de Atenção, Regulação 
Assistencial. Programa de Saúde Mental. Documentos oficiais: Constituição Brasileira na área de Saúde;  
Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética Medica; Código de Ética de Enfermagem; Código de 
Ética de Odontologia; Código de Ética de Farmácia; Lei 8666/93; Procedimentos para Pagamento de 
Produção Ambulatorial no SUS; Procedimentos de liberação de Atualização de Internação  Hospitalar; 
Procedimentos de liberação de Autorização de Procedimentos de Média e Alta Complexidade. 
 
MÉDICO SAMU 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Urgências clínicas no paciente adulto: sofrimento respiratório agudo, doenças cardiocirculatórias, doenças 
metabólicas, intoxicações exógenas, síndromes convulsivas, acidente vascular encefálico. Urgências 
clínicas na criança: quadros respiratórios agudos e intoxicações exógenas, síndromes convulsivas, 
doenças cardíacas. Urgências traumáticas no paciente adulto e na criança: atendimento inicial do 
paciente politraumatizado, trauma raquimedular, traumatismo crânio-encefálico, trauma torácico, trauma 
abdominal, trauma na gestante, trauma de extremidades, choque e hemorragias, trauma de face, 
queimaduras, afogamentos, choque elétrico, ferimentos por arma de fogo e por arma branca. Urgências 
psiquiátricas: psicoses, tentativas de suicídio, depressões, síndromes cerebrais orgânicas. Urgências 
obstétricas: trabalho de parto normal, apresentações distócicas, hipertensão na gestante e suas 
complicações, hemorragias,abortamento. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Propedêutica em Clínica Médica. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Antibióticos, 
quimioterápicos e corticóides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial e 
tratamento das seguintes afecções: aparelho digestivo: esofagite, gastrite, úlcera péptica, doença 
intestinal inflamatória, pancreatites e cirrose hepática; aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto 
agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; sistema hematopoiético: anemias, leucoses e 
linfomas; sistema renal: infecções do trato urinário GNDA, GNC; aparelho respiratório: pneumonia, 
bronco-pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led. Doenças 
Infectoparasitórias: Parasitoses, Filariose, Lleptospirose, Hepatite, AIDS, Sífilis, Hanseníase, Tuberculose, 
Cólera, febre tifóide, Meningoencefalite e Dengue. Doenças neoplásicas: aspectos diagnósticos das 
doenças tumorais do aparelho respiratório e digestivo. Diabetes mellitus e doenças da tireóide. Urgências 
clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, Asma Brônquica, 
hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda, cólica renal e embolia pulmonar. 
Atenção à pessoa em situação de violência: doméstica, sexista e outras. Envenenamentos agudos. 
Clínica do traumatismo craniano – TCE e AVC. Conhecimentos no manejo do paciente vítima de urgência 
ou trauma no ambiente do pré-hospitalar. Urgência e trauma tóracico e abdominal, urgência e trauma 
periférico. Abordagem de outras situações de urgência: urgência em saúde mental, urgências obstétricas 
e urgências em pediatria, queimaduras, sutura, drenagem de abscesso. Dermatologia: principais doenças 
de pele. 
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MÉDICO NEUROLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPCÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Síndrome de hipertensão intracraniana; Doenças vasculares cerebrais e medulares; Doenças infecciosas 
e parasitárias: Meningites. Encefalite, Abscessos, Tromboflebites, Cisticercose, Esquistossomose, 
Tuberculose e Viroses; Doenças dos músculos, da junção neuromuscular, das raízes, plexos e nervos 
periféricos; Doenças digestivas: Esclerose Lateral Amiotrófica. Waming-Hoffman. Kugelberg-Walender, 
Siringomielia. Degenerações Espino-Cerebelares; Tumores intracranianos, raquimedulares e dos nervos 
periféricos (primitivos e metastáticos); Doenças do sistema nervoso autônomo: hipotensão ortostática 
neurogênica, neuropatias autonômicas, disautonomia familiar e bexiga neurogênica; Malformações 
congênitas e anormalidades do desenvolvimento / Paralisia cerebral, retardo mental e hidrocefalias; 
Traumatismos crânioencefálicos e raquimedulares. Traumatismos dos nervos periféricos; Hérnias discais, 
mielo-radiculopatias espondilóticas. Estenose do canal raquiano. Noções de neuroimagem e de 
eletrofisiologia: eletroencefalografia, eletromiografia, estudos da neurocondução e potenciais evocados. 
 
MÉDICO HEPATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Hepatites Virais. Hepatite Crônica B. Hepatite Crônica C. Hepatite Fulminante. Hepatite Auto-imune. 
Doenças Colestáticas do Fígado. Doenças Metabólicas do Fígado. Doenças Fibropolicísticas 

hepatobiliares. Cirrose Hepática. Hipertensão Porta. Insuficiência Hepática. Transplante Hepático. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso 2. Interpretação de exames complementares de apoio 
diagnóstico 3. Princípios de farmacologia clínica e terapêutica em psiquiatria 4. Concepção 
psicossomática/psicoimunologia 5. Psicopatologia: ansiedade, transtornos obessivos-compulsivos, 
síndrome do pânico, transtornos fóbicos, transtornos dissociativos, doenças bipolares, retardamento 
mental, depressão, transtorno da personalidade,transtornos da sexualidade, comportamento suicida e 
déficit cognitivo 6. Transtornos alimentares: bulimia, anorexia nervosa 7.Transtornos Mentais Orgânicos 8. 
Doenças degenerativas: doença de Alzheimer e outras demências 9. Transtornos psicóticos: 
esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes 10. Transtorno do Humor 11.Transtornos neuróticos 
relacionados ao stress e somatoformes 12.Transtornos emocionais e do comportamento na infância e 
adolescência 13. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos 14. Política de Saúde Mental: 
Psiquiatria preventiva e da comunidade; Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde 
mental: superação do modelo asilar, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do 
sofrimento psíquico, interdisciplinaridade 15. Assistência integral às pessoas em situação de risco; 
violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso 16. Centros de Atenção Psicossocial – CAPS: 
financiamento, bases legais e estratégias de atuação: projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica 
ampliada, matriciamento, visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família, 
oficinas terapêuticas, centros de convivência e espaços afins, serviços residenciais terapêuticos ou 
moradias, ações intersetoriais 17.Transtornos relacionados à saúde do trabalhador 18. Urgência e 
emergência em saúde mental, atenção à crise. 
 
MÉDICO GERIATRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Teorias do envelhecimento; biologia e fisiologia do envelhecimento; semiologia do idoso 2. 
Envelhecimento e mudanças orgânicas na velhice 3. Epidemiologia, fatores de risco e medidas de 
prevenção para doença cardiovascular, neoplasias, diabetes, doenças da tireóide, dislipidemia, climatério, 
anemias e obesidade no idoso 4. Manifestações incomuns das doenças na velhice 5. Avaliação clínica do 
paciente idoso 6. Uso de fármacos no idoso 6. Prevenção de dnças e fragilidades no idoso 7. Prevenção 
da iatrogenia no idoso 8. Prevenção, diagnóstico, avaliação laboratorial, tratamento e critérios de 
encaminhamento das principais doenças primárias e secundárias do sistema cardiovascular: hipertensão 
arterial, aterosclerose e fatores de risco para doença cardiovascular, hipotensão ortostática, arritmias, 
doença arterial coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, 
insuficiência venosa crônica, doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, hemorróidas, varizes; do 
sistema respiratório: asma brônquica, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 
tuberculose; do sistema digestivo: diarréias agudas e crônicas, hepatites, colecistite, estomatites, 
gastrites, hérnia de hiato, colelitíase, hemorragia digestiva, constipação, doença diverticular do cólon; do 
sistema geniturinário: infecção urinária, insuficiência renal, cólica nefrética, obstrução urinária, doenças da 
próstata, disfunção sexual, incontinência urinária; do sistema neurológico: cefaléias agudas e crônicas, 
acidente vascular encefálico, distúrbios do sono, depressão, delirium, síndromes extrapiramidais, 
síndromes parkinsonianas, tremor essencial, doença de Parkinson, neuropatias periféricas, epilepsia, 
doença de Alzheimer e outras demências; do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo: Osteoporose, 
neoplasias, distúrbios da cognição e comportamento, osteoartroses, doença de Paget, polimialgia 
reumática e arterite de células gigantes; do sistema imunológico: principais afecções 
otorrinolaringológicas, oftalmológicas e dermatológicas no idoso 9. Fragilidade, trauma, cuidados clínicos 
e psicossociais dos idosos 10. Qualidade de vida e objetivos terapêuticos no idoso 11. Cuidados 
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familiares e comunitários 12. Quedas, síncope e vertigens no idoso; síndrome da imobilização; úlceras de 
pressão; sistúrbios hidroeletrolíticos no idoso 13. Avaliação pré-operatória do idoso 14. Tratamento da dor 
crônica 15. Medicina preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde bucal, imunização, atividade física, 
rastreamento de doenças) 16. Maus tratos aos idosos 17. Princípios de reabilitação geriátrica 18. 
Emergências em geriatria 19. Assistência domiciliar ao idoso 20. Problemas éticos e legais em medicina 
geriátrica 21. Cuidados paliativos. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Anatomia e fisiologia dos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, urinário e digestório 2. 
Princípios da cirurgia 3. Abordagem, propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico 4. Transfusão. 5. 
Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico 6. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; 
infecção hospitalar; tétano 7. Anestésicos locais; anestesia loco regional 8. Fios de sutura: aspectos 
práticos do seu uso 9. Cicatrização das feridas: técnica e princípios básicos 10. Parede abdominal; 
omento; mesentério; retroperitôneo; hérnias da parede abdominal 11. Pré e pós-operatório em cirurgias 
eletivas e de urgência/emergência 12. Choque 13. Traumatismo abdominal, síndrome comportamental do 
abdome 14. Respostas endócrinase metabólicas aos traumas 15. Politraumatismo; traumatismo torácico e 
do pescoço 16. Abordagem cirúrgica de problemas da pele e tecido celular subcutâneo 17. Cirurgia da 
tireóide e paratireóide 18. Doenças que simulam abdome agudo 19. Cirurgia de urgência: abdome agudo; 
apendicite aguda; úlcera péptica perfurada; pancreatite aguda; isquemia mesentérica; obstrução 
intestinal; peritonites; abcessos intra-abdominais 20. Doenças venosa, linfática e arterial periférica; 
esôfago e hérnias diafragmáticas; estômago, duodeno e intestino delgado, apêndice, reto e ânus; fígado, 
pâncreas e baço; vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático 21. Doença diverticular dos cólons: 
diverticulite; colecistite; litíase biliar; retocolite ulcerativa; doença de Crohn. 22. Tumores da cabeça e do 
pescoço; tumores da parede torácica, pleura, pulmão e mediastino 23. Doenças da mama 24. 
Complicações cirúrgicas trans e pós operatórias 25. Atendimento ao politraumatizado: traumatismo 
crânio-encefálico e raquimedular 26. Mordeduras de animais 27. Videolaparoscopia diagnóstica e 
cirúrgica 28. Hipertensão porta 29. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos e queimaduras 30. 
Hemorragias interna e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão 31. Sistema de 
atendimento pré-hospitalar 32. Portaria n.º1863/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui a Política 
Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão) 33. Portaria n.º 1864/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui o 
componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da 
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território 
brasileiro: SAMU- 192). 
 
MÉDICO DA FAMÍLIA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 questões): 

1. Saúde da criança na Atenção Básica; 2. Saúde do adolescente na Atenção Básica; 3. Saúde da mulher 
na Atenção Básica; 4. Saúde do adulto na Atenção Básica; 5. Saúde do idoso na Atenção Básica; 6. 
Saúde do trabalhador na Atenção Básica; 7. Saúde mental na Atenção Básica; 8. Saúde bucal na 
Atenção Básica; 9. Doenças infecciosas e parasitárias; 10. Doenças emergentes e reemergentes; 11. 
Organização do serviço na Atenção Básica; 12. Urgência na Atenção Básica; 13. Abordagem familiar; 14. 
Política Nacional de Atenção Básica; 15. Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; 16. Abordagem 
centrada no paciente; 17. Vigilância epidemiológica; 18. Vigilância sanitária; 19. Vigilância ambiental; 20. 
Sistema de informação na Atenção Básica; 21. Medicina baseada em evidência. 
 
MÉDICO CARDIOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 questões): 

1. Anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular 2. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, 
ecocardiografia; prova de esforço 3. Cardiologia nuclear 4. Hemodinâmica 5. Princípios de eletrofisiologia 
6. Patologias sistêmicas e o sistema cardiovascular 7. Diagnóstico, tratamento e manejo da insuficiência 
cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva e arritmias cardíacas 8. Diagnósticos de imagem em 
cardiologia: ressonância magnética; radiologia do coração e grandes vasos 9. Cardiopatias congênitas 
cianóticas e acianóticas 10. Fatores de risco da aterosclerose 11. Doença hipertensiva sistêmica: 
mecanismos, diagnóstico, tratamento e acompanhamento 12. Prevenção primária e secundária da 
doença coronariana, intervenção coronária percutânea 13. Doença isquêmica do coração 14. Hipotensão 
e síncope 15. Doença reumática 16. Valvulopatias 17. Miocardiopatias 18. Doença de Chagas 19. 
Anginas e infarto agudo do miocárdio 20. Marca-passos artificiais 21. Endocardite infecciosa 22. Doenças 
do pericárdio e doenças da aorta 23. Edema e embolia pulmonar; hipertensão pulmonar, cor pulmonar, 
infecções pulmonares; reabilitação cardiovascular 24. Indicações para cirurgia de revascularização. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Anatomia clínico cirúrgica e fisiologia do sistema geniturinário 2. Malformações do sistema geniturinário 
3. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho 4. Interpretação de exames complementares de 
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apoio diagnóstico em ginecologia/obstetrícia 5. Planejamento familiar, infertilidade; métodos anti-
concepcionais: classificação, indicações e contra-indicações 6. Política de Saúde da Mulher 7. Lesões 
colposcópicas típicas e atípicas 8. Doenças sexualmente transmissíveis 9. Prevenção, rastreamento, 
diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico de neoplasias benignas e malignas da mama, vulva, vagina, 
ovários, colo, corpo uterino e endométrio 10. Prurido e corrimento; doença inflamatória pélvica; vulvo-
vaginites; síndromes de relaxamento pélvico 11. Cistoceles, uretroceles, enteroceles e retoceles 12. 
Amenorréias, sangramento uterino disfuncional, síndrome do ovário policístico, insuficiência ovariana 
precoce 13. Síndrome pré-menstrual, disfunção sexual na mulher, dispareunia 14. Vaginismo, distúrbios 
do orgasmo 15. Massas ovarianas benignas, miomas uterinos, endometriomas vulvares, pólipos cervicais; 
cistos das glândulas de Bartholin; mastalgia, massas mamárias 16. Hemorragia genital; etiologia, 
diagnóstico e tratamento 17. Dismenorréia, puberdade, climatério e menopausa 18. Dor abdominal e ou 
pélvica em ginecologia 19. Vulvoscopia: indicação; tratamento das lesões 20. Videolaparoscopia em 
ginecologia: diagnóstica e cirúrgica 21. Incontinência urinária, fístula uro e enterogenital 22. Prolapso 
uterino e vaginal 23. Diagnóstico da gravidez e pré-natal 24. Violência contra a mulher; avaliação e 
acompanhamento da vítima de estupro. 
 
MÉDICO OBSTETRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 questões) 

Assistência ao parto normal. Assistência ao pré-natal de baixo e alto risco. Hemorragias da primeira 
metade da gestação. Hemorragias da segunda metade da gestação. Infecção puerperal. Gestação de alto 
risco (diabetes, cardiopatia, nefropatia, tuberculose, doenças autoimunes). Estados hipertensivos na 
gravidez. Prematuridade. Choque em obstetrícia. Tocotraumatismo materno. 
 
MÉDICO NEONATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 questões): 

Mortalidade Perinatal. Assistência imediata ao recém-nascido. Asfixia Perinatal. Icterícia Neonatal. 
Prematuridade. Retardo de crescimento intra-uterino. Distúrbios Respiratórios do Recém-nascido. 
Distúrbios Metabólicos do recém-nascido. Distúrbios Hidroeletrolíticos do Recém-nascido. Recém-nascido 
filho de mãe diabética. Distúrbios Hematológicos do recém-nascido. Doenças Cardíacas do Recém-
nascido. Infecções Congênitas. Infecções adquiridas no período neonatal. Problemas Neurológicos: 
Convulsão e Hemorragias. Problemas do Trato Gastrointestinal: Refluxo Gastroesofágico e Enterocolite 
Necrosante. Patologia Cirúrgica do Período Neonatal. Nutrição do Recém-nascido Prematuro. 
Aleitamento Materno. Doença Metabólica Óssea. Distúrbios Renais: Insuficiência Renal Aguda, 
Retinopatia da Prematuridade. Tocotraumatismos. 
Medicamentos usados em Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal. Humanização da Assistência 
Perinatal. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 questões): 

1. Humanização da Atenção à Saúde. 2. Morbimortalidade na infância e na adolescência. 3. A atenção 
integral à saúde da criança. Crescimento e desenvolvimento, Aleitamento materno e orientação alimentar 
para desmame. 4. Imunizações. Doenças prevalentes na infância. 5. Puericultura: o recém-nascido 
normal, pré-termo e pós-termo. 6. Infecções e agravos prevalentes no recém-nascido. 7. A atenção 
integral à saúde do adolescente. Crescimento e Desenvolvimento. Sexualidade. Gravidez na 
Adolescência. Violência. Doenças prevalentes. 8. Doenças infecto-contagiosas. 9. Emergência em 
pediatria / A criança grave. 10. Ética e legislação profissional. 
 
MÉDICO UTEÍSTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Semiologia dos sistemas cardiovascular, respiratório e digestivo; Insuficiência Respiratória Aguda; 
Ventilação Mecânica; Parada Cardio-Respiratória; Septicêmia; Choques, Coma Diabético; Acidente 
Vascular Cerebral; Meningoencefalites; Tétano; Leptospirose; A.I.D.S; Hepatite; Distúrbios 
Hidroeletrolítico e Ácido-Básicos; Nutrição enteral e Parenteral; Insuficiência Renal; Hemorragia Digestiva; 
Emergências Hipertensivas; Edema Agudo do Pulmão; Insuficiência Coronariana Aguda; Embolia 
Pulmonar 
 
CIRURGIÃO UROLOGISTA 
Conhecimentos Específicos (25 questões) 

Sistemas de distúrbios do trato urinário. Exame físico do trato urinário. Refluxo vésico-uretral. Infecção 
urinária. Moléstia sexualmente transmissível. Calculose urinária. Câncer de bexiga, pelve e ureter. 
Neoplasias renais. Neoplasias da próstata. Prostatites. Tumores genitais. Bexiga neurogênca. 
Insuficiência renal crônica. Doenças do pênis e uretra masculina. Impotência sexual. Infertilidade. 
Hipertensão arterial renovascular. Noções sobre terapia de substituição da função renal. Cirurgias. 
Urgência e Emergência. 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. 
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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. 
 
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Métodos diagnósticos em doenças vasculares. Ateroesclerose, etiopatogenia, fisiopatologia, patologia e 
diagnóstico. Substitutos vasculares. Oclusões arteriais agudas. Traumatismos vasculares. Oclusões 
arteriais crônicas. Aneurismas arteriais.  Fístulas artério-venosas. Tratamento anticoagulante e 
fibrinolítico.   Doença trombo-embólica. Varizes dos membros inferiores. Síndrome pós-trombótica. 
Linfongites e erisipelas. Pé diabético. Tumores vasculares. 
 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Anatomia e fisiologia em Otorrinolaringologia. Exame clínico, físico, semiologia, e plano de trabalho. 
Patologia, malformações congênitas, diagnóstico e tratamento da orofaringe, laringe, nariz e seios 
paranasais, ouvido externo, interno e médio. Tumores benignos e malignos em otorrinolaringologia; 
tumores cérvico-facial e massas cervicais. Estomatites, patologias Inflamatórias da faringe, rinopatias 
Agudas e Crônicas, sinusopatias agudas e crônicas. Labirintopatias vasculares e metabólicas. 
Interpretação dos testes e audiogramas, Disacusias. Doenças e manifestações iatrogênicas em 
otorrinolaringologia. Próteses auditivas : tipos e indicações. Paciente respirador oral. Otopatias externas, 
internas e médias. Avaliação do paciente com surdez. Vertigem e doenças do labirinto. Emergências e 
urgências em otorrinolaringologia. 
 
MÉDICO ANATOMATOPATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

Distúrbios circulatórios. Mecanismo de injúria e morte celular.Alterações regressivas celulares e do 
interstício. Pigmentações patológicas e depósitos minerais. Processo inflamatório agudo, crônico e 
granulomatoso. Aspectos gerais de lesões pré-neoplásicas e de neoplasias benignas e malignas. Noções 
gerais de Imunopatologia e Patologia Ambiental. Técnica de realização de necrópsias médicas. Técnicas 
histológicas de rotina.  Patologia do tubo digestivo e anexos. Patologia do sistema gênito-urinário. 
Patologia tumoral e Inflamatória do sistema nervoso central. Patologia do sistema respiratório. Noções 
gerais sobre dermatopatologia. Patologia inflamatória do  tecido linfóide. Patologia de doenças 
infecciosas; AIDS, Tuberculose. Esquistossomose, Doenças de Chagas, Filariose, Hepatites Virais, 
Hanseníase. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Abordagem do paciente com lesões dermatológicas acne e erupções: Acneformes, afecções do tecido 
conectivo, alterações morfológicas cutâneas, epidermites-dérmicas 2. Afecções dos anexos cutâneos, 
erupções por drogas, infecções e infestações 3. Dermatoses: por vírus, por riquétsias, piodermites e 
outras dermatoses por bactérias, metabólicas, escabioses e outras dermatoses parasitárias, ulcerosas, 
eczematosas, eritemato-pápuloescamosas, seborreica, psoríase, vésicobolhosas, ptiriasis rósea de 
Gilbert, líquen plano, outras formas de líquen, dermatoses congênitas e hereditárias 4. Manifestação 
cutânea das doenças sistêmicas 5. Púrpuras, pruridos 6. Doenças do tecido conjuntivo 7. Reações de 
hipersensibilidade da pele: urticária, eritema polimorfo 8.Tuberculose e micobacterioses atípicas 9. 
Hanseníase; doenças sexualmente transmissíveis; infecção pelo HIV 10. Micoses superficiais e 
profundas. 11. Leishmaniose e outras dermatoses por protozoários, dermatozooses 12. Inflamações e 
granulomas não infecciosos - cistos e neoplasias, terapêutica tópica das dermatoses 13. Cirurgia 
dermatológica 14.Terapêutica sistêmica das dermatoses 15. Delírio parasitário, dermatite atópica, herpes 
simples genital, lúpus 16. Noções de psicossomáticas 17. Dermatologia em Saúde Pública 18. 
Dermatoses Ocupacionais 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Princípios de ação hormonal; regulação hormonal do metabolismo da água e letrólitos 2. Pâncreas; 
Diabetes tipo 1 e complicações agudas (cetoacidoses e estado hipermolar); complicações crônicas 3. 
Fisiologia da regulação do eixo hipotálamo-hipófise 4. Síndromes hiperprolactinêmicas 5. Hipertireoidismo 
e hipotireoidismo 6.Bócios 7.Síndrome de Cushing (diagnostico de hipercortisolismo) 8. Insuficiência 
adrenal 9. Doenças da paratireóide e distúrbios do metabolismo ósseo e mineral 10. Distúrbios 
poliglandulares 11. Doenças das gônadas 12. Acromegalia 13. Déficit de GH 14. Obesidade e síndrome 
metabólica 15. Panhipopituitarismo 16. Endocrinologia do envelhecimento: principais alterações 
hormonais da terceira idade 17. Fisiologia e distúrbios do crescimento e desenvolvimento 18. 
Neuroendocrinologia 19. Abordagem clínica, fisiologia e distúrbios das alterações de diferenciação sexual 
20. Endocrinologia feminina: ciclo menstrual normal e patológico, síndromes anovulatórias, amenorréias, 
infertilidade, síndromes hiperandrogênicas,tumores ovarianos, menopausa, endocrinologia da gestação 
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21. Andrologia 22. Diagnóstico diferencial das hipercalcemias 23. Distúrbios do metabolismo dos lipídeos 
24.Neoplasias endócrinas múltiplas 25. Feocromocitoma. 
 
MÉDICO HEMATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 Questões): Citohistologia dos Orgãos Hemocitopoiéticos e 

Sangue Periférico. Medula óssea normal. Série granulocítica. Série eritrocítica. Série megacariocitica. 
Série reticular. Exploração dos órgãos hemocitopoiéticos. Mielograma. Adenograma. Esplenograma. 
Sangue Periférico. Valores Normais. Leucositoses. Leucopeniais. Trombocitopenias. Hemostasia. 
Fisiologia da Hemostasia. Fator vascular. Fator plaquetário. Fator plasmático. Sistema de coagulação 
(fase de contacto; Sistema intrínseco e extrínseco) Inibidores fisiológicos da coagulação. Sistema 
fibrinolítico. Fisiologia do endotélio. Endotélio e coagulação. Endotélio e fibrinólise. Interação do endotélio 
com plaquetas e leucócitos. Manifestações hemorrágicas e o auxílio do laboratório para o diagnóstico. 
Testes globais. Testes específicos. Terapêutica. Doença de Von Willebrand; Hemofilia. Estados 
protrombóticos. Doenças Hemorrágicas. Manifestações clínicas. Métodos diagnósticos e classificação. 

Fatores vasculares, plaquetários, plasmáticos. Anemias: Anemias hemolíticas, anemias carenciais e das 
insuficiências medulares. Doença Hemolítica Peri-Natal: Diagnóstico laboratorial; Imunização e Prevenção 
materna; Conduta terapêutica para o Recém-nascido, acometido de Doença hemolítica. 
Hemoglobinopatias: Diagnóstico laboratorial. Conduta terapêutica. Baço: Funções: Esplenopatias. 
Hiperesplenismo. Hipoesplenismo, Anesplenismo. Leucoses: Agudas. Crônicas. Diagnóstico laboratorial. 
Protocolos de tratamento. Patologia do Tecido Linfóide: Linfomas. Doenças de Hodgkin. Diagnóstico das 
Doenças Infecciosas. Leucocitose e neutrofilia; Leucocitose e eosinofilia; Leucopenia e linfocitose. 

Anemias carenciais,hemolíticas:hereditárias e adquiridas; aplástica, Leucemias Agudas,Leucemias 
Crônicas, Doenças Linfoproliferativas Crônicas,Doenças Mieloproliferativas Crônicas,Síndrome 
Mielodisplásicas,Hemostasia e Trombose, Medicina Transfusional. 
 
MÉDICO INFECTOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Doenças infecciosas e parasitárias mais prevalentes: tuberculose, hanseníase e filariose; dengue, 
leptospirose 2. Tuberculose: diagnóstico e tratamento (adulto e criança); tuberculose/HIV (coinfecção); 
hanseníase: diagnóstico, tratamento e prevenção de incapacidades (adulto e criança) 3. Hanseníase e 
HIV, reações hansênicas; abordagem das IST; infecção pelo HIV na criança e no adulto 4. Síndrome da 
imunodeficiência adquirida 5. Febre 6. Septicemia, Infecções em pacientes granulocitopênicos 7. 
Infecções causadas por microorganismos anaeróbicos, tétano, meningite por vírus e bactérias, abscesso 
cerebral 8. Sinusites 9. Difteria 10. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras 11. Empiema pleural, 
derrames pleurais 12. Toxoplasmose, leptospirose, hantaviroses 13. Actinomicose e nocardias e 
infecções fúngicas 14. Endocardite, pericardite, gastroenterocolites infecciosas e virais 15. Hepatite por 
vírus 16. Leishmaniose cutânea e visceral, Febre tifóide, dengue, varicela, sarampo, rubéola, escarlatina, 
caxumba, coqueluche, herpes simples e zoster 17. Esquistossomose, filariose, parasitoses por helmintos 
e protozoários 18. Imunizações 19. Controle de infecções hospitalares 20. Cólera, raiva, malária 21. 
Antibióticos e antivirais. 
 
MÉDICO MASTOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Fisiopatologia mamária; Procedimentos ambulatoriais em mastologia 2. Diagnóstico clínico em 
mastologia: imagens e técnicas de biopsia, diagnóstico semiológico, mamografia, ecografia, doppler 
colorido, citologia e microbiopsia 3. Quimioprevenção: conceitos básicos de quimioterapia antineoplasica 
e radioterapia nas neoplasias malignas da mama 4. Epidemiologia do carcinoma de mama: descritiva e 
análitica, avaliação e conduta no risco 5. Patologias mamárias benignas: diagnóstico e tratamento 6. 
Prevenção para o carcinoma de mama 7. Patogênese para o carcinoma de mama, carcinomas não 
infiltrantes da mama, carcinomas infiltrantes da mama: histopatologia, parâmetros diagnósticos e 
morfológicos; tratamento clínico de pessoas com história de carcinoma de mama na família; proliferação 
celular e plóidia; anticorpo monoclonais no diagnóstico, prognóstico e terapia; novas abordagens 
terapêuticas para o carcinoma de mama 8. Marcadores tumorais; classificação TNM e estadiamento; 
terapia do carcinoma primário de mama - tratamento cirúrgico, conservador e radical 9. Quadro clínico e 
tratamento do carcinoma de mama localmente avançado e inflamatório 10. Carcinoma de mama e 
gravidez 11. Tumores malignos não-epiteliais: diagnóstico e tratamento; prevenção e terapia das 
complicações. 
 
MÉDICO NEFROLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES): Insuficiência Renal Aguda e distúrbios 

hidroeletrolíticos e ácido - básico; Insuficiência Renal Crônica e suas complicações secundárias; 
Tratamento dialítico: indicações e formas de tratamento; Glomerulopatias; Rim e doenças sistêmicas; 
Infecção do trato urinário; Tubulopatias; Transplante renal; Litíase urinária. 
 
 
 



 
 

 15 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Anatomia e fisiologia dos sistemas respiratório e cardiovascular 2. Malformações do Sistema 
Respiratório 3. Farmacologia do Sistema Respiratório 4. Mecanismos de defesa pulmonar, vias 
respiratórias superiores e inferiores; correlações fisiopatológicas e clínicas 5. Métodos de diagnóstico 
radiológico, tomografia computadorizada, Ressonância Magnética, Radiografia Digital 6. Radiologia 
intervencionista do tórax, ultra-sonografia do tórax e cintigrafia pulmonar e interpretação de exames 
complementares de apoio diagnóstico 7. Métodos de Diagnóstico Bioquímico, hematológico, 
bacteriológico (microbactérias atípicas) Imunológico, citopatológico, histopatológico, funcional (funções e 
biópsias), o eletrocardiograma em pneumologia 8. Anomalias e doenças de caixa torácica e diafragma 9. 
Diagnóstico e Tratamento: tabagismo, pneumonias e broncopneumonia, asma brônquica, bronquectasias, 
abcessos pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções respiratórias agudas, Pneumopatias 
intersticiais, insuficiência respiratória, doenças pleurais, doenças pulmonares difusas, edema pulmonar; 
tromboembolismo pulmonar, vasculites, síndromes eosinofílicas; aspergilose broncopulmonar alérgica e 
alveolite alérgica extrínseca (pneumopatias de hipersensibilidade); Sarcoidose pulmonar; Síndrome da 
Angústia Respiratória no adulto (SARA), pneumotórax 10. Doenças ocupacionais e sua relação com o 
sistema respiratório 11. Doenças infecto-parasitárias e pneumologia; tuberculose pulmonar; doenças 
pulmonares na síndrome de imunodeficiência adquirida; micoses Pulmonares 12. Câncer de pulmão e 
outros tumores de tórax; tumores pleurais, costais, partes moles e outros, tumores do mediastino 13. 
Distúrbios da respiração durante o sono 14. Poluição atmosférica 15. Transplante de pulmão 16. 
Avaliação do pré e pós-Operatório, risco cirúrgico, Fisioterapia Respiratória 17. Síndrome Pulmão-Rim 18. 
Manifestações pulmonares das colagenoses 19. Hipertensão pulmonar e cor Pulmonal 20.Traumatismo 
Torácico; afogamento 21. Principais aspectos na Pneumologia Infantil 22. Urgências e emergências em 
pneumologia. 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Radiologia dos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular, genito-urinário, digestório e músculo-
esquelético 2. Pediatria: métodos de exame; doenças congênitas; doenças adquiridas 3. Tumores 
benignos e malignos 4. Física das radiações, efeitos biológicos das radiações, proteção radiológica 5. 
Técnicas radiológicas, formação de imagem radiográfica, controle de qualidade, fundamentos da 
tomografia computadorizada e da ressonância magnética, contrastes radiológicos 6. Primeiros socorros, 
choque anafilático 7. Biópsias e punções orientadas por imagem 8. Mamografia: Técnicas de 
posicionamento 9. Radiologia intervencionista: noções básicas, indicações e análises 10. Densitometria 
óssea: noções básicas, indicações e análises 11. Bases físicas da ultra-sonografia 12. Ultra-sonografia 
intervencionista 13. Ultra-sonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica e de partes moles 
14. Doppler: noções básicas. 
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Imunologia Básica - Processo Inflamatório. Sistema do Complemento, Interação Antígeno-Anticorpo. 
Genética básica - Causas Genéticas de Doenças Reumáticas 2. Exame clínico, físico, semiologia, e plano 
de trabalho 3. Mecanismos etiopatogênicos da dor da inflamação e da autoimunidade 4. Etiopatogenia, 
clínica, propedêutica e tratamento da: febre reumática, osteoartrose, doença mista do tecido conjuntivo, 
esclerose sistêmica, síndrome do anticorpo antifosfolipídeo, lúpus eritematososistêmico, Síndrome de 
Sjögren, vasculites, espondiloartropatias, fibromialgia 5. Enfermidades da coluna vertebral 6. Doenças 
osteometabólicas 7. Artrites: artrite infecciosa, Neoplasias articulares, osteoartrite, artrites microcristalinas 
8. Doenças sistemáticas com manifestações articulares 9. Enfermidades reumáticas da criança e do 
adolescente. 
 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Ultrassonografia: bases físicas, princípios básicos, técnicas e equipamentos 2. Indicações da ultra-
sonografia 3. Pediatria: métodos de exame; doenças congênitas; doenças adquiridas 4. Ultrasonografia 
em Ginecologia: anatomia e estudo ultrasonográfico da pelve feminina, útero normal e patológico, 
endometriose, ovário normal e patológico 5.Contribuição do ultra-som nos dispositivos intra-uterinos 6. 
Doenças inflamatórias pélvicas 7. Diagnóstico diferencial das massas pélvicas 8. Ultra-sonografia e 
esterilidade 9. Estudo ultra-sonográfico da mama normal e patológica 10. Ultrasonografia em obstetrícia: 
anatomia ultra-sonográfica do saco gestacional e do embrião e fetal, placenta e outros anexos do 
concepto, avaliação da idade gestacional, patologias da primeira metade da gestação, crescimento intra-
uterino retardado, ultra-sonografia transfontanelar 11. Gestação de alto-risco e múltipla 12. Pré-natal 13. 
Medicina Interna: estudo ultra-sonográfico, olho, órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior 
(fígado, vias bilares, vesícula biliar, pâncreas e baço), cavidade abdominal, vísceras ocas, coleções e 
abscesso peritoneais, reproperitôneo, rins e bexiga 14. Ultra-sonografia do sistema genito-urinário 
masculino: próstata e vesículas seminais, escroto, pênis e extremidades 15. Ultra-sonografia músculo 
esquelética 16. Ultra-sonografia nos tumores benignos e malignos 17. fundamentos da tomografia 
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computadorizada e da ressonância magnética, contrastes radiológicos 18. Primeiros socorros, choque 
anafilático 19. Biópsias e punções orientadas por imagem 20. Mamografia: Técnicas de posicionamento 
análises 21. Densitometria óssea: noções básicas, indicações e análises 22. Ultra-sonografia 
intervencionista 23.Doppler:noções básicas. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (25 QUESTÕES) 

1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes 2. Endemias e 
epidemias (conceito) 3. Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; importância na Saúde 
Pública; inspeção em Vigilância Sanitária 4. Vigilância Epidemiológica: geral e aplicada: princípios, 
definições, conceitos e classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das doenças, medidas de 
controle 5. Vigilância ambiental 6. Princípios básicos de Educação em Saúde e Ambiental 7. Água: 
desinfecção da água de consumo humano, utilização da água e as exigências de qualidade, medidas de 
controle, armazenamento e transporte; coleta de amostra: métodos de coleta de água 8. Doenças de 
veiculação hídrica: hepatite, cólera, leptospirose, febre tifóide 9. Epidemiologia: fundamentos da 
epidemiologia, epidemiologia analítica, construção de indicadores epidemiológicos, principais tipos de 
estudos epidemiológicos; uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos 10. Zoonoses: 
conceituação e classificação, etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia, diagnóstico, prevenção 
e controle das principais zoonoses (raiva, dengue, febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, 
leptospirose, bruceloses, tuberculose, salmonelose, estreptococose e estafilococose, doença de Lyme, 
pasteurelose, yersiniose, clostridiose, criptococose, histoplasmose, dermatofitose, leishmaniose, 
toxoplasmose, doença de Chagas, criptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase, complexo 
teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíase, meningite, hantavirose, larva migrans visceral e 
cutânea) 11. Política municipal de controle de zoonoses 12. Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos 
e anticorpos, células do sistema imunológico. Mecanismos da resposta humoral, técnicas imunológicas 
13. Biologia molecular: conceitos básicos e fundamentos de técnicas de diagnóstico, classificação e 
identificação dos microorganismos 14. Esterilização e Desinfecção: por meios físicos e químicos, técnicas 
de coleta de material para exame histopatológico, microbiológico e toxicológico 15. Vigilância e controle 
de populações de animais doméstico e biomas 16. Biologia, vigilância e controle de populações de 
animais sinantrópicos: quirópteros, roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, 
carrapatos e pombos) 17. Desenvolvimento da pecuária: vigilância e controle de população, promoção de 
produção racional econômica de alimentos; diagnóstico e prescrição de medicamentos 18. Riscos e 
benefícios dos produtos transgênicos 19. Higiene e saúde pública veterinária: cuidados higiênicos-
sanitários na obtenção e beneficiamento de produto de origem animal, flora microbiana patogênica e 
alterações, alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e 
biológicos 20. Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos microorganismos: 
fatores extrínsecos e intrínsecos; microrganismos patogênicos de importância em alimento 21. 
Conservação e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na conservação de 
alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e fermentação, conservação e controle 
da poluição do ar, da água e do solo, interferência do homem na natureza; análise de risco 22. 
Reciclagem do lixo 23. Noções de EIA/RIMA 24. Legislação Sanitária - Lei 6437/77; Decreto-Lei 986/69; 
Lei federal-9431/97; Portaria 2616/98 - Regulamenta a Lei Federal 9431/97; Riscos ocupacionais e sua 
prevenção 25. Código de ética e legislação profissional. 
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ANEXO II 

QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

DENOMINAÇÃO DO 
CARGO 

QUANTI-
TATIVO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
EM R$

1
 

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

I. NÍVEL SUPERIOR 

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 

52 
20 (diarista) 

ou 24 
(plantonista) 

R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 

realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
REGULADOR DO 

SAMU 
28 24 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Julgar e decidir sobre a gravidade de um caso 
que lhe está sendo comunicado por rádio ou 
telefone, estabelecendo uma gravidade 
presumida; enviar os recursos necessários ao 
atendimento, considerando necessidades e 
ofertas disponíveis; monitorar e orientar o 
atendimento feito por outro profissional de saúde 
habilitado (médico intervencionista, enfermeiro, 
técnico ou auxiliar de enfermagem), por 
profissional da área de  segurança ou bombeiro 
militar (no limite das competências desses 
profissionais) ou ainda por leigo que se encontre 
no local da situação de urgência; definir e 
acionar o serviço de destino do paciente, 
informando-o sobre as condições e previsão de 
chegada do mesmo, sugerindo os meios 
necessários ao seu acolhimento; julgar a 

                                                 
1
 A este quadro de vencimentos poderão ser agregadas gratificações complementares, além de reajustes 

aplicáveis às respectivas categorias. 
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necessidade ou não do envio de meios móveis 
de atenção. Em caso negativo, o médico deve 
explicar sua decisão e esclarecer o demandante 
do socorro quanto a outras medidas a serem 
adotadas, por meio de orientação ou conselho 
médico, que permita ao solicitante assumir 
cuidados ou buscá-los em local definido pelo 
médico regulador; reconhecer que, como a 
atividade do médico regulador envolve o 
exercício da telemedicina, impõe-se a gravação 
contínua das comunicações, o correto 
preenchimento das fichas médicas de regulação, 
das fichas de atendimento médico e de 
enfermagem, e o seguimento de protocolos 
institucionais consensuados e normatizados que 
definam os passos e as bases para a decisão do 
regulador; estabelecer claramente, em protocolo 
de regulação, os limites do telefonista auxiliar de 
regulação médica, o qual não pode, em hipótese 
alguma, substituir a prerrogativa de decisão 
médica e seus desdobramentos, sob pena de 
responsabilização posterior do médico 
regulador; definir e pactuar a implantação de 
protocolos de intervenção médica pré-hospitalar, 
garantindo perfeito entendimento entre o médico 
regulador e o intervencionista, quanto aos 
elementos de decisão e intervenção, 
objetividade nas comunicações e precisão nos 
encaminhamentos decorrentes; monitorar o 
conjunto das missões de atendimento e as 
demandas pendentes; registrar 
sistematicamente os dados das regulações e 
missões, pois como freqüentemente o médico 
regulador irá orientar o atendimento por 
radiotelefonia (sobretudo para os profissionais 
de enfermagem), os protocolos correspondentes 
deverão estar claramente constituídos e a 
autorização deverá estar assinada na ficha de 
regulação médica e no boletim/ficha de 
atendimento pré-hospitalar; saber com exatidão 
as capacidades/habilidades da sua equipe de 
forma a dominar as possibilidades de 
prescrição/orientação/intervenção e a fornecer 
dados que permitam viabilizar programas de 
capacitação/revisão que qualifiquem/habilitem 
os intervenientes e realizar demais atividades 
que, por sua natureza, estejam inseridas no 
âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à 
área. 

MÉDICO 
PSIQUIATRA 

5 24 R$3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
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suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO GERIATRA 02 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
CIRURGIÃO GERAL 

08 20  R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
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participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO DA 
FAMÍLIA 

43 40 R$ 6.183,00 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar em equipe multiprofissional no 
desenvolvimento de projetos terapêuticos 
individuais, familiares e coletivos em unidades 
de saúde e nas comunidades locais, realizando 
clínica ampliada; realizar atendimento ao 
paciente, emitir atestados, realizar 
procedimentos cirúrgicos; realizar 
encaminhamentos com o preenchimento dos 
prontuários; articular recursos intersetoriais 
disponíveis para diminuição dos agravos à 
saúde dos pacientes; participar dos processos 
de vigilância à saúde através da detecção e 
notificação de doenças infecto-contagiosas e 
preenchimento dos instrumentos e fichas 
adequadas para este fim, quando ainda não 
tenha sido notificado; participar das reuniões da 
unidade ou outras sempre que convocado pela 
gestão da secretaria municipal de saúde ou da 
unidade; participar do planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas na instituição 
por residentes, estagiários ou voluntários; ser 
apoio matricial e de capacitação na sua área 
específica, quando necessário; executar outras 
tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e 
ao seu cargo. realizar consultas individuais para 
adolescentes e adultos de ambos os sexos; 
realizar procedimentos médicos individuais; 
realizar atendimento ao acidentado do trabalho; 
emitir atestado de óbito quando necessário para 
pacientes sob seu cuidado; realizar 
procedimentos cirúrgicos simples; fazer 
atendimento de urgência e emergência sempre 
que necessário; participar do desenvolvimento 
de projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos; atuar na prevenção de agravos e na 
redução dos danos causados pelos mesmos, 
utilizando-se de técnicas específicas; participar 
dos processos de vigilância à saúde através da 
detecção e notificação de doenças 
infectocontagiosas e preenchimento dos 
instrumentos e fichas adequadas para este fim; 
solicitar interconsultas com especialistas, 
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através dos mecanismos de referência e contra-
referência sempre que houver necessidade; 
prestar assistências ás vítimas de violência e 
suas famílias; trabalhar em equipe 
multiprofissional e interdisciplinar; participar das 
reuniões da unidade ou outras sempre que 
convocado pela gestão da unidade; desenvolver 
e/ou participar de projetos intersetoriais que 
concorram para promover a saúde das pessoas 
e de suas famílias; participar de capacitações e 
treinamentos sempre que necessário ou que 
convocado pela gestão da unidade; participar do 
acolhimento atendendo as intercorrências dos 
usuários; atender nos domicílios sempre que 
houver necessidade; garantir a integralidade da 
atenção à saúde do usuário; preencher 
adequadamente os prontuários e todos os 
instrumentos de coleta de dados da unidade; 
participar do planejamento das atividades a 
serem desenvolvidas na instituição por 
residentes, estagiários ou voluntários; ser apoio 
matricial e de capacitação na sua área 
específica; realizar consultas conjuntas e 
discussão de casos com a equipe de 
enfermagem e demais atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições pertinentes ao cargo e à área.. 

MÉDICO 
CARDIOLOGISTA 

04 24 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

09 20 R$ 3.091,50 
Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
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Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
OBSTETRA 

14 24 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
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envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
NEONATOLOGISTA 

13 24 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO PEDIATRA 52 
20 (diarista) 

ou 24 
(plantonista) 

R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
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saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO UTEÍSTA 09 24 R$3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
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e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
CIRURGIÃO 

UROLOGISTA 
01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
CIRURGIÃO 
VASCULAR 

02 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
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equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
CIRURGIÃO 

OTORRINOLARING
OLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
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serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
ANATOMOPATOLO

GISTA 
02 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
DERMATOLOGISTA 

02 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 



 
 

 28 

de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
ENDOCRINOLOGIS

TA 
02 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 
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MÉDICO 
HEPATOLOGISTA 

01 20 R$3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
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elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
MASTOLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
NEFROLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
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participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
NEUROLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
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pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
OTORRINOLARING

OLOGISTA 
01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
PNEUMOLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
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formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
RADIOLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
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supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
REUMATOLOGISTA 

01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO 
ULTRASONOGRAFI

STA 
01 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica; 
requisitar, analisar e interpretar exames 
complementares, para fins de diagnósticos e 
acompanhamento clínico; realizar registros nos 
prontuários; realizar cirurgias e tratamentos 
específicos; realizar atividades laboratoriais; 
participar de atividades de pesquisa; participar 
de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de 
saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; 
participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar 
formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; 
participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da 
equipe multiprofissional; emitir laudos pareceres 
e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; planejar, coordenar, executar e 
avaliar atividades de assistência em saúde, 
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intervindo com técnicas específica, individuais 
e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, 
de reabilitação de reinserção social; desenvolver 
ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos 
serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre 
assuntos relacionados a sua área de atuação; 
coordenar grupos operacionais e terapêuticos 
elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que 
envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar 
suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns 
pertinentes junto à comunidade no sentido de 
articular a rede de serviços de proteção e 
atenção; gerenciar, planejar, pesquisar, analisar 
e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho 
inter/transdisciplinar e de ação comunitária; 
realizar registros nos prontuários; realizar 
supervisão em outros órgãos e compor 
comissão de investigação de denúncias e de 
óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de 
serviços de saúde e controle hospitalar; 
participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar e 
demais atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e à área. 

MÉDICO AUDITOR 02 20 R$ 3.091,50 

Superior Completo 
Formação em 
Medicina com 
Registro no 
Conselho da 
Categoria. 

Autorizar e fiscalizar os procedimentos de 
cirurgia, bem como os procedimentos 
ambulatoriais. 

VETERINÁRIO 02 20 R$ 922,09 

Superior Completo 
de Medicina 
Veterinária. Registro 
no Conselho 
Competente. 

Prestar assistência especializada na sua área de 
atuação; executar atividade de inspeção de 
saúde de animais destinados ao abate; orientar 
e auxiliar a vigilância sanitária; prestar 
assessoramento ao Conselho Municipal de 
Saúde; realizar exames médicos, diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões em 
animais de sua especialidade, aplicando os 
métodos da medicina aceitos e reconhecidos 
cientificamente; e praticar atos cirúrgicos e 
correlatos. 
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QUADRO DE VAGAS GERAIS E PCD’s 
 

 total vagas gerais pcd 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 52 50 2 

MÉDICO REGULADOR DO SAMU 28 27 1 

MÉDICO PSIQUIATRA 5 4 1 

MÉDICO GERIATRA 2 1 1 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 8 7 1 

MÉDICO DA FAMÍLIA 43 42 1 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 4 3 1 

MÉDICO GINECOLOGISTA 9 8 1 

MÉDICO OBSTETRA 14 13 1 

MÉDICO NEONATOLOGISTA 13 12 1 

MÉDICO PEDIATRA 52 50 2 

MÉDICO UTEÍSTA 9 8 1 

MÉDICO CIRURGIÃO UROLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 2 1 1 

MÉDICO CIRURGIÃO OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO ANATOMOPATOLOGISTA 2 1 1 

MÉDICO DERMATOLOGISTA 2 1 1 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 2 1 1 

MÉDICO HEPATOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO MASTOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO NEFROLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO NEUROLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO RADIOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO REUMATOLOGISTA 1 1 0 

MÉDICO ULTRASONOGRAFISTA 1 1 0 

MÉDICO AUDITOR 2 1 1 

VETERINÁRIO 2 1 1 
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ANEXO IV 

CALENDÁRIO 
 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO LOCAL 

Período de inscrição 08/03 a 08/04/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Inscrições de Candidatos Isentos 08/03 a 10/03/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Recebimento de Laudo Médico de 
Portadores de Necessidades e 

Atendimentos Especiais 
Até 13/04/2012 

SEDEX – CONCURSO CARUARU ENSINO/TÉCNICO E 
FUNDAMENTAL– Laudo Médico para Atendimento Especial, 
Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico e Científico - IPAD, Estrada de Belém, n.º 342, 
Campo Grande, Recife/PE, CEP: 52030-280. 
 
Presencial - Sede do IPAD, Estrada de Belém, nº 342, Torreão, 
Recife/PE, no horário das 9h (nove horas) às 16h (dezessete 
horas). 

Pagamento da Taxa de Inscrição Até 13/04/2012 Rede bancária ou casas lotéricas. 

Informações aos Candidatos sobre 
local de Prova 

30/04 a 13/05/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Aplicação das Provas  13/04/2012 Recife e Caruaru 

Divulgação do Gabarito Preliminar  15/05/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Recebimento de Recursos da 
Prova Objetiva 

16 e 17/05/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Divulgação do Gabarito Definitivo  Até 08/06/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Resultado Final da Prova Objetiva Até 08/06/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Resultado final do Processo 
Seletivo 

Até 08/06/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

Divulgação do Resultado Final Até 08/06/2012 http://www.ipad.com.br/caruarumedico2012 

 
 


