PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
(Secretaria Municipal de Saúde)
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Prefeitura do Município de Barretos, FAZ SABER que se encontrarão abertas inscrições para Concurso
Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento dos cargos e
empregos constantes do item 2, do Capítulo I - DOS CARGOS E EMPREGOS, sob organização e aplicação
da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Fundação
VUNESP.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I. DOS CARGOS E EMPREGOS
1. O Concurso Público destina-se ao provimento dos cargos e empregos constantes do item 2 deste
Capítulo, com vaga existente e das que vierem a existir dentro do prazo de sua validade.
2. Os cargos/empregos, total de vagas, vencimentos (R$), requisitos exigidos e jornada semanal de trabalho
(horas) são os estabelecidos na tabela que segue:
Vagas

Cargos/Empregos

Total

Vagas

de

reservadas

vagas

para ampla
concorrência

reservadas
à pessoa
portadora
de

Jornada
Vencimentos

Requisitos

Semanal de

(R$)

Exigidos

Trabalho
(horas)

deficiência
(10%)

Agente de Saúde
Pública - ESF

Cirurgião Dentista - ESF

50

2

45

1

5

1

1.622,56

5.408,52

Ensino
Fundamental
Completo e
residir na área
geográfica
atendida, desde
a data de
publicação do
Edital do
Concurso
Público com
comprovação
mediante
Comprovante
de Residência.
Formação
superior em
Odontologia
com registro no
Conselho
Regional de
Odontologia de
sua jurisdição
(De acordo com

1

40

40

a Lei n.º
3.935/2007 e
suas
alterações)

Enfermeiro - ESF

10

9

1

2.773,78

Formação
superior em
Enfermagem
com registro no
respectivo
Conselho

40

(De acordo com
a Lei n.º
3.935/2007 e
suas
alterações)

Enfermeiro Socorrista SAMU

Médico Cardiologista

Médico Cirurgião
Vascular

Médico Clínico Geral

2

2

1

5

1

1

1

4

1

1

0

1

2

2.773,70

Ensino Superior
Completo em
36
Enfermagem e
Registro em
(jornada de
Conselho
12/36 horas)
Regional de
Enfermagem

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Cardiologia
horária
e Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

Ensino Superior 16 a 24 horas
Completo em (carga horária
mensal
Medicina, com
Especialização mínima de 80
em Cirurgia horas e carga
Vascular e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

Ensino Superior
Completo em
Medicina, com
Especialização
em Clínica
Médica e

16 a 24 horas
(carga horária
mensal
mínima de 80
horas e carga
horária

Registro em
Conselho
Regional de
Medicina

Médico Emergencista SAMU

2

1

1

12.110,62

máxima de
120 horas). De
segunda a
sexta-feira

Ensino Superior
Completo em
Medicina e
Registro em Mínimo de 120
horas e
Conselho
máximo
de
Regional de
150
horas
Medicina
(De acordo com (carga horária
mensal)
a LC n.º
245/2015)

Médico Endocrinologista

Médico - ESF

Médico Geriatra

1

15

1

1

13

1

0

2

0

3

8.073,75

Ensino Superior 16 a 24 horas
Completo em (carga horária
mensal
Medicina, com
Especialização mínima de 80
horas e carga
em
horária
Endocrinologia
e Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
sexta-feira
Medicina

20.184,37

Ensino Superior
Completo em
34 a 40 horas
Medicina e
(carga horária
Registro em
mensal
Conselho
mínima de 170
Regional de horas e carga
Medicina
horária
máxima de
(De acordo com
200 horas). De
a LC n.º
segunda a
156/2011 e
sexta-feira
suas
alterações)

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Geriatria e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

Médico
Ginecologista/Obstetra

Médico Infectologista

Médico Nefrologista

Médico Neurocirurgião

3

1

1

1

2

1

1

1

1

0

0

0

4

8.073,75

Ensino Superior 16 a 24 horas
Completo em (carga horária
mensal
Medicina, com
Especialização mínima de 80
em Ginecologia horas e carga
e Obstetrícia e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Infectologia
horária
e Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Nefrologia e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

Ensino Superior 16 a 24 horas
Completo em (carga horária
mensal
Medicina, com
Especialização mínima de 80
horas e carga
em
horária
Neurocirurgia e
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

Médico Neurologista

Médico Oftalmologista

Médico Ortopedista

Médico Pediatra

2

1

3

4

1

1

2

3

1

0

1

1
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8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Neurologia
horária
e Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Oftalmologia
horária
e Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Ortopedia e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Pediatria e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

Médico Psiquiatra

Médico Psiquiatra
Infantil

Médico Reumatologista

Operador de Rádio SAMU

Técnico de Enfermagem
Socorrista - SAMU

3

1

2

1

1

0

8.073,75

16 a 24 horas
Ensino Superior
(carga horária
Completo em
mensal
Medicina, com
mínima de 80
Especialização
horas e carga
em Psiquiatria e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

8.073,75

Ensino Superior 16 a 24 horas
Completo em (carga horária
mensal
Medicina, com
Especialização mínima de 80
em Psiquiatria horas e carga
Infantil e
horária
máxima de
Registro em
120 horas). De
Conselho
segunda a
Regional de
sexta-feira
Medicina
Ensino Superior 16 a 24 horas
Completo em (carga horária
mensal
Medicina, com
Especialização mínima de 80
em
horas e carga
Reumatologia e
horária
Registro em
máxima de
Conselho
120 horas). De
Regional de
segunda a
Medicina
sexta-feira

1

1

0

8.073,75

2

1

1

1.777,44

Ensino Médio
Completo

2

1

1

2.285,29

Ensino Médio
Completo,
Curso Técnico
36
em
Enfermagem e
(jornada de
Registro em
12/36 horas)
Conselho
Regional de
Enfermagem

2

1

1

1.777,44

Ensino Médio 36 (jornada de
Completo
12/36 horas)

Telefonista Auxiliar de
Regulação Médica -

36

SAMU
3. O vencimento dos cargos tem como base o mês de setembro de 2017.
4. O candidato nomeado/contratado prestará serviços na Prefeitura do Município de Barretos, dentro do
horário estabelecido pela Administração, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados,
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domingos e/ou feriados, obedecida à carga horária semanal de trabalho, constante no item 2. deste
Capítulo.
5. Os regimes de trabalho serão:
5.1 o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barretos, por meio da Lei Complementar n.º
68, de 03/07/2006, com alterações subsequentes para os cargos de: Médicos com as especialidades de
Cardiologista, Cirurgião Vascular, Clínico Geral, Endocrinologista, Geriatra, Ginecologista/Obstetra,
Infectologista, Médico ESF, Nefrologista, Neurocirurgião, Neurologista, Oftalmologista, Ortopedista,
Pediatra, Psiquiatra, Psiquiatra Infantil e Reumatologista,
5.2. o Celetista, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei n.º 1.º de maio de 1943,
com alterações subsequentes para os empregos públicos de natureza permanente de: Agente de Saúde
Pública ESF, Cirugião Dentista ESF, Enfermeiro ESF, Enfermeiro Socorrista SAMU, Operador de Rádio
SAMU, Técnico de Enfermagem Socorrista SAMU, Telefonista Auxiliar de Regulação Médica SAMU, Médico
Emergencista SAMU.
6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado/contratado encontram-se no Anexo I - DAS
ATRIBUIÇÕES.
II. DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada, das 10 horas de 08.11.2017 às 23h59 de 13.12.2017 exclusivamente
pela internet - site www.vunesp.com.br, devendo ser observada a alínea “f” do item 10, deste Capítulo.
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo
estabelecido.
2. A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato não poderá alegar
qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá atender os requisitos do cargo/emprego e entregar, na data da
nomeação/contratação, a comprovação de:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo/emprego;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/emprego, comprovada em avaliação
médica;
i) outros documentos que a Prefeitura do Município de Barretos julgar necessários.
3.1. Não será permitida, em hipótese alguma, troca do cargo/emprego pretendido, após a efetivação da
inscrição.
3.1.1. O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo/emprego será considerado ausente
naquele em que não comparecer na prova objetiva, sendo eliminado do Concurso no respectivo
cargo/emprego.
4. O correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado, em
dinheiro ou em cheque, em qualquer agência bancária.

Cargos/Empregos

Valor da taxa de inscrição
(R$)

Agente de Saúde Pública - ESF

60,00

Cirurgião Dentista - ESF

100,00

Enfermeiro - ESF

100,00
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Enfermeiro Socorrista - SAMU

100,00

Médico Cardiologista

123,00

Médico Cirurgião Vascular

123,00

Médico Clínico Geral

123,00

Médico Emergencista - SAMU

123,00

Médico Endocrinologista

123,00

Médico - ESF

123,00

Médico Geriatra

123,00

Médico Ginecologista/Obstetra

123,00

Médico Infectologista
Médico Nefrologista

123,00
123,00
123,00

Médico Neurocirurgião
123,00
Médico Neurologista
Médico Oftalmologista
Médico Ortopedista
Médico Pediatra
Médico Psiquiatra

123,00
123,00
123,00
123,00
123,00

Médico Psiquiatra Infantil
Médico Reumatologista

123,00

Operador de Rádio - SAMU

80,00

Técnico de Enfermagem Socorrista SAMU

80,00

Telefonista Auxiliar de Regulação Médica
- SAMU

80,00

4.1. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuado pagamento em valor menor ao da taxa de
inscrição, a inscrição do candidato será automaticamente cancelada.
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4.2. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, facsímile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente,
condicional ou realizado após o 1º dia útil subsequente ao término das inscrições ou por qualquer outro
meio que não os especificados neste Edital.
4.2.1. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o 1º dia útil
subsequente ao término das inscrições.
4.3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens e seus subitens anteriores implicará o
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.4. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado, até o
último dia do período das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4.1. O boleto bancário poderá ser pago até o 1º dia útil subsequente ao término das inscrições
4.4.2. Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a taxa de inscrição deverá
ser paga antecipadamente.
4.5. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto
referente à taxa.
4.5.1. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site www.vunesp.com.br, na
página do Concurso Público, durante e após o período das inscrições.
4.5.1.1. Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o Disque
VUNESP, para verificar o ocorrido.
4.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem
isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto
ao candidato amparado pela Lei Municipal n.º 3.838, de 29.03.2006, e Lei Municipal n.º 5.022 de
27.11.2014.
4.6.1. O valor pago a título de taxa de inscrição não poderá ser transferido para terceiro e nem para outros
concursos.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à
Prefeitura do Município de Barretos o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com
dados incorretos ou que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3. deste
Capítulo, sendo obrigatória a sua comprovação quando da nomeação/contratação, sob pena de exclusão
do candidato do Concurso Público.
8.1. Não deverá ser enviada à Prefeitura do Município de Barretos ou à Fundação VUNESP qualquer cópia
de documento de identidade.
9. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.vunesp.com.br e
pelo Disque VUNESP.
10. Para inscrever-se, o candidato deverá durante o período das inscrições:
a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até o
1º dia útil subsequente ao término das inscrições.
11. Em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal n.º 3.838, de 29/03/2006, alterada pela Lei
Municipal n.º 5.022, de 27/11/2014, poderá ser concedido ao candidato o direito de isenção do valor da
taxa de inscrição para o Concurso Público, desde que esteja comprovadamente desempregado.
11.1. O candidato que desejar solicitar o referido direito e que preencher as condições estabelecidas no
item 11. deste Capítulo, deverá:
a) acessar o link “solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição” no site www.vunesp.com.br,
preencher os dados solicitados, e, após a transmissão dos dados, imprimir, datar e assinar o requerimento
de solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição, durante o período das 10 horas de 08.11.2017 às
23h59min de 10.11.2017.
b) entregar, pessoalmente ou por procuração, no período das 8 às 14 horas dos dias 08, 09, 10, e
13.11.2017, no Auditório do Paço Municipal "SIMÃO ANTÔNIO MARQUES - "LIBRINA" da Prefeitura do
Município de Barretos, localizada na Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 500 - Sala 32 (Auditório), Bairro:
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Rios, Barretos/SP, juntamente com o requerimento referido na alínea “a” deste subitem, a documentação
indicada no subitem 11.2, fazendo constar no envelope o que segue:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
b1) Em caso de entrega por procuração, esta deverá ser realizada mediante entrega do respectivo mandato
com firma reconhecida e apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
Deverá ser entregue uma procuração por candidato, que ficará retida.
11.2. O candidato comprovará a condição de desempregado, mediante entrega de cópia simples:
- da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de identificação, do último contrato de trabalho e a
da página subsequente a do último contrato de trabalho) ou de documentação similar, e da certidão CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais, expedida pela Previdência Social.
11.3. O preenchimento do requerimento de solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição e a
documentação anexada serão de inteira responsabilidade do candidato, não sendo admitidas alterações
e/ou inclusões após o período de solicitação do benefício.
11.4. O resultado da solicitação será divulgado na data prevista de 05.12.2017, a partir das 10 horas,
exclusiva e oficialmente, no site www.vunesp.com.br.
11.5. Será considerado indeferido o requerimento de solicitação de isenção do valor da taxa:
a) preenchido incorretamente (omissões, informações inverídicas etc.);
b) entregue pessoalmente ou por procuração após o período previsto na alínea “b” do subitem 11.1. deste
Capítulo;
c) que não tenha anexada a documentação exigida no subitem 11.2. deste Capítulo;
d) que não comprove o requisito previsto no item 11. deste Capítulo.
11.6. O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido terá automaticamente sua inscrição efetivada,
não havendo necessidade de qualquer outro procedimento.
11.7. Da decisão que venha eventualmente indeferir o pedido de isenção da taxa de inscrição, fica
assegurado ao candidato o direito de interpor, devidamente justificado e comprovado, recurso no período
previsto, das 10 horas de 06.12.2017 às 23h59min de 07.12.2017, conforme o Capítulo IX - DOS
RECURSOS.
11.7.1. Não será permitida, no prazo de recurso, a complementação de documentos.
11.8. O resultado da análise do recurso será divulgado, exclusiva e oficialmente, na data prevista de
12.12.2017, a partir das 10 horas, no site www.vunesp.com.br.
11.9. O candidato que tiver a solicitação indeferida, e queira participar do Certame, deverá acessar
novamente o “link” próprio na página da Fundação VUNESP - site www.vunesp.com.br, digitar seu CPF e
proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando o boleto bancário, com o correspondente valor da
taxa de inscrição, até o 1º dia útil subsequente ao término das inscrições, observado o disposto neste Edital,
no que couber.
11.10. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, sob pena da nulidade
da inscrição e de todos os atos dela decorrentes, além de sujeitar-se o candidato às penalidades previstas
em lei, não sendo admitida alteração e/ou qualquer inclusão após o período de solicitação do benefício.
12. O candidato poderá utilizar, para fins de inscrição, o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que
disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em várias cidades do Estado de São Paulo.
Esse programa é completamente gratuito e permitido a todo cidadão.
12.1. Para utilizar o equipamento, basta ser feito um cadastro e apresentar o RG nos próprios Postos do
Acessa SP.
13. O candidato que tenha exercido a função de jurado a partir da vigência da Lei Federal n.º 11.689/2008
poderá solicitar, na ficha de inscrição, esta opção para fins de critério de desempate.
13.1. O candidato, para fazer jus ao previsto no item 13. deste Capítulo deverá comprovar ter exercido a
função de jurado no período entre a data da vigência da referida Lei e a data de término das inscrições.
13.2. Para fins de critério de desempate, o candidato deverá, no período das inscrições, encaminhar à
Fundação VUNESP, por SEDEX ou Carta Registrada com AR (Aviso de Recebimento), com a identificação
do Concurso Público para o qual está inscrito, cópia simples ou autenticada do documento emitido pelo
Poder Judiciário que comprove que exerceu a função de jurado.
13.3. A cópia do documento apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será
devolvida.
13.4. O candidato que não atender ao item 13. e seus subitens deste Capítulo, não terá sua condição de
jurado utilizada como critério de desempate.
14. Às 23h59min (horário de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha de inscrição e o
boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.
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15. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não efetivação da inscrição.
16. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Município de Barretos, não se responsabilizam por solicitação
de inscrição e/ou de isenção do valor da taxa de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
17. As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a Prefeitura do
Município de Barretos e a Fundação VUNESP, utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
18. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização do Concurso Público, acarretarão a
eliminação do candidato do Concurso Público, importando em anulação da inscrição e dos demais atos
praticados pelo candidato, sem prejuízo das ações criminais cabíveis.
19. O candidato, deficiente ou não, que necessitar de condições especiais, inclusive prova ampliada, em
braile, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar, pessoalmente, por SEDEX ou Carta Registrada
com AR (Aviso de Recebimento), à Fundação VUNESP, solicitação contendo nome completo, RG, CPF,
telefone(s) e os recursos necessários para a realização das provas, indicando, no envelope, o Concurso
Público para o qual está inscrito. O candidato com deficiência deverá observar, ainda, o Capítulo III - DA
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA.
19.1. O candidato que não atender ao estabelecido ao item 19. deste Capítulo, durante o período das
inscrições, não terá a sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas, seja qual for
o motivo alegado.
19.2. O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) prova(s) ficará sujeito à
análise da razoabilidade e viabilidade do solicitado.
19.3. Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo, será considerada, a data da postagem fixada pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou a data do protocolo firmado pela Prefeitura do
Município de Barretos ou pela Fundação VUNESP, conforme o caso.
III. DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
1. Será assegurada aos candidatos com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas pela Constituição Federal, artigo 37, inciso VIII, Lei Federal n.º 7.853/89, pelo Decreto
Federal n.º 3.298/99, Lei Complementar n.º 68/2006, com alterações subsequentes, Lei Municipal n.º
2.842/94, com alterações subsequentes, a reserva de vaga neste Concurso Público, na proporção de 10%
(dez por cento) das vagas oferecidas, para preenchimento do cargo/emprego cujas atribuições sejam
compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador
1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 1, deste Capítulo resulte em número fracionado,
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
1.2. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo/emprego, especificadas
no ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES, são compatíveis com a deficiência declarada.
1.3. Os candidatos com deficiência, quando da inscrição, deverão observar o procedimento a ser cumprido
conforme descrito neste Capítulo, bem como no Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES.
2. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, na
Lei Federal 7.853/89 e no Decreto Federal n.º 3.298/99, Lei Municipal n.º 2.842/94, com alterações
subsequentes, concorrerá sob sua inteira responsabilidade, às vagas reservadas aos candidatos com
deficiência que vierem a existir dentro do prazo de validade do concurso público.
3. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas conceituadas pela medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam
inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para integração social, e que se enquadrarem
nas categorias especificadas no Decreto Federal n.º 3.298/99 e na Súmula 377, do Superior Tribunal de
Justiça.
3.1. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
4. Os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do
artigo 41 do Decreto Federal n.º 3.298/99 e pelo artigo 6º da Lei Municipal n.º 2842/1994, com alterações
subsequentes.
5. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, o
tipo de deficiência, observado o disposto no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20/12/99, ou na
Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça.
5.1. O candidato deverá ainda, encaminhar, pessoalmente, por SEDEX ou Carta Registrada com AR (Aviso
de Recebimento), para a Fundação VUNESP, no período das inscrições, com a identificação do Concurso
Público para o qual está inscrito:
11

a) laudo médico original, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência. O laudo médico deverá conter o nome completo do candidato, o CRM, o carimbo e a assinatura
do profissional que emitiu o laudo;
b) solicitação, se necessário, requerendo tratamento e/ou tempo diferenciado para realização da prova,
especificando as condições técnicas e/ou provas especiais que necessitará, conforme Laudo Médico
encaminhado.
Modelo do envelope:
À Fundação VUNESP
Concurso Público n.º 001/2017 - Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura do Município de Barretos
Participação de Candidato com Deficiência
Rua Dona Germaine Burchard, 515 - Água Branca/Perdizes
05002-062 - São Paulo - SP
5.2. O Laudo Médico deverá estar legível, sob pena de não ser considerado.
5.3. Para efeito do prazo estipulado no subitem 5.1 deste Capítulo, será considerada a data da postagem
fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou protocolo firmado pela Fundação
VUNESP.
5.4. O candidato que, dentro do período das inscrições, não declarar ser deficiente ou aquele que se
declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados no subitem 5.1. deste Capítulo, não será
considerado candidato com deficiência, para fins deste Concurso Público, não terá prova especial
preparada e/ou condição específica para realização da prova atendida, seja qual for o motivo alegado.
5.5. A divulgação do resultado da solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência no
Concurso Público está prevista para 05.01.2018 no Jornal Folha de Barretos, no site da Prefeitura do
Município de Barretos e como subsídio no site da Fundação VUNESP.
5.5.1. Do indeferimento do pedido para concorrer como candidato com deficiência, caberá recurso,
conforme previsto no Capítulo IX - DOS RECURSOS, deste Edital.
5.5.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.
5.5.3. O resultado definitivo da solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência tem
previsão para sua divulgação em 12.01.2018.
5.5.4. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá
interpor recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado.
6. Após o período das inscrições, fica proibida qualquer inclusão de candidatos com deficiência.
7. O atendimento às condições especiais pleiteadas para realização da(s) prova(s) ficará sujeito, por parte
da Fundação VUNESP, à análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado.
8. O candidato com deficiência, classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome
constante da Lista Especial, conforme disposto no artigo 42 do Decreto Federal n.º 3298/99 e no artigo 6º
da Lei Municipal n.º 2.842/1994, com alterações subsequentes.
9. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que atender ao disposto no item 5. e seus subitens
deste Capítulo, se classificado, submeter-se-á à avaliação a ser realizada por equipe multiprofissional da
Prefeitura do Município de Barretos ou por ela credenciada, objetivando verificar se a deficiência se
enquadra na previsão do Decreto Federal n.º 3.298/99, artigo 4º e seus incisos, e na Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do
cargo/emprego a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 do referido Decreto, observadas as seguintes
disposições:
a) a avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe prevista pelo artigo
43 do Decreto Federal n.º 3.298/99 e pelo artigo 9º da Lei Municipal n.º 2.842/94, com alterações
subsequentes.
b) não será considerado candidato com deficiência, cuja deficiência assinalada, na ficha de inscrição, não
se fizer constatada, devendo esse permanecer apenas na Lista de Classificação Definitiva Geral, desde que
classificado no Concurso Público.
9.1. O candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for considerada incompatível com a
função a ser desempenhada será desclassificado, conforme disposto na Lei Municipal n.º 2.842/94, com
alterações subsequentes.
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10. A nomeação/contratação dos candidatos classificados obedecerá à ordem de classificação, devendo
iniciar-se pela Lista de Classificação Definitiva Geral, seguida da Lista Especial, observando-se, a partir de
então, sucessiva alternância entre elas.
11. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do
direito a ser nomeado/contratado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
12. Após a nomeação/contratação do candidato com deficiência, a condição não poderá ser arguida para
justificar a concessão de readaptação do cargo/emprego, bem como para aposentadoria por invalidez.
13. Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste Capítulo não serão
conhecidos.
IV. DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes provas:

Cargos/Empregos

- Agente de Saúde Pública - ESF

- Cirurgião Dentista - ESF

- Enfermeiro - ESF

- Enfermeiro Socorrista - SAMU

Provas

Questões

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática

12
10
4
4

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

10

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Política da Saúde

18
12

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

30

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática

18
5
3
4

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
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30

18
5
3
4
30

- Médico Cardiologista
- Médico Cirurgião Vascular
- Médico Clínico Geral
- Médico Emergencista - SAMU
- Médico Endocrinologista
- Médico - ESF
- Médico Geriatra
- Médico Ginecologista/Obstetra
- Médico Infectologista
- Médico Nefrologista
- Médico Neurocirurgião
- Médico Neurologista
- Médico Oftalmologista
- Médico Ortopedista
- Médico Pediatra
- Médico Psiquiatra
- Médico Psiquiatra Infantil
- Médico Reumatologista

- Operador de Rádio - SAMU

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Política de Saúde

18
12

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

30

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Atualidades
- Noções de Informática

15
10
5
5

Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Técnico de Enfermagem Socorrista - - Atualidades
- Noções de Informática
SAMU
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Telefonista Auxiliar de Regulação - Atualidades
Médica - SAMU
- Noções de Informática
Conhecimentos Específicos
- Conhecimentos Específicos

15

15
8
3
4
20

15
15
5
5
10

1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento geral do
candidato, bem como a capacidade de análise, entendimento e interpretação de informações, habilidade de
trabalhar com estrutura lógica das relações, capacidade dedutiva e conhecimentos técnicos específicos do
cargo/emprego.
1.1.1. A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sendo
apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo programático estabelecidos no Anexo II - DO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva terá duração conforme adiante:
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Cargos/Empregos

Duração da prova
objetiva

- Agente de Saúde Pública - ESF; - Operador de Rádio - SAMU; - Técnico
de Enfermagem Socorrista - SAMU; - Telefonista Auxiliar de Regulação
Médica - SAMU

3h

- Cirurgião-Dentista - ESF; - Enfermeiro - ESF; Enfermeiro Socorrista SAMU;
- Médico Cardiologista; - Médico Cirurgião Vascular; - Médico Clínico
Geral; - Médico Emergencista - SAMU; - Médico Endocrinologista; Médico - ESF; - Médico Geriatra; - Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Infectologista; - Médico Nefrologista; - Médico Neurocirurgião; Médico Neurologista; - Médico Oftalmologista; - Médico Ortopedista; Médico Pediatra; - Médico Psiquiatra; - Médico Psiquiatra Infantil; - Médico
Reumatologista

3h30

2. Para a prestação da prova, deverão ser observados, também, o Capítulo V - DA PRESTAÇÃO DA
PROVA OBJETIVA e o Capítulo VI - DO JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO.
V. DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1. A prova será aplicada na cidade de Barretos/SP.
1.2. Caso haja impossibilidade de aplicação da prova na cidade de Barretos, por qualquer que seja o
motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-la em municípios próximos, não assumindo qualquer tipo de
responsabilidade quanto às eventuais despesas dos candidatos.
2. A convocação para a realização da prova deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de
Convocação a ser publicado no Jornal Folha de Barretos, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
2.1. O candidato poderá ainda:
- consultar o site www.vunesp.com.br; ou
- contatar o Disque VUNESP.
2.2. O candidato somente poderá realizar a prova na data, horário, turma, sala e local constantes do Edital
de Convocação a ser publicado no Jornal Folha de Barretos não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 60 minutos do horário previsto para seu início, munido de:
a) caneta de tinta preta, lápis preto e borracha macia; e
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG) ou Registro de
Identificação Civil (RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal n.º
9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos
de Bombeiros Militares, Registro Nacional de Estrangeiro - RNE.
3.1. Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos
discriminados na alínea “b” do item 3. deste Capítulo e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
3.2. O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item 3. deste Capítulo, não
fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.3. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de
ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de
ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala, turma, data e horário preestabelecido.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá levar um
acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade
e será responsável pela criança.
7.1. A Fundação VUNESP não se responsabiliza pela criança no caso de a candidata não levar o
acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua eliminação do Concurso Público.
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7.2. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a presença
do responsável pela criança.
7.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
8. Excetuada a situação prevista no item 7. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar
inclusive a não participação do candidato no Concurso Público.
9. Realizada a inscrição, o candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, poderá
realizar pela internet, acessando no site www.vunesp.com.br, na Área do Candidato, devendo ser
observado o item 8 do Capítulo XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
9.1.Para efeito de critério de desempate serão consideradas as correções cadastrais realizadas até 2 dias
úteis contados a partir da do 1º dia útil subsequente à data de realização da prova objetiva.
9.2. O candidato que não atender aos termos do item 9 e subitem 9.1. deste Capítulo deverá arcar,
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão, não devendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento.
10. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação
no local em que estiver prestando a prova.
11. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
12. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a
verificação e a conferência do material entregue pela Fundação VUNESP, para a realização da prova.
13. Durante a prova, não serão permitidas quaisquer espécies de consulta a códigos, livros, manuais,
impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela Fundação
VUNESP, utilização de protetor auricular, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, de relógio, telefone celular ou
qualquer equipamento eletrônico de comunicação ou de gravação de imagem, de som, ou de imagem e
som pelo candidato.
13.1. O candidato, que estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá antes do início da
prova:
a) desligá-lo;
b) retirar sua bateria (se possível);
c) acondicioná-lo em embalagem específica fornecida pela Fundação VUNESP, antes do início da prova,
devendo lacrar a embalagem e mantê-la lacrada, embaixo da carteira, durante todo o tempo de realização
da prova;
d) colocar também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou similares,
relógio, protetor auricular etc.);
e) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no local de prova,
dentro dessa embalagem, que deverá também permanecer lacrada e embaixo da carteira, até a saída do
candidato do prédio de aplicação da prova;
f) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e lacrados, bem como com seus alarmes
desabilitados, até a saída do candidato do prédio de aplicação da prova.
14. A VUNESP, objetivando garantir a lisura e idoneidade do Concurso da Prefeitura do Município de
Barretos - o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos - bem como a sua
autenticidade, solicitará aos candidatos, a autenticação digital e a reprodução de uma frase, durante a
realização da prova, na lista de presença.
14.1. A autenticação digital ou assinatura do candidato visa, ainda, atender ao disposto no subitem 4.4. do
Capítulo X - DA NOMEAÇÃO/CONTRATAÇÃO.
14.2. A Fundação VUNESP poderá, no transcorrer da aplicação da prova, efetuar varredura, com detector
de metal, em ambientes no local de aplicação.
15. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou quaisquer das etapas, conforme convocação oficial publicada no Jornal
Folha de Barretos, seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) estiver, no local de prova, portando, após o início da prova, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro
e/ou de comunicação ligados ou desligados, e que não tenha atendido ao item 13. e seu subitem, deste
Capítulo;
f) estiver, no prédio ou local de provas, portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de
comunicação ligados;
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova;
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
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i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pela Fundação VUNESP;
j) estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que possua o respectivo porte ou autorização;
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova;
n) retirar-se do local de prova antes de decorrido o tempo mínimo de 75% de permanência.
DA PROVA OBJETIVA
16. A prova objetiva tem data prevista para sua realização em 21.01.2018, no período discriminado no
subitem 16.1, deste Capítulo, devendo o candidato observar, total e atentamente, o disposto nos itens 1. a
15., e seus subitens deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento:
16.1. O candidato deverá observar o período de realização de sua prova, conforme adiante:
- período da manhã: Agente de Saúde Pública - ESF; Cirurgião-Dentista - ESF; - Enfermeiro Socorrista SAMU; Médico Emergencista - SAMU; Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Vascular; Médico
Endocrinologista; Médico Geriatra; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Infectologista; Médico - ESF;
Médico Nefrologista; Médico Neurocirurgião; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico
Ortopedista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Psiquiatra Infantil; Médico Reumatologista.
- período da tarde: Médico Clínico Geral; Operador de Rádio SAMU; Técnico de Enfermagem Socorrista
SAMU; Enfermeiro - ESF; Telefonista Auxiliar de Regulação Médica SAMU.
17. A confirmação da data e horário e informação sobre o local e sala, para a realização da prova objetiva,
deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Jornal
Folha de Barretos.
17.1. Nos 5 dias que antecederem a data prevista para a prova, o candidato poderá ainda:
- consultar o site www.vunesp.com.br; ou
- contatar o Disque VUNESP.
17.2. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de
Convocação, esse deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, para verificar o ocorrido.
17.3. Ocorrendo o caso constante do subitem 17.2. deste Capítulo, poderá o candidato participar do
Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário
específico.
17.4. A inclusão de que trata o subitem 17.3. será realizada de forma condicional, sujeita à posterior
verificação da regularidade da referida inscrição.
17.5. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos
todos os atos dela decorrentes.
18. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
18.1. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido o tempo
de 75% da sua duração, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova objetiva
realizada.
19. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de
questões.
19.1. O candidato deverá observar, total e atentamente, os termos das instruções contidas na capa do
caderno de questões e na folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
19.2. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
19.3. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente
com o caderno de questões.
19.4. O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de tinta preta,
bem como assinar no campo apropriado.
19.4.1. O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a
serem preenchidos pelo fiscal, indicado pela Fundação VUNESP, designado para tal finalidade.
19.5. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
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19.6. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob
pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
19.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
19.8. Um exemplar do caderno de questões da prova objetiva, em branco, será disponibilizado, única e
exclusivamente, no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br na página do Concurso Público, a
partir das 10 horas do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da aplicação.
19.9. O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para publicação no Jornal Folha de Barretos e
divulgação, como subsídio, no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br na página do Concurso
Público, a partir das 10 horas do 2º (segundo) dia útil subsequente ao da aplicação, não podendo ser
alegado qualquer espécie de desconhecimento.
VI. DO JULGAMENTO DA PROVA E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA
1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x100
Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova objetiva
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em
Conhecimentos Específicos.
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
VII. DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final dos candidatos habilitados corresponderá à nota da prova objetiva.
VIII. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
2. Na hipótese de igualdade na pontuação, serão aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate
adiante definidos:
- Agente de Saúde Pública - ESF:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática.
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
- Cirurgião Dentista - ESF:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões Política da Saúde;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
- Enfermeiro - ESF:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
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c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
- Enfermeiro Socorrista - SAMU
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
- Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Vascular; Médico Clínico Geral; Médico Emergencista SAMU; Médico Endocrinologista; Médico - ESF; Médico Geriatra; Médico Ginecologista/Obstetra;
Médico Infectologista; Médico Nefrologista; Médico Neurocirurgião; Médico Neurologista; Médico
Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Médico Psiquiatra Infantil;
Médico Reumatologista
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões Política da Saúde;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
-Operador de Rádio - SAMU
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008.
- Técnico de Enfermagem Socorrista - SAMU
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
- Telefonista Auxiliar de Regulação Médica - SAMU
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n.º 10.741/2003, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Atualidades;
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f) que obtiver maior pontuação nas questões de Noções de Informática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
h) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei Federal n.º 11.689/2008;
2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo:
a) lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os candidatos com deficiência;
b) lista especial: contendo somente os candidatos com deficiência classificados.
3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou classificação de candidatos com deficiência, será
elaborada somente a Lista de Classificação Geral.
IX. DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à
data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da condição de pessoa com deficiência, o
candidato poderá interpor recurso no período previsto de 08.01.2018 e 09.01.2018 por meio de link
específico do Concurso, no site www.vunesp.com.br.
3. Em caso de interposição de recurso contra o indeferimento da isenção do valor da taxa de inscrição,
contra o gabarito e contra o resultado das diversas etapas do Concurso Público, o candidato deverá utilizar
somente o campo próprio para interposição de recursos, no site www.vunesp.com.br, na “Área do Candidato
- Recursos”, e seguir as instruções ali contidas.
3.1. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos Correios, por meio de fax, e-mail, ou qualquer
outro meio além do previsto neste Edital, ou, ainda, fora do prazo estabelecido neste Edital.
4. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma individualizada,
ou seja 1 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca
Examinadora.
4.1. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e contra o resultado das
diversas etapas do Concurso Público será publicada, oficialmente, no Jornal Folha de Barretos, e divulgada
como subsídio no site da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público.
4.1.1. Quando o recurso se referir ao resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverão ser
observados os subitens 11.4., 11.5., 11.6., 11.7, 11.7.1, 11.8, 11.9 e 11.10. do Capítulo II - DAS
INSCRIÇÕES.
4.2. O resultado da análise do recurso contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será
divulgado oficialmente na data prevista de 12.12.2017, exclusivamente, no site da Fundação VUNESP.
4.3. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, caso haja
anulação ou alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.
4.4. No caso de recurso interposto dentro das especificações, poderá haver, eventualmente, alteração de
nota, habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior
ou inferior, bem como poderá ocorrer a habilitação ou a desclassificação de candidatos.
4.5. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
5. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
6. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será conhecido, bem como
não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender
às instruções constantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público.
8. Quando da publicação do resultado da prova, será disponibilizado o espelho da folha de respostas da
prova objetiva, que ficará disponibilizado durante o período para interposição dos recursos.
9. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.
10. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo
estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso daquele
em andamento.
11. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.
12. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste Concurso Público.
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X. DA NOMEAÇÃO / CONTRATAÇÃO
1. A nomeação/contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos
candidatos aprovados, observada a necessidade da Prefeitura Municipal de Barretos e o limite fixado pela
Constituição e Legislação Federal, com despesa de pessoal;
2. Por ocasião da convocação que antecede a nomeação/contratação, os candidatos classificados deverão
apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para a
nomeação/contratação, que deram condições de inscrição e os requisitos dispostos no item 2 Capítulo I –
DOS CARGOS / EMPREGOS, estabelecidos no presente Edital;
2.1. A convocação de que trata o item anterior será realizada por meio de Edital de Convocação, devendo o
candidato apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Barretos, no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do Edital de Convocação;
3. Para ser nomeado/contratado, o candidato deverá atender, além dos requisitos que deram condições de
inscrição e outras condições estabelecidas neste Edital, às condições para nomeação/contratação,
especificadas abaixo:
3.1. não estar com idade de aposentadoria compulsória;
3.2. não ter sido demitido por justa causa pela Administração Pública;
4. Os candidatos convocados em conformidade com o item 3 e seus subitens deverão obedecer aos prazos
e horários estabelecidos nos Editais de Convocação, publicados no Jornal Folha de Barretos, o qual poderá
ser encontrado, também, no site da Prefeitura Municipal de Barretos (www.barretos.sp.gov.br), devendo
apresentar os documentos discriminados a seguir:
a) Carteira Profissional (CTPS);
b) inscrição no PIS/Pasep atualizado;
c) 01(uma) foto ¾ recente;
d) comprovante de residência atualizado;
e) atestado de antecedentes criminais;
f) RG e CPF;
g) Título de Eleitor;
h) Carteira de Reservista (se do sexo masculino);
i) Certidão de Casamento;
j) Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
k) declaração de bens ou última Declaração de Imposto de Renda;
l) declaração de dependentes para efeitos de Imposto de Renda;
m) Diploma ou Histórico Escolar autenticado;
n) Registro no Conselho de Classe (quando o cargo exigir);
o) Carteira Nacional de Habilitação, quando exigida no requisito para o cargo;
p) declaração de acúmulo de cargos;
4.1. Além da documentação especificada no item 4, os candidatos convocados deverão entregar no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Barretos, no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da data de publicação do Edital de Convocação, as certidões e declarações abaixo relacionadas
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para atendimento ao que dispõe o artigo 153-B, da Lei Orgânica do Município de Barretos, regulamentada
pelo Decreto n.º 7.093, de 1.º de junho de 2012:
a) Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Estadual de São Paulo e, caso seja residente
em outro estado, Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça do Estado em que resida,
inclusive;
b) Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Federal obtida no seguinte endereço eletrônico:
http://www.jfsp.jus.br/;
c) Certidão de Quitação Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, obtida no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tre-sp.gov.br/;
d) Certidão de Crimes Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral, obtida no seguinte endereço eletrônico:
http://www.tre-sp.gov.br/;
e) Certidão do Tribunal de Justiça Militar, caso seja ou tenha sido servidor público militar, obtida no seguinte
endereço eletrônico: http://www.tjmsp.jus.br/;
f) declaração firmada pelo(a) próprio(a) interessado(a) de que não se encontra na situação mencionada no
disposto no artigo 153-B, da Lei Orgânica do Município, inclusive com relação ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo;
4.2. Caso qualquer das certidões referidas no subitem 4.1 seja positiva, será necessária a apresentação da
respectiva Certidão de Objeto e Pé do processo, para análise do departamento competente, a ser
providenciada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do Edital de Convocação;
4.3. Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Barretos poderá solicitar outros documentos
complementares, por ocasião da posse;
4.4. A Prefeitura do Município de Barretos, no momento do recebimento dos documentos para a
contratação, coletará a impressão digital na Folha de Autenticação Digital - FIC, para confirmação da digital
e/ou assinatura, coletados no dia da realização da prova.
5. Obedecida a ordem de classificação, os candidatos convocados serão submetidos a exame médico, que
avaliará sua capacidade física e mental, para o desempenho das tarefas pertinentes ao cargo/ emprego a
que concorrem, a ser realizado pelo SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Barretos, o qual avaliará e emitirá Laudo Médico
Admissional;
5.1. As decisões do SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho da Prefeitura Municipal de Barretos quanto à avaliação e emissão de Laudo Médico Admissional
do candidato são de caráter eliminatório para efeito de nomeação/contratação, não cabendo qualquer
recurso;
6. Não serão aceitos, no ato da nomeação/contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos,
sendo somente aceitos se estiverem acompanhados do original ou serem autenticados;
7. No caso de desistência do candidato aprovado, quando convocado para uma vaga, o fato será
formalizado pelo candidato, por meio de Termo de Desistência Definitiva;
7.1. O não atendimento à convocação ou a não nomeação/contratação dentro do prazo estipulado ou a
manifestação por escrito de desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso
Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.
8. Os candidatos classificados serão nomeados pelo Regime Estatutário ou contratados pelo Regime
Celetista nos termos das legislações vigentes.
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XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes,
das quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público, que venham a ser feitas no Jornal Folha de Barretos e/ou
divulgadas, na internet, no site www.vunesp.com.br., não sendo aceita a alegação de desconhecimento das
normas do certame.
1.2. A Fundação VUNESP e a Prefeitura do Município de Barretos não se responsabilizam por qualquer
procedimento, efetuado pela Internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência de dados.
2. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a
burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou nas instruções constantes na
prova, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação da prova.
3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/ou falsidades nos documentos, mesmo que
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com
todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
4. Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descrita no item 3. deste Capítulo, o candidato estará
sujeito a responder por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal.
5. Caberá ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Barretos a homologação deste Concurso.
6. O prazo de validade deste Concurso será de 02 (dois) anos, contado da data da homologação,
prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Administração.
6.1. O Concurso Público, atendendo aos interesses da Administração, poderá ser homologado
parcialmente, após a conclusão das etapas pertinentes.
7. As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela Fundação VUNESP, por meio
do Disque VUNESP, e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após a classificação definitiva
as informações serão de responsabilidade da Prefeitura do Município de Barretos.
8. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação da classificação
definitiva, na Fundação VUNESP e, após esse período, na Prefeitura do Município de Barretos, não lhe
cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura do Município de Barretos informá-lo da
convocação, por falta da citada atualização.
9. A Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por eventuais
prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância que será mencionada em
Edital ou aviso a ser publicado na Folha de Barretos.
11. A Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP se eximem das despesas decorrentes de
viagens e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer das fases deste Concurso Público, bem
como da responsabilidade sobre material e/ou documento eventualmente esquecidos nos locais das provas.
12. O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas neste
Edital, implicará em sua eliminação do Concurso Público.
13. Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultado o descarte
dos registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros
eletrônicos.
14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Fundação VUNESP e a Prefeitura do
Município de Barretos poderão anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, verificadas falsidades
de declaração ou irregularidade no Certame.
15. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
16. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objeto de avaliação da prova neste Concurso Público.
17. A Prefeitura do Município de Barretos e a Fundação VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação
no Concurso Público, sendo a própria publicação no Jornal Folha de Barretos documento hábil para fins de
comprovação da aprovação.
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18. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público,
serão publicados no Jornal Folha de Barretos, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
19. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Brasília - DF.
20. Durante a realização da prova e/ou procedimento deste Concurso Público não será permitida a
utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som
pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja
qualquer necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à
produção do conhecimento a ser avaliado pela banca examinadora da organizadora do Concurso Público,
caberá à Fundação VUNESP e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material
produzido.
21. Salvo a exceção prevista no item 7. Do Capítulo V - DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, durante a
realização da prova e/ou procedimento deste Concurso Público não será permitida a permanência de
acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase nos locais de aplicação,
seja qual for o motivo alegado.
22. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em
caráter irrecorrível, pela Prefeitura do Município de Barretos e pela Fundação VUNESP, no que a cada uma
couber.
ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES
- Agente de Saúde Pública - ESF
- Realizar diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
- Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva;
- Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, nascimentos, óbitos,
doenças e outros agravos à saúde;
- Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
- Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
- exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde;
- detectar focos de situações de risco à saúde individual e coletiva, em domicílios ou terrenos baldios, e
notificar os infratores;
- participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a
qualidade de vida;
- realizar outras tarefas afins, determinadas pelo superior hierárquico.
Cirurgião Dentista - ESF
- Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita;
- Realizar os procedimentos clínicos;
- Realizar o tratamento integral, no âmbito básico para a população adstrita;
- Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de
assistência, assegurando seu acompanhamento;
- Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
- Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
- Prescrever medicament0os e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
- Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de competência;
- Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as
famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local;
- Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;
- Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
- Capacitar as Equipes de Saúde da Família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde
bucal;
- Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo Auxiliar de Consultório Dentário - ACD;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;
- Realizar outras tarefas afins, determinadas pelo superior hierárquico.
Enfermeiro - ESF
- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.), em todas as
fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
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- Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde,
observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares e prescrever medicações;
- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes de Saúde Pública ESF;
- Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos Agentes de Saúde Pública
ESF e da equipe de enfermagem;
- Contribuir e participar das atividades de educação permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF;
- Realizar outras tarefas afins, determinadas pelo superior hierárquico.
Enfermeiro Socorrista - SAMU
- Prestar assistência de enfermagem nas unidades de suporte avançado, conforme protocolo existente.
- Supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento das fichas de atendimento, de acordo com
normas estabelecidas.
- Fazer cumprir as decisões do médico regulador.
- Comandar a equipe de atendimento na ausência do médico plantonista na viatura, ocasião na qual, deverá
manter-se em contato com o médico regulador, durante todo o transcorrer do atendimento, notificando as
circunstâncias da ocorrência e evolução do paciente, solicitando os apoios necessários e aguardando
orientações sobre condutas e encaminhamentos.
- Manter escuta constante do rádio de comunicação bem como manter contato direto com a base de rádio,
informando-se no início do plantão sobre a equipe que comporá a unidade naquele turno e a movimentação
da ambulância a todo instante através da linguagem “Q”.
- Checar os equipamentos de forma sistematizada, no que diz respeito ao seu funcionamento, uso, limpeza,
desinfecção, acondicionamento e manutenção, conforme manual de normas e procedimentos do
equipamento e de enfermagem.
- Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos da unidade, assumindo, juntamente com os
demais membros da equipe a responsabilidade pelos mesmos durante seu turno de trabalho.
- Controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes nas viaturas, mediante receita médica,
contendo carimbo e CRM nos receituários.
- Registrar todas as intercorrências do plantão no Livro de Ocorrências da Enfermagem.
- Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissionais das unidades de saúde,
acompanhantes e, sobretudo, os pacientes.
- Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja transmitido o
plantão.
- Participar do treinamento periódico obrigatório.
- Participar das reuniões técnico-administrativas, conforme cronograma mensal, para discussão de
problemas gerais e específicos de sua área de trabalho.
- Participar, sempre que solicitado, de outros treinamentos e simulados.
- Realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, juntamente
com o médico intervencionista, técnico de enfermagem socorrista e o motorista socorrista, anotando e
comunicando à Coordenadoria Geral a falta ou problemas com os mesmos.
- Realizar a limpeza, desinfecção e encaminhamento dos materiais para a esterilização, mantendo sempre a
organização do expurgo.
- Respeitar o horário de trabalho, determinado das 7h00 às 19h00 e das 19h00 às 7h00, comparecendo
com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de plantão e intercorrências. Esta por sua vez
deverá ser feita dentro da unidade na presença do enfermeiro do turno anterior.
Médico Cardiologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
-Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as normas
de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde;
-Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitem diagnósticos, elaboram planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
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- Emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação;
- Executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Cirurgião Vascular
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados; participam do planejamento, organização,
execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações de saúde priorizados para a área em que
atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
-Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos,
- Emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e proteção da saúde, na
prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
- Emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação;
- Executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Clínico Geral
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
- Emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação;
- Executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Emergencista - SAMU
- Realizar, quando na escala da Equipe Médica Emergencista de Regulação, a regulação médica dos
chamados de urgência;
- Realizar, quando na escala da Equipe Médica Emergencista de Regulação, a regulação médica dos
pedidos de transferência de pacientes graves.
- Acionar a resposta adequada.
- Acompanhar através da Central de Regulação Médica de Urgências da boa execução do atendimento de
urgência.
- Quando da escala da Equipe Médica Emergencista de Regulação, dar apoio logístico ao médico
interventor.
- Preparar as Unidades de Saúde de destino, conforme os protocolos próprios do serviço e do Sistema de
Urgência.
- Quando da escala da Equipe Médica Emergencista de Regulação, evitar ausentar-se da Sala de
Regulação salvo por necessidades fisiológicas e para alimentação.
- Ser o responsável pelo plantão e acionar a Coordenadoria Geral e a Coordenadoria Médica e de
Regulação, quando necessário.
- Zelar para que o serviço mantenha um tempo resposta menor possível, respeitando-se as questões de
segurança e viabilidade operacional.
- Receber todos os telefonemas endereçados à linha telefônica 192, depois de passados pelo Telefonista
Auxiliar de Regulação Médica SAMU, conforme descrito em protocolo técnico.
- Manter escuta constante do rádio de comunicação bem como manter contato direto com a base de rádio,
informando-se no início do plantão sobre a equipe que comporá a unidade naquele turno e a movimentação
da ambulância a todo instante através da linguagem “Q”.
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- Ser o responsável pela equipe nos casos de atendimento em USA e USB medicalizada durante o
atendimento.
- Ser responsável pelo atendimento e procedimentos médicos, respeitando as questões de segurança
orientadas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, no local do atendimento em via pública.
- Permanecer, seguindo escala de plantão determinada pela Coordenadoria Médica e de Regulação, na
Central de Regulação Médica de Urgências, recebendo todas as solicitações de transporte através dos
chamados telefônicos transmitidos pelo Telefonista Auxiliar de Regulação Médica SAMU, após a devida
caracterização e identificação.
- Estimar a gravidade do caso em função das informações passadas pelo solicitante, através de
questionário específico.
- Desencadear as respostas baseando-se na gravidade estimada na orientação ou aconselhamento, envio
de ambulância e equipe adaptadas ao nível de complexidade do caso até o local da ocorrência e
acionamento de múltiplos meios internos ou externos (Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de
Bombeiros, etc.).
- Quando da escala de Equipe Médica Emergencista Intervencionista, seguir as orientações do médico
regulador quanto ao local de destino do paciente e outras questões relativas às ocorrências.
- Quando da escala de Equipe Médica Emergencista Intervencionista, ser responsável pela equipe que for
designada para acompanhá-lo, dando apoio e orientação à mesma, tratando com respeito todos os
membros da mesma assim como pacientes, eventuais acompanhantes e população presente.
- Quando da escala de Equipe Médica Emergencista Intervencionista, comunicar-se com a Central de
Regulação passando a situação encontrada no local para o médico regulador.
- Quando da escala de Equipe Médica Emergencista Intervencionista, identificar-se imediatamente ao
chegar ao local da ocorrência como médico responsável pela equipe perante o paciente, familiares,
transeuntes ou equipes de Corpo de Bombeiros ou policiais presentes, dirigindo-se aos mesmos com
respeito, procurando manter a calma no local e obtendo as informações necessárias.
- Avaliar clinicamente o paciente no próprio local, respeitando as questões de segurança, determinadas
pelos Bombeiros ou Defesa Civil e já iniciar com todas as medidas necessárias para a manutenção da vida
deste paciente, afim de que possa ser transportado com a maior segurança e estabilidade possível.
- Comunicar-se, via rádio, preferencialmente, ou por telefone celular quando o rádio estiver em área de
sombra, após a estabilização inicial do paciente, com a Central de Regulação Médica de Urgências,
informando ao médico regulador sobre o estado do paciente e as condutas tomadas. O médico regulador
deverá então orientá-lo sobre o destino do paciente.
- Participar do treinamento periódico obrigatório.
- Participar das reuniões técnico-administrativas, conforme cronograma mensal, para discussão de
problemas gerais e específicos de sua área de trabalho.
- Participar, sempre que solicitado, de outros treinamentos e simulados.
- Realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, juntamente
com o enfermeiro socorrista e o motorista socorrista, anotando e comunicando à Coordenadoria Geral a
falta ou problemas com os mesmos.
- Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja transmitido o
plantão.
- Respeitar o horário de trabalho, determinado das 7h00 às 19h00 e das 19h00 às 7h00 horas,
comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de plantão e intercorrências.
Esta por sua vez, deverá ser feita dentro da unidade na presença do médico intervencionista ou regulador
do turno anterior.
Médico Endocrinologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
- Emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação;
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- Executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico - ESF
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração;
- Emitir pareceres em processos administrativos e judiciais, em sua área de atuação;
- Executar outras tarefas correlatas de ofício ou sob a ordem do superior imediato.
Médico Geriatra
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Ginecologista/Obstetra
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Infectologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
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- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Nefrologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Neurocirurgião
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Neurologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
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Médico Oftalmologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Ortopedista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Pediatra
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Psiquiatra
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
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- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Psiquiatra Infantil
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
Médico Reumatologista
- Integrar-se à equipe de saúde para a qual forem designados;
- Participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos programas e ações
de saúde priorizados para a área em que atuam;
- Desenvolver e executar ações de cuidado observando a respectiva regulamentação profissional, as
normas de segurança e higiene no trabalho, bem como as rotinas e protocolos estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Saúde;
- Desenvolver ações de cuidados individuais e/ou coletivos que atendam às necessidades da demanda
específica;
- Prestar cuidados a todos os agravos à saúde em sua área de atuação;
- Realizar atendimentos e procedimentos específicos em sua especialidade;
- Executar exames clínicos, emitir diagnósticos, elaborar planos de cuidados, com ênfase na promoção e
proteção da saúde, na prevenção de agravos, sem prejuízo das ações curativas e de reabilitação;
- Participar de juntas médicas quando convocados pela Administração; emitem pareceres em processos
administrativos e judiciais, em sua área de atuação; executam outras tarefas correlatas de ofício ou sob a
ordem do superior imediato.
- Operador de Rádio - SAMU
- Operar o sistema de radiocomunicação da Central de Regulação Médica de Urgências, dominando o
conhecimento da linguagem “Q”.
- Exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar móvel.
- Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo da frota.
- Estabelecer contato radiofônico com todas as entidades e unidades envolvidas no atendimento préhospitalar ou quando demandado pelo médico regulador.
- Conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço de
atendimento pré-hospitalar móvel.
- Participar do treinamento periódico obrigatório.
- Participar das reuniões técnico-administrativas, conforme cronograma mensal, para discussão de
problemas gerais e específicos de sua área de trabalho.
- Participar, sempre que solicitado, de outros treinamentos e simulados.
- Respeitar o horário de trabalho, determinado das 7h00 às 19h00 horas e das 19h00 às 7h00 horas,
comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de plantão e intercorrências.
Esta por sua vez, deverá ser feita dentro da Central de Regulação na presença do Operador de Rádio
SAMU do turno anterior
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Técnico de Enfermagem Socorrista - SAMU
- Assistir ao Enfermeiro Socorrista SAMU no planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem.
- Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta ou à
distância do profissional enfermeiro.
- Realizar manobras de extração manual de vítimas.
- Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissionais das unidades de saúde,
acompanhantes e, sobretudo, os pacientes.
- Manter escuta constante do rádio de comunicação bem como manter contato direto com a base de rádio,
informando-se no início do plantão sobre a equipe que comporá a unidade naquele turno e a movimentação
da ambulância a todo instante através da linguagem “Q”.
- Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja transmitido o
plantão.
- Participar do treinamento periódico obrigatório.
- Participar das reuniões técnico-administrativas, conforme cronograma mensal, para discussão de
problemas gerais e específicos de sua área de trabalho.
- Participar, sempre que solicitado, de outros treinamentos e simulados.
- Realizar check-list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, juntamente
com o enfermeiro socorrista e o motorista socorrista.
- Realizar a limpeza, desinfecção e encaminhamento dos materiais para a esterilização, mantendo sempre a
organização do expurgo.
- Respeitar o horário de trabalho, determinado das 7h00 às 19h00 e das 19h00 às 7h00, comparecendo
com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de plantão e intercorrências. Esta por sua vez
deverá ser feita dentro da unidade na presença do enfermeiro do turno anterior.
Telefonista Auxiliar de Regulação Médica SAMU
- Atender com presteza todos os telefonemas endereçados ao 192, exercendo as técnicas de auxílio à
regulação médica, conforme etapas descritas em Manual de Rotinas do serviço e apresentadas no
fluxograma, encaminhando os telefonemas para as pessoas adequadas, de acordo com o caso.
- Ouvir atentamente o usuário, procurando acalmá-lo.
- Identificar o solicitante e o tipo de chamado.
- Preencher os campos no software específico do SAMU-192, coletando os dados necessários como nome,
idade, endereço, ponto de referência, número de vítimas, entre outros.
- Passar o telefonema para o médico regulador informando-o sobre o tipo de agravo.
- Acionar via telefone diferentes pessoas físicas e instituições, quando solicitado pelo médico regulador ou
coordenação.
- Fornecer informações diversas aos usuários.
- Encaminhar as diferentes solicitações dos usuários para os destinos adequados segundo protocolo do
serviço.
- Ter familiaridade com os termos técnicos, sendo capaz de transcrevê-los quando passados via telefone
por serviços de saúde.
- Manter adequada postura profissional, respeitando princípios éticos e morais, agindo com respeito para
com todos os funcionários e usuários do serviço.
- Colaborar no sentido de respeitar a ordem dentro da sala de regulação, evitando conversas, ou presença
de pessoas estranhas ao setor.
- Manter em ordem os instrumentos próprios do exercício de suas atividades (mesa, telefones, fichas,
gavetas, impressos, protocolos, etc.).
- Comunicar, ao final do plantão, através do Livro de Ocorrências, as intercorrências de qualquer natureza
que tenham interferido em suas atividades ou em qualquer etapa do funcionamento do serviço, bem como
as sugestões que possam melhorar o andamento do serviço, para que sejam tomadas as providências
cabíveis.
- Preencher adequadamente, de forma completa e legível, os campos da ficha de regulação que lhe cabem
e todos os outros instrumentos e relatórios eventualmente criados com o objetivo de produzir dados
estatísticos do serviço.
- Cumprir a determinação de que a regulação é uma atividade médica e por tanto, fica terminantemente
proibido o Telefonista Auxiliar de Regulação Médica SAMU exercer a atividade de regulação.
- Manter escuta constante do rádio de comunicação bem como manter contato direto com a base de rádio,
informando-se no início do plantão sobre a equipe que comporá a unidade naquele turno e a movimentação
da ambulância a todo instante através da linguagem “Q”.
- Participar do treinamento periódico obrigatório.
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- Participar das reuniões técnico-administrativas, conforme cronograma mensal, para discussão de
problemas gerais e específicos de sua área de trabalho.
- Participar, sempre que solicitado, de outros treinamentos e simulados.
- Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja transmitido o
plantão.
- Respeitar o horário de trabalho, determinado das 7h00 às 19h00 horas e das 19h00 às 7h00 horas,
comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de plantão e intercorrências.
Esta por sua vez, deverá ser feita dentro da Central de Regulação na presença do Telefonista Auxiliar de
Regulação Médica SAMU do turno anterior.
ANEXO II - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
No que se refere à legislação indicada, informa-se que deve ser considerada a legislação atualizada, desde
que vigente, tendo como base até a data da publicação oficial do Edital.
FUNDAMENTAL COMPLETO
Para o emprego de Agente de Saúde Pública - ESF:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e
decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de
três simples. Média aritmética simples. Equação do 1.º grau. Sistema de equações do 1.º grau. Sistema
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Resolução de
situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, internacionais,
nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017, divulgados na mídia local
e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos,
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Agente de Saúde Pública - ESF:
Conhecimentos Específicos: Conceito de Saúde. Conceito e estratégias de promoção de saúde.
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Conceito de comunidade e controle social. Principais
indicadores de saúde. Medidas de saneamento básico. Construção do diagnóstico de saúde da
comunidade. O Agente de Saúde e o acompanhamento da gestante e da criança. O papel do Agente de
Saúde nas ações de controle de diversas doenças. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do
Idoso.
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ENSINO MÉDIO COMPLETO
Para os empregos de: Operador de Rádio - SAMU; Técnico de Enfermagem Socorrista - SAMU;
Telefonista Auxiliar de Regulação Médica - SAMU.
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo,
teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: ‘Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, internacionais,
nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017, divulgados na mídia local
e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos,
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Operador de Rádio - SAMU
Conhecimentos Específicos: Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. Técnicas
de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas comunicações
administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e
distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico. Procedimentos adequados quanto ao
recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar corretamente o serviço. Eficácia profissional
e administração de tempo. Importância das relações humanas. Noções básicas de atendimento ao público.
Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de radiocomunicação.
Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de comunicação via rádio.
Conhecimento de código Q. Manuseio de equipamentos de radiocomunicação. Legislação de
radiocomunicação em geral e em emergências. Noções de primeiros socorros. Ética profissional.
Técnico de Enfermagem Socorrista - SAMU
Conhecimentos Específicos: Participação na programação de enfermagem. Execução de ações
assistenciais de enfermagem, exceto às privativas do Enfermeiro. Ações educativas aos usuários dos
serviços de saúde. Ações de educação continuada. Atendimento de enfermagem em urgências e
emergências. Atendimento de enfermagem nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do
adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de material, instrumental,
ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e
medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar.
Participação na equipe de saúde. Ética Profissional.
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Telefonista Auxiliar de Regulação Médica - SAMU
Conhecimentos Específicos: Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. Técnicas
de conversação no telefone. A voz e suas funções. Postura de comunicação. Eficácia nas comunicações
administrativas: elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e
distorções. Fraseologia adequada para atendimento telefônico. Procedimentos adequados quanto ao
recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar corretamente o serviço. Eficácia profissional
e administração de tempo. Importância das relações humanas. Noções básicas de atendimento ao público.
Procedimento de atendimento a uma chamada de emergência. Linguagem de radiocomunicação.
Identificação das bandas de frequência de radiocomunicação. Códigos de comunicação via rádio.
Conhecimento de código Q. Manuseio de equipamentos de radiocomunicação. Legislação de
radiocomunicação em geral e em emergências. Noções de primeiros socorros. Ética profissional.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Para o emprego de: Cirurgião Dentista - ESF:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase.
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do
Brasil: Saúde. Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social.
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível
de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação
compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Nacional. Calendário Nacional
de Vacinação. Lei Federal n.º 8.080/1990. Lei Federal n.º 8.142/1990. Decreto Federal n.º 7.508/2011.
CADERNOS
DE
ATENÇÃO
BÁSICA,
N.º
17
SAÚDE
BUCAL:
Disponível
em
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_bucal.pdf>.
Cirurgião Dentista - ESF:
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de
prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de
prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia. Tratamento restaurador atraumático; urgências e
emergências odontológicas. Farmacologia: receituário; anti-inflamatório; antibióticos; analgésicos; drogas
utilizadas em anestesia local; técnicas anestésicas e tratamento de complicações relacionadas à anestesia
local; prevenção e tratamento de emergências médicas em odontologia. Dentística: nomenclatura e
classificação das cavidades; princípios gerais do preparo cavitário; instrumentos cortantes manuais e
rotatórios; isolamento do campo operatório; cavidades para amálgama; manipulação do amálgama;
restaurações reforçadas com pino; cavidades e técnicas de restauração com resinas compostas
fotopolimerizáveis; restauração metálica fundida. Odontopediatria: dentição decídua; dentição mista; terapia
pulpar em odontopediatria; traumatismo em dentes anteriores; cirurgia em odontopediatria; prevenção em
odontopediatria; escovação dentária; uso racional do flúor; selantes; uso de ionômero de vidro. Endodontia:
anatomia interna e externa dentais; anestesia local em endodontia; aplicações clínicas, indicações e
planejamento do tratamento endodôntico; atendimento de urgência de dentes traumatizados; diagnóstico
das patologias pulpares; doenças da polpa; doenças do periápice; comportamento pulpar frente à agressão;
preservação da vitalidade pulpar, tratamento cirúrgico conservador da polpa; biossegurança e controle de
infecção em odontologia; conhecimentos básicos na interpretação da dor e diagnóstico das patologias
pulpares e periapicais; embriologia, odontogênese, componentes estruturais da polpa e periodonto;
endodontia em odontopediatria; endodontia geriátrica; estrutura e funções do complexo polpa-dentina;
esvaziamento do conteúdo do canal radicular. Prótese: tipos de preparo, materiais utilizados e técnicas de
moldagem para confecção de próteses dentárias. Periodontia: considerações biológicas; diagnóstico;
princípios terapêuticos; cirurgia periodontal; terapêutica inicial; tratamento de infecções agudas;
complicações da terapêutica periodontal; prevenção. Cirurgia: técnicas de cirurgia oral menor; tratamento de
infecções; complicações cirúrgicas. Radiologia Odontológica: técnica e interpretação radiográfica.
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Ortodontia: diagnóstico e planificação do tratamento ortodôntico; perdas precoces de dentes decíduos,
mantenedores de espaço; perdas de espaço, recuperador de espaços removível; mordidas cruzadas
(anteriores e posteriores). Semiologia: manifestações bucais de doenças sistêmicas; alterações do
desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais; tumores benignos e malignos da cavidade oral; cistos
e tumores de origem odontogênica; alterações regressivas dos dentes; doenças de origem microbiana;
infecções bacterianas, virais e micóticas; cárie dentária; doenças da polpa e tecidos periapicais;
disseminação das infecções bucais; manifestações orais das DST/AIDS. Classificação Internacional de
Doenças - CID10. Ampliação do acesso aos métodos preventivos, reconhecidamente eficazes na redução
das doenças bucais, como cárie e doença periodontal. Código de Ética Odontológica.
Para os empregos de: Enfermeiro - ESF; Enfermeiro Socorrista - SAMU:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo,
teorema de Pitágoras. Resolução de situações-problema.
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, internacionais,
nacionais e do Município de Barretos, ocorridos a partir de 1º de março de 2017, divulgados na mídia local
e/ou nacional.
Noções de Informática: MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos,
interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos,
edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção
de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos
de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de
páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de
páginas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Enfermeiro - ESF:
Conhecimentos Específicos: Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de
enfermagem: código de ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional - COREN. Programa
Nacional de Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo.
Vacinação contra as doenças imunopreveníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e esterilização.
Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão em enfermagem.
Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto atendimento: a) definição de urgência e
emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios para um atendimento de urgência e emergência.
Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do
aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e
obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário.
Atenção básica à saúde: atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno,
alimentação, doenças diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto,
puerpério, prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto
(hipertensão arterial e diabetes melito). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência de
enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de
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enfermagem em picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas).
Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. Organização e Gestão dos Serviços de Saúde.
Sistematização da assistência de enfermagem. Política Nacional de Humanização (PNH). Sistema Único de
Saúde: conceitos, fundamentação legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social.
Diagnóstico de Saúde na Comunidade. Planejamento, organização, direção, controle e avaliação.
Indicadores de Saúde. A integralidade da atenção em Saúde. Saúde da Família e atendimento domiciliar.
Organização social e comunitária no campo da Saúde Coletiva. Vigilância em Saúde. Equipe de Saúde.
Educação para a Saúde. O trabalho com grupos. Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. Conhecimentos
básicos sobre o Programa de Saúde da Família. Conhecimentos básicos sobre o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde. Humanização e Saúde.
Enfermeiro Socorrista - SAMU
Conhecimentos Específicos: Assistência de enfermagem em emergência: parada cardiorrespiratória;
suporte básico de vida. Cuidados no atendimento em: desmaio e vertigens, crise convulsiva, intoxicação,
obstrução por corpo estranho, asfixia. Cuidados com imobilização: fratura, entorse, luxação. Transporte da
vítima. Assistência de enfermagem no trauma adulto e pediátrico: assistência ao politraumatizado; trauma
de crânio; trauma de face; trauma torácico; trauma raquimedular; trauma abdominal; trauma de
extremidades; trauma musculoesquelético; imobilizações; cinemática do trauma. Atendimento pré-hospitalar
(fixo e móvel). Assistência de enfermagem nas emergências clínicas: urgências metabólicas; choque,
hemorragias; abdome agudo; acidentes com animais peçonhentos; intoxicação exógena; acidentes por
eletricidades; queimaduras e afogamento. Assistência de enfermagem na ventilação mecânica. Assistência
de enfermagem nas urgências e emergências cardiovasculares: arritmias; edema agudo de pulmão;
ressuscitação cardiopulmonar; insuficiência coronariana aguda; emergência hipertensiva; acidente vascular
cerebral isquêmico; acidente vascular cerebral hemorrágico. Assistência de enfermagem nas urgências
clínicas da criança: sofrimento respiratório agudo. Assistência de enfermagem na remoção de vítimas.
Assistência de enfermagem nas urgências do parto e RN. Assistência de enfermagem nas emergências
psíquicas: psicoses; tentativa de suicídio; depressão; síndromes cerebrais orgânicas. Assistência de
enfermagem nas urgências obstétricas: trabalho de parto normal; apresentação distorcida; hipertensão e
suas complicações; hemorragias; abortamento; cesárea pós-morte. Assistência de enfermagem em
intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). Assistência de enfermagem em
picadas de insetos, animais peçonhentos e mordeduras de animais (soros e vacinas). Noções de
farmacologia. Noções sobre medicamentos e cuidados de enfermagem na sua preparação e administração.
Assistência de pacientes: posicionamento e mobilização. Biossegurança. Política Nacional de Humanização
(PNH). Aspectos éticos da assistência de Enfermagem nas situações de Emergência. Ética e Legislação
Profissional. Indicadores de saúde. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Para os cargos/empregos de: Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Vascular; Médico Clínico Geral;
Médico Emergencista - SAMU; Médico Endocrinologista; Médico - ESF; Médico Geriatra; Médico
Ginecologista/Obstetra; Médico Infectologista; Médico Nefrologista; Médico Neurocirurgião; Médico
Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra;
Médico Psiquiatra Infantil; Médico Reumatologista:
CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários).
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que
imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.
Colocação pronominal. Crase.
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do
Brasil: Saúde. Constituição Federal: Título VIII - Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social.
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde. Indicadores de nível
de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação
compulsória no Estado de São Paulo. Doenças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário
Nacional de Vacinação. Lei Federal n.º 8.080/1990. Lei Federal n.º 8.142/1990. Decreto Federal n.º
7.508/2011.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Médico Cardiologista
Conhecimentos Específicos: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho
cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica,
ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e
tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e agudas: fisiopatologia,
diagnóstico, tratamento e profilaxia. Diagnóstico e tratamento de: doença reumática, valvopatias,
miocardiopatias, insuficiência cardíaca congestiva, doença de Chagas, arritmias cardíacas, distúrbios de
condução, endocardite infecciosa, hipertensão pulmonar, síncope, doenças do pericárdio, doenças da aorta,
embolia pulmonar, cor pulmonar, infecções pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular.
Marca-passos artificiais. Emergência cardiológica. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Cirurgião Vascular
Conhecimentos Específicos: Fisiologia do sistema vascular. Oclusão arterial crônica. Oclusão arterial
aguda. Aneurisma da aorta abdominal. Hemostasia e drogas que interferem nessa função. Procedimentos
endovasculares. Simpatectomias. Amputação de membros inferiores. Aterosclerose obliterante periférica.
Arterites. Aneurismas. Arteriopatias funcionais. Linfangites e erisipelas. Linfedema. Trombose venosa
profunda dos membros inferiores. Traumatismos vasculares. Síndromes compressivas. Síndrome do
dESFiladeiro cervicotorácico. Síndrome do túnel carpiano. Varizes dos membros inferiores. Fístulas
arteriovenosas. Pé diabético. Acesso venoso em quimioterapia e para hemodiálise. Insuficiência vascular
cerebral. Aneurismas arteriais. Fenômenos vasculares funcionais. Métodos diagnósticos em cirurgia
vascular: angiografia, ultrassom - doppler. Radiologia diagnóstica e terapêutica. Métodos não invasivos em
arteriopatias. Métodos não invasivos em flebopatias. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Clínico Geral
Conhecimentos Específicos: Medicina preventiva. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica,
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana,
arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses
venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal,
neoplasias; sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e crônica,
pancreatite, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias,
doença diverticular de cólon, tumores de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias;
metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo,
hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e
homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas,
acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença reumatoide juvenil, gota, lúpus eritematoso
sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente
vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência
alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola,
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, febre
amarela, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos,
toxoplasmose, viroses; dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de
contato, onicomicoses, infecções bacterianas; imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico,
urticária, anafilaxia; ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de
mama, intercorrentes no ciclo gravídico; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Atestado
Médico. Código de Ética Médica.
Médico Emergencista - SAMU
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção
das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; infarto agudo do miocárdio; pulmonares: insuficiência
respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose,
tromboembolismo pulmonar; sistema digestivo: neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia
aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais
inflamatórias, doença diverticular de cólon; renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites,
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase, infecções urinárias; metabólicas e
sistemas endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, doenças da
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hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica,
leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão;
reumatológicas: osteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno;
neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas,
encefalopatias; psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão;
infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva,
febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas,
esquistossomose, leischmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença
meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas :escabiose, pediculose,
dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose, infecção bacteriana; imunológicas: doença do
soro, edema, urticária, anafiloxia; ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrência no
ciclo gravídico puerperal; intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Conhecimento da legislação e
normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. Urgência e emergência. Atestado Médico.
Código de Ética Médica.
Médico Endocrinologista
Conhecimentos Específicos: Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do metabolismo
lipídico. Doenças do armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. Distúrbios do
metabolismo da purina e da pirimidina. Porfiria. Acatalásia. Doença de Wilson. Hemonomatose. Deficiência
de fósforo e hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo do magnésio. Distúrbios hereditários do tecido
conjuntivo. Proteinoselipóidica. Síndrome de Werner. Síndromes associadas ao Hipogonadismo e
anormalidades congênitas. Endorfinas e Encefalinas. Prostaglandinas, Tromboxane A2 e Leucotrianos.
Hipófise anterior. Hipófise posterior. A pineal. A tireoide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários.
Hirsutismo. As glândulas paratireoides. Distúrbios poli glandulares. A medula suprarrenal e o sistema
nervoso simpático. Síndrome carcinoide. Ética Profissional: legislação referente à profissão. Regras básicas
de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho.
Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico - ESF
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento clinico e prevenção
das doenças: Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; Pulmonares: insuficiência respiratória aguda e crônica,
asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; Sistema
digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, colecistopatias, diarreias agudas e crônicas, pancreatites,
hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença
diverticular de cólon; Renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios
hidroeletrolíticos e do sistema ácido- base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e sistema
endócrinos: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, doenças da hipófise e
da adrenal; Hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia,
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; Reumatológicas:
orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas:
coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias;
Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; Infecciosas e
transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide,
hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose,
leishmaniose, malária, tracoma, estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por
anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema,
dermatite de contato, onicomicose, infecção bacteriana; Imunológicas: doença do soro, edema, urticária,
anafilaxia; Ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrência no ciclo gravídico
puerperal; Intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Puericultura. Imunização. Calendário
Nacional de vacinação. Alimentação. Principais patologias do recém-nascido. Problemas de crescimento
físico, de desenvolvimento motor e de nutrição. Desenvolvimento neurológico. Principais patologias
oftalmológicas da infância. Principais problemas de vias aéreas superiores - nariz, garganta, ouvido, boca e
pescoço. Doenças exantemáticas, doenças de pele mais comuns na infância. Principais doenças
ortopédicas. Principais doenças oncológicas. Principais doenças infectocontagiosas da infância. Principais
doenças cirúrgicas da infância. Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as
transferências inter-hospitalares. Código de Ética Médica. Coordenação de programas e serviços em saúde,
elaboração de documentos e difusão de conhecimentos da área médica. Medidas iniciais de suporte em
intoxicações, envenenamentos e acidentes por animais peçonhentos. Atestado Médico. Código de Ética
Médica.
39

Médico Geriatra
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia do envelhecimento. O idoso na legislação brasileira e políticas
nacionais para o envelhecimento. Teorias do envelhecimento. Biologia e fisiologia do envelhecimento.
Semiologia do idoso. Avaliação funcional e exame mental e psíquico do idoso. Afecções do sistema nervoso
(transtorno cognitivo leve, demências, depressão, delirium, doenças cerebrovasculares, distúrbios do sono,
síndromes extrapiramidais, neuropatias periféricas). Afecções do sistema cardiovascular (aterosclerose e
fatores de risco para doença cardiovascular, hipertensão arterial, hipotensão ortostática, insuficiência
cardíaca, arritmias, doença arterial coronariana, valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose
venosa profunda, insuficiência venosa crônica, doença arterial periférica). Afecções do sistema respiratório
(doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose). Afecções do sistema digestivo (hemorragia
digestiva, constipação, diarreia, doença diverticular do cólon). Afecções do sistema geniturinário (doenças
da próstata, infecção urinária, insuficiência renal, disfunção sexual, incontinência urinária). Afecções do
sistema endócrino (diabetes mellitus, doenças da tireoide, dislipidemia, climatério, obesidade). Afecções do
sistema hematológico (anemias, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo). Afecções do sistema
osteomuscular e tecido conjuntivo (osteoporose, doença de Paget, osteoartrose, polimialgia reumática e
arterite de células gigantes). Envelhecimento do sistema imunológico. Principais afecções
otorrinolaringológicas no idoso. Principais afecções oftalmológicas no idoso. Principais afecções
dermatológicas no idoso. Quedas. Síncope e vertigens no idoso. Síndrome da imobilização. Úlceras de
pressão. Distúrbios hidroeletrolíticos no idoso. Neoplasias no idoso. Traumas no idoso. Avaliação préoperatória do idoso. Tratamento da dor crônica. Medicina preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde
bucal, imunização, atividade física, rastreamento de doenças). Maus tratos aos idosos. Latrogenia.
Farmacocinética e farmacodinâmica das drogas no idoso. Princípios de reabilitação geriátrica. Emergências
em geriatria. Assistência ao idoso em instituições asilares. Assistência domiciliar ao idoso. Problemas éticos
e legais em medicina geriátrica. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Ginecologista/Obstetra
Conhecimentos Específicos: Anatomia. Embriologia do sistema urogenital e mamário. Semiologia.
Fisiologia. Bioesteroidogênese e farmacologia dos hormônios. Puberdade normal e anormal. Climatério.
Amenorreias. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. Estados intersexuais. Infertilidade. Anticoncepção.
Doenças sexualmente transmissíveis. Patologia benigna de mama. Patologia benigna de vulva. Patologia
benigna de vagina. Patologia benigna de colo uterino. Patologia benigna de corpo uterino. Patologia
benigna de ovário. Patologia maligna de mama. Patologia maligna de vulva e vagina. Patologia maligna de
colo uterino. Patologia maligna de corpo uterino. Patologia maligna de ovário. Distopias genitais. Dor
pélvica. Emergências ginecológicas. Ginecologia operatória. Obstetrícia - Embriogênese e desenvolvimento
fetal. Anexos do embrião e feto. Trocas materno-ovulares. Endocrinologia do ciclo gestativo. Estudo da
bacia. Estática fetal. Contratilidade uterina. Mecanismo de parto. Alterações do organismo materno na
gravidez. Propedêutica na gravidez: Diagnóstico de gravidez, anamnese, exame físico, exames
complementares. Assistência pré-natal. Parto e puerpério e lactação normais (estudo clínico e assistência).
Analgesia e anestesia. Doenças intercorrentes do ciclo grávido puerperal. Doença hipertensiva (específica e
não específica) da gestação. Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasia trofoblástica gestacional.
Implantações heterotrópicas da placenta. DPP. Distúrbios da hemocoagulação, embolia amniótica e choque.
Polidramnia, oligodramnia e amniorrexe prematura. Prematuridade. Gemelidade. Hidropsia fetal imune e
não imune. Gravidez prolongada. Patologia das membranas, placenta e cordão umbilical. Anomalias
congênitas. Gravidez de alto risco. Medicina fetal. Patologias do parto, puerpério e lactação. Tocurgia.
Indicações de cirurgias no ciclo gestativo. Mortalidade materna e perinatal. Atestado Médico. Código de
Ética Médica.
Médico Infectologista
Conhecimentos Específicos: Uso racional de antimicrobianos. Epidemiologia: vigilância epidemiológica.
Investigação epidemiológica (casos e epidemias). Sistema de Informação em Saúde. Imunização:
calendário vacinal. Imunobiológicos especiais. Eventos adversos pós-vacinal. Meningites. Pneumonias.
Febre Purpúrica Brasileira. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: infecções oportunistas. Tumores
associados. Infecções virais: Hepatites virais. Mononucleose infecciosa. Citomegalovirose. Influenza.
Parotidite infecciosa. Raiva. Poliomielite. Hantavirose. Herpes vírus. Infecções bacterianas: Tuberculose.
Leptospirose. Tétano. Cólera. Coqueluche. Difteria. Hanseníase. Febre tifoide. Enterobacterioses. Infecções
fúngicas: micoses superficiais. Candidíase. Paracoccidioidomicose. Histoplasmose. Criptococose. Infecções
por protozoários: amebíase, giardíase. Toxoplasmose. Doença de Chagas. Parasitoses intestinais. Doenças
exantemáticas: sarampo, varicela, rubéola e escarlatina. Doenças Sexualmente Transmissíveis: sífilis,
gonorreia, cancro mole. Linfogranuloma venéreo. Condiloma acuminado. Doenças tropicais: malária,
calazar, esquistossomose. Arboviroses: dengue e febre amarela. Leishmaniose tegumentar americana.
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Ectoparasitoses: escabiose, pediculose. Miíase. Acidentes por animais peçonhentos. Atestado Médico.
Código de Ética Médica.
Médico Nefrologista
Conhecimentos Específicos: Doenças glomerulares. Glomerulopatias primárias. Glomerulopatias
secundárias. Acometimento tubulintersticial. Diabetes e doença renal. Relação com hipertensão arterial e
insuficiência renal crônica. Osteodistrofia renal. Hipertensão arterial; primária; secundárias; avaliação
cardiovascular. Insuficiência renal aguda: laboratório e tratamento intensivo. Insuficiência renal crônica.
Tratamento conservador. Doença óssea. Tratamento dialítico (hemodiálise), CAPD e peritoneal. Nutrição.
Nefrologia intensiva. Distúrbios metabólicos e acidobásicos. Insuficiência renal aguda. Litíase e infecção
urinária. Doença cística. Doenças tubulintersticiais. Erros metabólicos. Transplante renal: acompanhamento
pré e pós-transplante. Laboratório e patologia renal. Laboratório de análises clínicas. Histologia das
doenças renais. Treinamento nefrourológico. Diagnóstico por imagem. Processos obstrutivos. Tumores
renais. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Neurocirurgião
Conhecimentos Específicos: Bases anatômicas e fisiológicas para o diagnóstico neurocirúrgico.
Diagnóstico neurorradiológico. Princípios gerais das técnicas neurocirúrgicas. Pré e pós-operatório em
neurocirurgia. Trauma Cranioencefálico: Fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Trauma
Raquimedular: Fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Hipertensão intracraniana:
Fisiopatologia, diagnóstico, tratamento. Tumores intracranianos: anatomopatologia, diagnóstico e
tratamento. Tumores raquimedulares: diagnóstico e tratamento. Hidrocefalia da infância ou do adulto.
Abordagem cirúrgica do infarto maligno: diagnóstico e conduta. Hemorragias intracerebral e intracerebral
espontânea, quadro clínico e considerações para abordagem terapêutica e cirúrgica. Fisiopatogenia e
avaliação clínica da hemorragia subaracnóidea espontânea. Tratamento conservador da hemorragia
subaracnóidea. Aneurismas e MAV (má-formação arteriovenosa) no sistema nervoso central (SNC):
diagnóstico, conduta e tratamento. Malformações do SNC e Transição Craniovertebral. Discopatias e
Espondilose espinhal. Infecções e infestações no SNC. Dor: fisiopatologia e bases do tratamento cirúrgico.
Cirurgia Funcional na Epilepsia e Parkinson: conceitos e indicações. Neuroendoscopia. Compressão de
nervos periféricos (tumores e trauma): diagnóstico e tratamento. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Neurologista
Conhecimentos Específicos: Algias craniofaciais. Comas. Fisiopatologia do sono. Traumatismos
cranioencefálicos. Traumatismos raquimedulares. Síndrome de hipertensão intracraniana. Tumores
intracranianos. Tumores intrarraquianos. Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas do sistema
nervoso. Miopatias. Neuropatias periféricas. Infecções do sistema nervoso. Neuroparasitoses mais
frequentes no Brasil. Acidentes vasculares do encéfalo e da medula. Manifestações neurológicas de
doenças sistêmicas. Epilepsias. Demências. Fisiopatologia da motricidade. Fisiopatologia da sensibilidade.
Síndromes corticais. Síndromes do tronco cerebral. Síndromes medulares. Atestado Médico. Código de
Ética Médica.
Médico Oftalmologista
Conhecimentos Específicos: Noções de anatomia e fisiologia ocular. Diagnóstico e tratamento dos
traumatismos oculares. Anomalias de refração, correção das ametropias, afecções da conjuntiva da córnea
e da esclera: terapêutica geral. Afecções do trato uveal: irites, iridiciclites e coroidites. Neuro-oftalmologia,
papiledema. Atrofia do nervo óptico e perimetria. Glaucomas: crônico, simples, congênito, agudo e
secundário. Estrabismo. Forias, paralisias oculares, esotropias e exotropias. Afecções do cristalino:
congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. Afecções da retina: congênitas, traumáticas, distróficas,
degenerativas inflamatórias e tumores. Afecções da órbita: traumáticas, vasculares, inflamatórias e
tumorais, cirurgia da órbita. Manifestações oculares das afecções do sistema nervoso, semiologia da pupila
nas lesões do V Par, nas Lesões do simpático, afecções do sistema nervoso. Afecções das pálpebras e
sistema lacrimal. Manifestações oculares nas doenças em geral: diabetes melito, retinopatia falciforme,
hipertensão arterial, sífilis, AIDS, rubéola, herpes zoster, herpes simples, hanseníase, em especial
terapêutica oftalmológica em geral: clínica e cirúrgica. Tracoma-epidemiologia, classificação da OMS.
Diagnóstico diferencial das conjuntivites neonatal. Método de Credé - Decreto n.º 9.713 de 19/04/77. Teste
do reflexo vermelho. Retinopatia da prematuridade. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Ortopedista
Conhecimentos Específicos: Afecções ortopédicas comuns na infância. Epifisiólise proximal do fêmur.
Poliomielite - fase aguda e crônica. Tuberculose osteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e
crônica. Pioartrite. Ortopedia em geral: servicobraquialgias-artrite degenerativa da coluna cervical, síndrome
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do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias-artrite degenerativa da coluna
lombo-sacra; Hérnia de disco; Espondilose-espondilolistese. Tumores ósseos benignos e malignos.
Traumatologia-fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar; fratura da pélvis; fratura do
acetábulo; fratura e luxação dos ossos dos pés; fratura e luxação do tornozelo; fratura e diafisária dos ossos
dos pés; fratura e luxação do joelho; lesões meliscais e ligamentares; fratura diafisária do fêmur; fratura
transtrocanteriana; fratura do colo do fêmur; Fratura do ombro; Fratura da clavícula e extremidade superior e
diáfise do úmero; fratura da extremidade distal do úmero; luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio;
fratura e luxação da monteggia; fratura diafisária dos ossos do antebraço; Fratura de Colles e Smith;
luxação do carpo - fratura do escafoide capal. Traumatologia da mão - Fratura metacarpiana e falangiana;
ferimento da mão; Lesões dos Tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em
Ortopedia e Traumatologia - Anatomia do sistema osteoarticular; Radiologia, Tomografia, Ressonância
Nuclear Magnética e Ultrassonografia do sistema osteoarticular; anatomia do sistema muscular; anatomia
dos vasos e nervos; anatomia cirúrgica: vias de acesso e cirurgia ortopédica e traumatológica e Anomalias
Congênitas. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Pediatra
Conhecimentos Específicos: O recém-nascido (RN): principais características e cuidados com o recém-nascido de termo e o prematuro. Diagnóstico e tratamento das doenças mais comuns do RN. Displasia
Congênita do Quadril. Diagnóstico diferencial e tratamento das infecções congênitas, diagnóstico diferencial
da icterícia neonatal, anemia do prematuro, teste de triagem neonatal, triagem auditiva neonatal, reflexo
vermelho. Reanimação ao nascimento de RN de baixo e alto risco, seguimento pós-alta de RN pré-termo.
Quimioprofilaxia antirretroviral para o RN exposto ao HIV. Alimentação: aleitamento materno, orientações
alimentares para lactente, pré-escolar, escolar e adolescente. Restrições ao aleitamento materno.
Imunização: calendário oficial de vacinação e imunização em grupos de risco. Crescimento e
desenvolvimento. Prevenção da desnutrição e da obesidade: atenção integral à criança em idade escolar;
assistência individual e ações coletivas de saúde na creche e na escola. Adolescência: principais problemas
de saúde do adolescente. Prevenção do tabagismo, alcoolismo e do uso de drogas ilícitas. Afecções
gastrointestinais: diarreia aguda e persistente, tratamento oral e endovenoso da desidratação, doença
celíaca, constipação intestinal, refluxo gastresofágico, dor abdominal recorrente. Afecções de vias aéreas
superiores: rinites, rinossinusopatias, otites, faringoamigdalites e laringites, estomatites, síndrome da apneia
obstrutiva do sono, epistaxe. Afecções de vias aéreas inferiores, síndrome do lactente sibilante, asma,
pneumonias, abordagem da tosse aguda e persistente, laringotraqueobronquites, difteria, bronquiolite viral
aguda, diagnóstico da fibrose cística. Doenças infecciosas: celulites, doenças exantemáticas, coqueluche,
leptospirose, meningites, parotidite epidêmica, dengue, influenza, candidíase, varicela, parasitoses
intestinais, tuberculose, hanseníase, hepatites virais (A, B e C), diagnóstico inicial da AIDS. Doenças
hematológicas: doença falciforme, diagnóstico diferencial das policitemias, anemias em geral, anemia
hemolítica por deficiência enzimática (G6PD), leucemia linfocítica aguda, doenças hemorrágicas, púrpura
trombocitopênica idiopática (PTI), coagulopatias, hemofilia. Afecções do trato geniturinário: infecções do
trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, síndrome nefrótica idiopática, insuficiência renal aguda,
diabetes insipidus, vulvovaginites, postites. Diagnóstico das imunodeficiências primárias e secundárias.
Doenças reumatológicas: artrites e artralgias: principais etiologias e diagnóstico diferencial na infância e
adolescência. Doenças endocrinológicas: hipotireoidismo, hipertireoidismo, telarca precoce, puberdade
precoce, ginecomastia, hirsutismo, criptorquidia, diabetes mellitus tipo I e tipo II. Doenças neurológicas:
convulsões, meningites, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Problemas
oftalmológicos mais comuns na infância. Prevenção da ambliopia, conjuntivites e tracoma. Dermatopatias
mais frequentes na infância e adolescência. Dermatoses do RN, dermatite atópica, dermatite seborreica,
ptiríasealba, acne, micoses superficiais, dermatoviroses, impetigo, dermatozooparasitoses, queimaduras,
urticária e angioedema. Cardiopatias: diagnóstico da insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial,
criança com sopro, criança com cianose, cardiopatias congênitas, endocardite infecciosa, miocardite,
arritmias cardíacas. Diagnóstico precoce das neoplasias mais comuns na infância. Dores recorrentes:
abdominal, cefaleia e dor em membros. Adenomegalias e hepatomegalias: principais etiologias e
diagnóstico diferencial na infância e adolescência. Problemas cirúrgicos mais comuns na infância e
adolescência. Hérnia umbilical, inguinal, inguinoescrotal, fimose, parafimose, apendicite. Abuso e maustratos: aspectos psicossociais, diagnóstico e conduta. Prevenção de acidentes na infância e adolescência.
Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Psiquiatra
Conhecimentos Específicos: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação,
quadros clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das
epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e
tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta
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terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: psicofarmacoterapia classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações na atualidade.
Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação
e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental.
História da Psiquiatria. Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria
Forense. Política da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo.
Antipsiquiatria. Psiquiatria “Democrática”. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Psiquiatra Infantil
Conhecimentos Específicos: Desenvolvimento infantil: aspectos cognitivos e afetivos. Exame psiquiátrico
e exames complementares em psiquiatria da infância e adolescência. Classificação diagnóstica em
psiquiatria da infância e da adolescência. Transtornos mentais orgânicos na infância e adolescência.
Drogadição na infância e adolescência. Esquizofrenia na infância e adolescência. Transtornos do humor
(depressão e mania) na infância e adolescência. Transtorno de ansiedade na infância e adolescência.
Razões ao estresse. Transtornos alimentares na infância e adolescência. Transtornos do sono na infância e
adolescência. Transtornos do controle dos esfíncteres na infância e adolescência. Transtornos de tique e do
hábito na infância e adolescência. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade na infância e
adolescência. Retardo mental. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na infância e adolescência.
Transtornos invasivos do desenvolvimento. Transtornos específicos do desenvolvimento. Transtornos
emocionais do comportamento. Transtornos psicológicos ligados a doenças sistêmicas - psiquiatria de
ligação na infância e adolescência. Abuso físico e sexual na infância e adolescência. Epidemiologia dos
transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Política Nacional de Saúde Mental. Ética em psiquiatria
na infância e adolescência. Psicofarmacoterapia na infância e adolescência. Psicoterapia na infância e
adolescência. Prevenção em psiquiatria da infância e adolescência. Modelos de reabilitação em psiquiatria
da infância e adolescência. Modelos de atendimento em psiquiatria da infância e adolescência em saúde
pública. Atestado Médico. Código de Ética Médica.
Médico Reumatologista
Conhecimentos Específicos: Artropatiasmicrocristalinas: gota, condrocalcinose. Artropatias mecânicodegenerativas: osteoartrose. Artropatias soronegativas: artrite psoriática, síndrome de Reiter, espondilite
anquilosante. Artrite reumatoide e artrite reumatoide juvenil. Artrites infecciosas: virais, bacterianas,
microbacterianas e fúngicas. Doenças difusas do conectivo: lúpus eritematoso sistêmico, esclerose
sistêmica progressiva, dermatopoliomiosite, doença mista do tecido conectivo, síndrome de Sjogren,
síndromes Overlap. Síndromes vasculíticas: poliarterite nodosa, granulomatose de Wegener, arterite de
Churg-Strauss, arterite temporal, arterite de Takaiasu, doença de Behçet, vasculites leucocitoclásicas. Febre
reumática. Cervicalgias, dorsalgias, lombalgias. Policondriterecidivante. Fibromialgia e reumatismo
psicogênico. Reumatismo de partes moles: bursites, tendinites. Sarcoidose. Atestado Médico. Código de
Ética Médica.
Contato:
Prefeitura de Barretos
Endereço: Paço Municipal "SIMÃO ANTÔNIO MARQUES - "LIBRINA" da Prefeitura do Município de
Barretos, localizada na Avenida Almirante Gago Coutinho, n.º 500, Bairro: Rios, Barretos/SP
Horário de Atendimento: das 08h às 14h
Telefone: (17) 3321-1100 Prefeitura do Município de Barretos (em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira)
Site: www.barretos.sp.gov.br
Fundação VUNESP
Rua Dona Germaine Burchard, 515 - Perdizes - São Paulo /SP
CEP: 05002-062
Telefone: (11) 3874-6300, Disque VUNESP (em dias úteis, de segunda-feira a sábado)
Site: www.vunesp.com.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Barretos, 26 de outubro de 2017.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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