EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2018
A Secretaria Municipal de Saúde faz saber que fará realizar, com o fim de atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, PROCESSO SELETIVO para contratações no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde por prazo determinado de até 12 (doze) meses,
prorrogável no limite da lei e desde que devidamente justificado, de Médicos Clínicos Gerais,
Médicos Pediatras, Médico Angiologista/Vascular, Médico Cardiologista, Médico
Dermatologista, Médico Endocrinologista, Médico Gastroenterologista, Médicos
Ginecologistas, Médicos Infectologistas, Médicos Neurologistas, Médico Neurologista
Pediátrico, Médicos Ortopedistas, Médicos Psiquiatras, Médico Psiquiatra Infantil, Médicos
Urologistas, para preencher as vagas abaixo discriminadas, com supedâneo na Lei Municipal
nº 3149, de 05 de dezembro de 2001, Decreto Municipal nº 7.847, de 26/02/2018, e de acordo
com as normas estabelecidas neste Edital.
1 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.1 - Compreende-se como Processo Seletivo: a inscrição, a prova escrita, a classificação, a
homologação e a contratação.
1.2 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.
1.3 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento da presente e seu compromisso de
aceitar plena e integralmente as condições determinadas por este Edital e legislação
pertinente.
2 - DA INSCRIÇÃO:
2.1 As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 15 e 22 de junho de 2018, por meio do
Site Oficial da Prefeitura de Caieiras no seguinte endereço eletrônico:
http://www.caieiras.sp.gov.br. AS INSCRIÇÕES SE ENCERRAM NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018
ÀS 23:59 HORAS.
2.2 No ato da inscrição o candidato deverá preencher devidamente o formulário respectivo do
emprego público pretendido.
2.3 Em nenhuma hipótese, serão aceitas inscrições condicionadas, incompletas ou pendentes
de documentos.
2.4 Qualquer comunicação ao candidato, após sua inscrição, será feita por carta, e-mail e/ou
telefone, com identificação do número do candidato ou do nome constante da inscrição, a
critério da Comissão.
2.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das condições e exigências do Processo
Seletivo, tais como se hajam estabelecidas nestas instruções.
2.6 Todo requerimento de inscrição, após a análise de Comissão ficará, automaticamente,
deferida para todos os fins previstos nestas Instruções Normativas, exceto se ocorrer
indeferimento expresso, publicado no Site Oficial da Prefeitura.
2.7 A não aceitação da inscrição pela Comissão por falta de documentos ou outro motivo
qualquer, implica indeferimento e abertura de prazo de recurso na forma prevista no item 10
destas Instruções.
3 – DAS EXIGÊNCIAS, REGIME JURÍDICO, PRAZO DE CONTRATAÇÃO
3.1 DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO:
a) No ato da contratação o candidato deverá comprovar:
b) Ter idade igual ou superior a 21 anos.
c) Boa saúde física e mental, comprovada por meio de Atestado Médico, emitido pelo
Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Caieiras.
d) Não haver sofrido, no exercício de atividades públicas, penalidades por prática de atos
incompatíveis com o serviço público, mediante declaração firmada pelo próprio interessado.
e) Comprovação de Registro no Respectivo Órgão de Classe.
3.2 - Regime Jurídico: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
3.3 - Prazo da contratação: até 12 (doze) meses, prorrogável até o limite da lei e devidamente
justificado.
3.4 – DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA JORNADA DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO:

Cargos

Vagas

Exigência

Jornada

Referência

Remuneração

Médico Clínico Geral

05

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$ 3.421,88
mensais

Médico Pediatra

03

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$ 3.421,88
mensais

Médico
Angiologista/Vascular

01

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico Cardiologista

01

Diploma de Curso
12 horas
Superior em Medicina;
semanais
Registro no Conselho da
Categoria

18

R$3.421,88
mensais

Médico
Dermatologista

01

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
Mensais

Médico
Endocrinologista

01

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico
Gastroenterologista

01

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico Ginecologista

06

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico Infectologista

02

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico Neurologista

02

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico Neurologista
Pediátrico

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

01

R$3.421,88
mensais

Médico Ortopedista

04

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$ 3.421,88
mensais

03

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$3.421,88
mensais

Médico Psiquiatra
Infantil

01

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$ 3.421,88
mensais

Médico Urologista

02

Diploma de Curso
Superior em Medicina;
Registro no Conselho da
Categoria

12 horas
semanais

18

R$ 3.421,88
mensais

Médico Psiquiatra

4 – DA ANULAÇÃO DOS ATOS
4.1 - A comissão do processo Seletivo poderá, se necessário, anular todo e qualquer ato que
anteceder a homologação do certame, desde que verificada a falsidade das declarações
constantes do requerimento de inscrição ou irregularidades na documentação apresentada.
Caso constatadas eventuais irregularidades, após a homologação do Processo Seletivo, o
Departamento de Recursos Humanos solicitará ao Chefe do Executivo Municipal a anulação da
contratação.
5 – DAS PROVAS
5.1 As provas serão escritas e/ou objetivas de 10 (dez) perguntas com respostas em múltipla
escolha com escore de 10 (dez) pontos cada uma, a totalizar 100 (cem) pontos.
6 – DAS BIBLIOGRAFIAS ou CONTEÚDO TEMÁTICO A SEREM CONSULTADAS:
Médico Clínico Geral: Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com
doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária.
Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças
vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas.
Doenças valvar e da aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com
doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas.
Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças
pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com
doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal.
Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças gastroinstestinais:
avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais.
Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do
trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação
laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas
complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças
infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia.
Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo
dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e
insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e
tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso
sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica.
Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do
metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças
infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens
da consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaléias.

Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da
síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e emergências: reanimação
cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e
cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e
tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle
agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e
tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias
digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais problemas
médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer.
Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade,
tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas.
Médico Pediatra: Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Crescimento
e desenvolvimento; Aleitamento materno e alimentação complementar; Imunização;
Deficiência de ferro e anemias; Tratamento das afecções mais freqüentes na infância e na
adolescência (doença diarréica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças infectocontagiosas, doenças dermatológicas). Icterícia neonatal. Infecções perinatais. Púrpuras,
tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias
superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na
infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de hidratação oral e parenteral.
Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão
arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias.
Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças
exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias cirúrgicas
comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes
melitus e cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias
congênitas. Malformações congênitas comuns. Convulsão.
Médico Angiologista/Vascular: Fisiologia do sistema vascular. Hemostasia e drogas que
interferem nessa função. Radiologia diagnóstica e terapêutica. Procedimentos Endovasculares.
Simpatectomias. Amputação de membros inferiores. Aterosclerose obliterante periféric.
Arterites. Aneurismas. Arteriopatias funcionais. Linfangites e erisipelas. Linfedema. Trombose
venosa profunda dos membros inferiores. Traumatismos vasculares. Síndromes compressivas:
Síndrome do desfiladeiro cérvico torácico; Síndrome do túnel carpiano. Varizes dos membros
inferiores. Fistulasarterio-venosas. Pé diabético. Acesso venoso em quimioterapia e para
hemodiálise.
Médico Cardiologista: Transplante cardíaco. Insuficiência cardíaca congestiva. Embolia
pulmonar. Aneurisma dissecante de aorta. Estenose e insuficiência aórtica. Estenose e
insuficiência mitral. Testes não invasivos para diagnóstico de cardiopatia isquêmica.
Miocardiopatias. Cateterismo intervencionista. Infarto agudo do miocárdio. Endocardite
infecciosa. Cardiopatias congênitas cianóticas. Cardiopatias congênitas acianóticas.
Tratamento das arritmias cardíacas. Angina estável. Taquicardias supraventriculares. Angina
instável. Hipertensão arterial. Taquicardia ventricular. Dislipidemias.
Médico Dermatologista: Acne e erupções acneiformes. Afecções do tecido conjuntivo.
Doenças metabólicas e de depósitos. Psicodermatoses. Doenças vasculares. Conceitos e
procedimentos cirúgicos básicos em dermatologia. Doenças ocupacionais, alérgicas e
eczematosas. Dermatoses zooparasitárias e leishmaniose. Dermatoviroses. DST / AIDS.
Infecções bacterianas da pele. Micobacterioses e hanseníase. Micoses superficiais,
subcutâneas e sistêmicas. Onicopatias. Tricoses e alopecias. Genodermatoses. Discromias.
Distúrbios atróficos e escleróticos. Distúrbios glandulares cutâneos. Doenças eritêmatoescamosas. Púrpuras. Erupções por drogas e toxinas. Doenças vésico-bolhosas. Fotobiologia,
Fotodermatoses e Afecções por radiação ionizantes. Neoplasias benignas e malignas e
linfoproliferativas. Doenças paraneoplásicas. Embriologia, anatomia, fisiologia e imunologia do

tegumento. Doenças da hipoderme. Terapêutica. Afecções papulopruriginosas. Manifestações
cutâneas das doenças sistêmicas. Doenças granulomatosas e inflamatórias não infecciosas.
Médico Endocrinologista: Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo
hipotálamo-hipófise. Neuroendocrinologia: crescimento normal e aberrante. Acromegalia.
Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores
hipofisários e suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireoide: Fisiologia
tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireoides: Fisiologia
de regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo.
Diagnóstico diferencial das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose,
raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
suas complicações. Adrenal: Biossíntese esteroide e sua regulação. Regulação hormonal do
metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome de
excesso de mineralocorticoides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal.
Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: distúrbios da puberdade e da
diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico. Síndromes
hiperandrogênicas. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia do eixo
hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e tratamento.
Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, tratamento. Dislipidemias.
Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira idade.
Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina.
Síndrome plurimetabólica.
Médico Gastroenterologista: Grandes síndromes: dispepsias, diarréia (aguda e crônica),
constipação intestinal, obstrução intestinal (pseudo-obstrução), hemorragia digestiva, ascite,
icterícia, manifestações gastrintestinais da AIDS. Problemas específicos: doença do refluxo
gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica, doença celíaca, doença de Crohn, doenças
parasitárias (parasitoses intestinais, esquistossomose, formas digestivas da doença de Chagas),
síndrome do cólon irritável, retocolite ulcerativa, doença diverticular do cólon, megacólon
congênito e adquirido, neoplasmas malignos do intestino, cálculos biliares e doença
inflamatória da vesícula biliar, cirrose hepática, hepatites infecciosas, hepatites crônicas,
drogas e o fígado, álcool e o fígado, o fígado na gravidez, pancreatite aguda, pancreatite
crônica, carcinoma do pâncreas.
Médico Ginecologista: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais
femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo
Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e
complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente
transmissíveis. Cito genética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Distopias genitais.
Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na
mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e
malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas.
Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e
trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias
ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais.
Leucorréias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade.
Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização.
Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico.
Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo
gravídico puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração,
diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto
pélvico genital. Contratilidade Uterina. Parto. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência
ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e
anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal.
Doença hipertensiva específica da gravidez. Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença

hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade.
Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos médico-legais em
tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal. Distocias do
trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Cirurgias obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das
patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura
de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica.
Assistência pré-natal.
Médico Infectologista: Doenças transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes etiológicos
e transmissão, mecanismos da defesa antiinfecciosa, patogênese e patologia, quadro clínico e
terapêutico, diagnóstico diferencial, exames complementares inespecíficos e específicos,
epidemiologia e vigilância epidemiológica, profilaxia. Quadros infecciosos específicos e
sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos, ectoparasitoses.
Infecção hospitalar. Imunização ativa e passiva. Acidentes causados por animais peçonhentos.
Destaques a: doenças transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente transmissíveis (DST) HIV/
AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, hepatites virais, tuberculose, cólera, dengue,
meningites, doenças exantemáticas, antimicrobianos. Critérios diagnósticos e cadeia
epidemiológica das infecções hospitalares. Métodos de vigilância epidemiológica – Indicadores
epidemiológicos. Controle de surtos. Higiene hospitalar. Lavanderia. Classificação de artigos
hospitalares – Desinfecção por métodos físico e químicos. Anti-sepsia. Esterilização por
métodos químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia no controle das infecções
hospitalares. Coleta e transporte de amostras em Microbiologia. Farmácia e controle de
infecção hospitalar. Risco de infecção ocupacional. Isolamento/ precauções. Racionalização de
antimicrobianos. Infecção do trato urinário. Infecção da corrente sanguínea. Infecções
hospitalares em neonatologia. Infecção do sítio cirúrgico. Infecção respiratória. Questões e
soluções práticas do controle de infecção/ Legislação – Funções e operacionalização da CCIH.
Médicos Neurologistas (adulto e infantil): Indicadores de Saúde gerais e específicos. Situação
da Saúde no Brasil. Código de Ética Médica. Preenchimento da Declaração do óbito. Doenças
de notificação compulsória. Sistemas Locais de Saúde. Noções de Farmacologia; Emergências
hospitalares; 12ª e 13ª Conferência Nacional de Saúde. Constituição: Seção II da Seguridade
Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n.º 8080/90. Anatomia e Fisiologia do
Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema
Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções
neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios
do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebrovascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e
metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso;
doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos
do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das
doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e
interpretações da propedêutica armada em neurologia: liquor, neuroimagem, estudos
neurofisiológicos – eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados,
medicina nuclear aplicada à neurologia.
Médicos Ortopedistas: Introdução ao estudo da biomecânica; Biomecânica localizada (MMSS,
MMII e Coluna); Embriologia humana; Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica óssea;
Consolidação e retardamento de consolidação da fratura; Doenças ósseas metabólicas;
Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades congênitas; Exame
músculo-articular; Osteomielites e pioartrites; Infecções ósseas específicas: tuberculose, lues,
micoses; Tratamento de sequelas de paralisia infantil; Paralisia obstétrica; Paralisia cerebral;
Cervicobraquialgias; Pé plano postural; Afecções ortopédicas comuns da infância; Pé
equinovaro congênito; HalluxValgus; Lombalgia, lombociatalgia e hérnia discal; Escoliose;
Espondilolise e espondilolistese; Epifisiolistese proximal do fêmur; Osteocondrites; Moléstia de
Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; Ombro doloroso;

Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de escafóide; Fraturas luxações do carpo;
Fraturas do punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos do
antebraço; Fraturas supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura
escapular; Fraturas do úmero; Fraturas e luxações da cintura pélvica; Fraturas do terço
proximal do fêmur; Fraturas do colo do fêmur na criança; Fraturas supracondilianas do fêmur;
Fratura do joelho; Lesões ligamentares e meniscais do joelho; Fratura da diáfise tibial e
fraturas do tornozelo; Fratura dos ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em Ortopedia e
Traumatologia; Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia
cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica.
Médicos Psiquiatras (adulto e Infantil): Conhecimentos básicos de Medicina Clínica. Trabalho
em equipe multiprofissional. Regulamento técnico da Atenção ás Urgências (Diretrizes Gerais e
Componentes da Rede Assistencial). Políticas de descentralização e atenção primária á Saúde.
Preenchimento de receitas médicas. Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar.
Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados no local do
acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das
emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor.
Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento
inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas.
Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais problemas médicos
relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do
câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e
vacinação. Doenças de Notificação Compulsória: Doenças de Notificação Compulsória,
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: Código de Ética Profissional. Infecção Hospitalar:
Infecção Hospitalar Controle de Infecção Hospitalar. Psiquiatria: Delirium, demência,
transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. Transtornos por uso de susbstâncias
psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme,
psicótico breve, delirante persistente e delirante induzido. Síndromes psiquiátricas do
puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de hábitos e
impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros
transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade generalizada. Transtornos alimentares.
Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático.
Transtornos somatoformes. Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos
da personalidade. Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo
mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos comportamentais e
emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência. Transtornos
psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica. Emergências
psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em
psiquiatria. Psiquiatria forense. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Classificação em
psiquiatria.
Médicos Urologista: Embriologia do sistema geniturinário. Anomalias do sistema geniturinário.
Anatomia do sistema geniturinário. Litíase do trato geniturinário. Infecções do ticeto
geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias do sistema geniturinário.
Bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Doenças de Peryronie.
Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas do escroto. Urgências do aparelho
geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis. Impotência sexual. Infertilidade. Estados
intersexuais. Tumores: próstata, pênis, testículo, bexiga, renais e das adrenais. Uropediatria.
7 – DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.
7.1 – As provas realizar-se-ão no dia 01 de julho de 2018, nas dependências do Núcleo
Educacional Centro – NEC CENTRO, localizado na Rua João Martins Ramos, nº 10, Centro,
Caieiras, com 02 (duas) horas de duração, no horário das 9:00 às 11:00 horas.
7.2 – Não serão admitidos às provas os candidatos que se apresentarem sem portar o
documento de identidade, a inadmitir o ingresso na sala de provas.

7.3 – Os candidatos deverão comparecer ao local das provas no dia e hora marcada no item
7.1 das presentes Instruções Normativas, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta)
minutos, munidos de caneta azul ou preta e documento de identidade com foto, sem o qual
não será admitido às provas.
7.4 – Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada ou repetição de provas, seja qual
for o motivo alegado.
7.5 – Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização das provas, for
surpreendido em comunicação com outro ou terceiro, verbalmente, por escrito, ou por
qualquer outro meio.
8 – DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
8.1 – A convocação dos candidatos, os avisos, os resultados das provas e a classificação final,
bem como as decisões sobre o recurso, serão publicados por afixação no prédio sede da
Prefeitura do Município de Caieiras, no Prédio da Secretaria Municipal da Saúde, bem como
por publicação no Site Oficial Da Prefeitura e/ou no Diário Oficial do Município.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROVAS
9.1 – As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos. O candidato que obtiver nota
inferior a 50 pontos restará eliminado.
9.2 – A classificação final será obtida segundo ordem decrescente das notas obtidas pelos
candidatos na prova.
9.3 – Em caso de igualdade nas notas das provas, para efeito de classificação, o desempate
será feito pelo critério da maior idade. Caso persista o empate, será decidido por meio de
sorteio em local público, sendo lavrada Ata do sorteio, assinada por todos presentes.
9.4. – A elaboração e a correção das provas serão feitas pela Comissão de Processo Seletivo
designados pelo Chefe do Executivo, garantido o sigilo de teor e conteúdo até o término da
aplicação das provas no dia do certame.
10 – DOS RECURSOS
10.1 – Das decisões da Comissão, bem como acerca das notas de provas e classificação final,
caberá recurso, devidamente protocolado, ao Chefe do Executivo Municipal, por intermédio
do Presidente da Comissão, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da respectiva
publicação no Site ou Diário Oficial da Prefeitura, no horário das 9:00 às 17:00 horas, junto à
Secretaria de Administração da Prefeitura de Caieiras.
10.2 – Os prazos para os recursos previstos no item 10.1, começa, a fluir a partir do primeiro
dia posterior à publicação, não sendo computados domingos ou feriados.
10.3 – Recebido o recurso, caberá à Comissão do Processo Seletivo manifestar-se pela reforma
ou manutenção do ato recorrido, remetendo-o, em 24 horas, ao Secretário de
Administração para julgamento e decisão final.
11 – DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
11.1 – O resultado final do processo seletivo será submetido à homologação do Chefe do
Executivo Municipal, com indicação da ordem de classificação dos candidatos habilitados para
contratação.
12. - Os casos omissos serão decididos pela Comissão deste Processo Seletivo e, em última
instância, pela Secretária Secretário Municipal da Saúde.
13. Não há taxa de inscrição ou qualquer tarifa para inscrição para o presente processo
seletivo.
14. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Caieiras, 06 de junho de 2018.
Dr. José Eduardo de Oliveira Souza
Secretário Municipal da Saúde

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA O PROCESSO SELETIVO AUTORIZADO PELO
DECRETO Nº 7891, de 06/06/2018.
EMPREGOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS – PRAZO DE ATÉ 12 MESES,
PRORROGÁVEL NO LIMITE DA LEI E DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
Para atendimento às necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Saúde, o
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Caieiras, determinou com supedâneo na Lei
Municipal nº 3149, de 05 de dezembro de 2001, que autoriza a contratação de mão-de-obra
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, regulamentada pelo Decreto Municipal nº, de, a instauração, por meio das Portarias
nº, do presente Processo Seletivo, com o fim de contratar, por prazo determinado de até 12
(doze) meses, prorrogável no limite da lei e desde que devidamente justificado, Médico
Angiologista/Vascular, Médico cardiologista, Médico Dermatologista, Médico Endocrinologista,
Médico Gastroenterologista, Médicos Ginecologistas, Médicos Infectologistas, Médicos
Neurologistas, Médico Neurologista Pediátrico, Médicos Ortopedistas, Médicos Psiquiatras,
Médico Psiquiatra Infantil, Médicos Urologistas, Médicos Clínicos Gerais, e Pediatras, para
preencher as vagas abaixo discriminadas:
1

–

DO

EMPREGO

PÚBLICO,

REGIME

JURÍDICO,

NÚMERO

DE

VAGAS,

REMUNERAÇÃO E REFERÊNCIA.
Emprego Público de: Médico Angiologista/Vascular
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Cardiologista
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Dermatologista
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Endocrinologista
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.

1

Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Gastroenterologista
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Ginecologista
Número de Vagas: 06 (seis) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Infectologista
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Neurologista
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Neurologista Pediátrico
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Ortopedista
Número de Vagas: 04 (quatro) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Psiquiatra
Número de Vagas: 03 (três) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
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Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Psiquiatra Infantil
Número de Vagas: 01 (uma) vaga.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Urologista
Número de Vagas: 02 (duas) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Clínico Geral
Número de Vagas: 05 (cinco) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
Emprego Público de: Médico Pediatra
Número de Vagas: 03 (três) vagas.
Remuneração: salário inicial, à data da expedição destas instruções de R$ 3.421,88
(três mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.
Jornada de trabalho: 12 horas semanais
Referência: referência 18 da tabela de referências constante da Lei 2418/94.
2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 15 e 22 de junho de 2018, por meio do
Site

Oficial

da

Prefeitura

de

Caieiras

no

seguinte

endereço

eletrônico:

http://www.caieiras.sp.gov.br.
AS INSCRIÇÕES SE ENCERRAM NO DIA 22 de junho de 2018 ÀS 23:59 HORAS.
2.2 No ato da inscrição o candidato deverá preencher devidamente o formulário respectivo
do emprego público pretendido.
2.3 Em nenhuma hipótese, serão aceitas inscrições condicionadas, incompletas ou pendentes
de documentos.
2.4 Qualquer comunicação ao candidato, após sua inscrição, será feita por carta, e-mail
e/ou telefone, com identificação do número do candidato ou do nome constante da
inscrição, a critério da Comissão.

3

2.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das condições e exigências do
Processo Seletivo, tais como se hajam estabelecidas nestas instruções.
2.6 Todo requerimento de inscrição, após a análise de Comissão ficará, automaticamente,
deferida para todos os fins previstos nestas Instruções Normativas, exceto se ocorrer
indeferimento expresso, publicado no Site Oficial da Prefeitura.
2.7 A não aceitação da inscrição pela Comissão por falta de documentos ou outro motivo
qualquer, implica indeferimento e abertura de prazo de recurso na forma prevista no item 10
destas Instruções.
3 – DAS EXIGÊNCIAS, REGIME JURÍDICO, PRAZO DE CONTRATAÇÃO E DA
JORNADA DE TRABALHO.
3.1 DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO
a) No ato da contratação o candidato deverá comprovar:
b) Ter idade igual ou superior a 21 anos.
c) Boa saúde física e mental, comprovada por meio de Atestado Médico, emitido pelo
Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Caieiras.
d) Não haver sofrido, no exercício de atividades públicas, penalidades por prática de atos
incompatíveis com o serviço público, mediante declaração firmada pelo próprio interessado.
e) Médico regularmente inscrito no Conselho de Classe.
3.2 - Regime Jurídico: Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
3.3 - Prazo da contratação: até 12 (doze) meses, prorrogável até o limite da lei e
devidamente justificado.
4 – DA ANULAÇÃO DOS ATOS
4.1 - A comissão do processo Seletivo poderá, se necessário, anular todo e qualquer ato que
anteceder a homologação do certame, desde que verificada a falsidade das declarações
constantes do requerimento de inscrição ou irregularidades na documentação apresentada.
Caso constatadas eventuais irregularidades, após a homologação do Processo Seletivo, o
Departamento de Recursos Humanos solicitará ao Chefe do Executivo Municipal a anulação
da contratação.
5 – DAS PROVAS
5.1 As provas serão objetivas de 10 (dez) perguntas com respostas em múltipla escolha com
escore de 10 (dez) pontos cada uma, a totalizar 100 (cem) pontos.
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6 – DAS BIBLIOGRAFIAS ou CONTEÚDO TEMÁTICO A SEREM CONSULTADAS
Médico Angiologista/Vascular:Fisiologia do sistema vascular. Hemostasia e drogas que
interferem nessa função. Radiologia diagnóstica e terapêutica. Procedimentos
Endovasculares. Simpatectomias. Amputação de membros inferiores. Aterosclerose
obliterante periféric. Arterites. Aneurismas. Arteriopatias funcionais. Linfangites e erisipelas.
Linfedema. Trombose venosa profunda dos membros inferiores. Traumatismos vasculares.
Síndromes compressivas: Síndrome do desfiladeiro cérvico torácico; Síndrome do túnel
carpiano. Varizes dos membros inferiores.Fistulasarterio-venosas. Pé diabético. Acesso venoso
em quimioterapia e para hemodiálise.
Médico cardiologista:Transplante cardíaco. Insuficiência cardíaca congestiva. Embolia
pulmonar. Aneurisma dissecante de aorta. Estenose e insuficiência aórtica. Estenose e
insuficiência mitral. Testes não invasivos para diagnóstico de cardiopatia isquêmica.
Miocardiopatias. Cateterismo intervencionista. Infarto agudo do miocárdio. Endocardite
infecciosa. Cardiopatias congênitas cianóticas. Cardiopatias congênitas acianóticas.
Tratamento das arritmias cardíacas. Angina estável. Taquicardias supraventriculares. Angina
instável. Hipertensão arterial. Taquicardia ventricular. Dislipidemias.
Médico DermatologistaAcne e erupções acneiformes. Afecções do tecido conjuntivo.
Doenças metabólicas e de depósitos. Psicodermatoses. Doenças vasculares. Conceitos e
procedimentos cirúgicos básicos em dermatologia. Doenças ocupacionais, alérgicas e
eczematosas. Dermatoses zooparasitárias e leishmaniose. Dermatoviroses. DST / AIDS.
Infecções bacterianas da pele. Micobacterioses e hanseníase. Micoses superficiais,
subcutâneas e sistêmicas. Onicopatias. Tricoses e alopecias. Genodermatoses. Discromias.
Distúrbios atróficos e escleróticos. Distúrbios glandulares cutâneos. Doenças eritêmatoescamosas. Púrpuras. Erupções por drogas e toxinas. Doenças vésico-bolhosas. Fotobiologia,
Fotodermatoses e Afecções por radiação ionizantes. Neoplasias benignas e malignas e
linfoproliferativas. Doenças paraneoplásicas. Embriologia, anatomia, fisiologia e imunologia do
tegumento. Doenças da hipoderme. Terapêutica. Afecções papulopruriginosas. Manifestações
cutâneas das doenças sistêmicas. Doenças granulomatosas e inflamatórias não infecciosas.
Médico Endocrinologista:Princípios de ação hormonal. Fisiologia da regulação do eixo
hipotálamo-hipófise. Neuroendocrinologia: crescimento normal e aberrante. Acromegalia.
Síndromes hiperprolactinêmicas. Diabetes insipidus. Testes de função hipofisária. Tumores
hipofisários e suprahipofisários, com ou sem repercussão endócrina. Tireoide: Fisiologia
tireoidiana. Hiper e hipotireoidismo. Bócios. Neoplasias tireoidianas. Paratireoides: Fisiologia
de regulação do cálcio, fósforo e magnésio. Hiperparatireoidismo e hipoparatireoidismo.
Diagnóstico diferencial das hipercalcemias. Doenças osteometabólicas (Paget, osteoporose,
raquitismo). Pâncreas: Diabetes mellitus tipos 1 e 2: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
suas complicações. Adrenal: Biossíntese esteroide e sua regulação. Regulação hormonal do
metabolismo da água e eletrólitos. Insuficiência adrenal e Síndrome de Cushing. Síndrome de
excesso de mineralocorticoides. Hiperplasia adrenal congênita. Tumores do córtex adrenal.
Feocromocitoma. Puberdade e diferenciação sexual: distúrbios da puberdade e da
diferenciação sexual. Endocrinologia feminina: Ciclo menstrual normal e patológico.
Síndromes hiperandrogênicas. Menopausa. Endocrinologia da gestação. Andrologia: Fisiologia
do eixo hipotálamo / hipófise / testículos. Hipogonadismo, métodos, diagnósticos e
tratamento. Disfunção erétil. Ginecomastia. Obesidade: Tipos, fisiopatologia, tratamento.
Dislipidemias. Endocrinologia do envelhecimento: Principais alterações hormonais da terceira
idade. Desordens endócrinas paraneoplásticas: Apudomas. Hipertensão de origem endócrina.
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Síndrome plurimetabólica
Médico Gastroenterologista:Grandes síndromes: dispepsias, diarréia (aguda e crônica),
constipação intestinal, obstrução intestinal (pseudo-obstrução), hemorragia digestiva, ascite,
icterícia, manifestações gastrintestinais da AIDS. Problemas específicos: doença do refluxo
gastroesofágico, úlcera duodenal, úlcera gástrica, doença celíaca, doença de Crohn, doenças
parasitárias (parasitoses intestinais, esquistossomose, formas digestivas da doença de
Chagas), síndrome do cólon irritável, retocolite ulcerativa, doença diverticular do cólon,
megacólon congênito e adquirido, neoplasmas malignos do intestino, cálculos biliares e
doença inflamatória da vesícula biliar, cirrose hepática, hepatites infecciosas, hepatites
crônicas, drogas e o fígado, álcool e o fígado, o fígado na gravidez, pancreatite aguda,
pancreatite crônica, carcinoma do pâncreas.
Médico Ginecologista:Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais
femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo
Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e
complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente
transmissíveis. Cito genética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Distopias genitais.
Processos inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária
na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas
e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas.
Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e
trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias
ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais.
Leucorréias. Estados hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade.
Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização.
Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico.
Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo
gravídico puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração,
diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto
pélvico genital. Contratilidade Uterina. Parto. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência
ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e
anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal.
Doença hipertensiva específica da gravidez. Gemelaridade. Sofrimento fetal. Doença
hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias.
Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos médicolegais em tocoginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-natal.
Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Cirurgias obstétricas. Diagnóstico e
terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar.
Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da
prática obstétrica. Assistência pré-natal.,
Médico Infectologista:Doenças transmissíveis: conceitos básicos e gerais, agentes
etiológicos e transmissão, mecanismos da defesa antiinfecciosa, patogênese e patologia,
quadro clínico e terapêutico, diagnóstico diferencial, exames complementares inespecíficos e
específicos, epidemiologia e vigilância epidemiológica, profilaxia. Quadros infecciosos
específicos e sindrômicos referentes a: vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos,
ectoparasitoses. Infecção hospitalar. Imunização ativa e passiva. Acidentes causados por
animais peçonhentos. Destaques a: doenças transmissíveis no Brasil, doenças sexualmente
transmissíveis (DST) HIV/ AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, hepatites virais,
tuberculose, cólera, dengue, meningites, doenças exantemáticas, antimicrobianos. Critérios
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diagnósticos e cadeia epidemiológica das infecções hospitalares. Métodos de vigilância
epidemiológica – Indicadores epidemiológicos. Controle de surtos. Higiene hospitalar.
Lavanderia. Classificação de artigos hospitalares – Desinfecção por métodos físico e químicos.
Anti-sepsia. Esterilização por métodos químicos e físicos. Conceitos básicos de microbiologia
no controle das infecções hospitalares. Coleta e transporte de amostras em Microbiologia.
Farmácia e controle de infecção hospitalar. Risco de infecção ocupacional. Isolamento/
precauções. Racionalização de antimicrobianos. Infecção do trato urinário. Infecção da
corrente sanguínea. Infecções hospitalares em neonatologia. Infecção do sítio cirúrgico.
Infecção respiratória. Questões e soluções práticas do controle de infecção/ Legislação –
Funções e operacionalização da CCIH.
Médicos Neurologistas (adulto e infantil):Indicadores de Saúde gerais e específicos.
Situação da Saúde no Brasil. Código de Ética Médica. Preenchimento da Declaração do óbito.
Doenças de notificação compulsória. Sistemas Locais de Saúde. Noções de Farmacologia;
Emergências hospitalares; 12ª e 13ª Conferência Nacional de Saúde. Constituição: Seção II
da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social, Lei Orgânica de Saúde n.º 8080/90.
Anatomia e Fisiologia do Sistema nervoso Central e periférico. Patologia e Fisiopatologia dos
transtornos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes
categorias das afecções neurológicas: demências e distúrbios da atividade cortical superior,
comas e outros distúrbios do estado da consciência; distúrbios do movimento; distúrbio do
sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mioneural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças
infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV;
epilepsias; hidrocefalias e transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema
nervoso; manifestações neurológicas das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e
urgências em neurologia. Indicações e interpretações da propedêutica armada em
neurologia: liquor, neuroimagem, estudos neurofisiológicos – eletroencefalograma,
eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia.
Médicos Ortopedistas:Introdução ao estudo da biomecânica; Biomecânica localizada
(MMSS, MMII e Coluna); Embriologia humana; Histogênese óssea; Fisiologia e Bioquímica
óssea; Consolidação e retardamento de consolidação da fratura; Doenças ósseas metabólicas;
Distúrbios congênitos da osteogênese do desenvolvimento; Deformidades congênitas; Exame
músculo-articular; Osteomielites e pioartrites; Infecções ósseas específicas: tuberculose, lues,
micoses; Tratamento de sequelas de paralisia infantil; Paralisia obstétrica; Paralisia cerebral;
Cervicobraquialgias; Pé plano postural; Afecções ortopédicas comuns da infância; Pé
equinovaro congênito; HalluxValgus; Lombalgia, lombociatalgia e hérnia discal; Escoliose;
Espondilolise e espondilolistese; Epifisiolistese proximal do fêmur; Osteocondrites; Moléstia de
Perthes; Displasia congênita do quadril; Tratamento das artroses do MMII; Ombro doloroso;
Tumores ósseos; Fraturas expostas; Fraturas de escafóide; Fraturas luxações do carpo;
Fraturas do punho (Fratura de Colles); Lesões traumáticas da mão; Fraturas dos ossos do
antebraço; Fraturas supracondilianas do úmero na criança; Fraturas e luxações da cintura
escapular; Fraturas do úmero; Fraturas e luxações da cintura pélvica; Fraturas do terço
proximal do fêmur; Fraturas do colo do fêmur na criança; Fraturas supracondilianas do fêmur;
Fratura do joelho; Lesões ligamentares e meniscais do joelho; Fratura da diáfise tibial e
fraturas do tornozelo; Fratura dos ossos do Tarso; Anatomia e Radiologia em Ortopedia e
Traumatologia; Anatomia do sistema muscular; Anatomia dos vasos e nervos; Anatomia
cirúrgica: vias de acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica.
Médicos Psiquiatras (adulto e Infantil):Conhecimentos básicos de Medicina Clínica.
Trabalho em equipe multiprofissional. Regulamento técnico da Atenção ás Urgências
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(Diretrizes Gerais e Componentes da Rede Assistencial). Políticas de descentralização e
atenção primária á Saúde. Preenchimento de receitas médicas. Urgências e emergências:
reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque.
Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado.
Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas
agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias
agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória
aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de
abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças
cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da
saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Doenças de Notificação Compulsória:
Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: Código de
Ética Profissional. Infecção Hospitalar: Infecção Hospitalar Controle de Infecção Hospitalar.
Psiquiatria: Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos.
Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas. Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos:
esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente e delirante induzido.
Síndromes psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivocompulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia
específica, social e agorafobia. Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade
generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono. Transtornos de adaptação e
transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos somatoformes. Transtornos dissociativos.
Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos factícios, simulação,
não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico.
Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância
ou adolescência. Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta
psiquiátrica.
Emergências
psiquiátricas.
Psicoterapia.
Psicofarmacoterapia.
Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em psiquiatria. Psiquiatria forense. Epidemiologia dos
transtornos psiquiátricos. Classificação em psiquiatria.
Médicos Urologista:Embriologia do sistema geniturinário. Anomalias do sistema
geniturinário. Anatomia do sistema geniturinário. Litíase do trato geniturinário. Infecções do
ticeto geniturinário. Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias do sistema
geniturinário. Bexiga neurogênica. Doenças vasculares do aparelho geniturinário. Doenças de
Peryronie. Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas do escroto. Urgências
do aparelho geniturinário. Doenças sexualmente transmissíveis. Impotência sexual.
Infertilidade. Estados intersexuais. Tumores: próstata, pênis, testículo, bexiga, renais e das
adrenais. Uropediatria
Médico Clínico Geral:Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com
doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária.
Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças
vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas.
Doenças valvar e da aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com
doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas.
Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças
pulmonares ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente
com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal.
Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças gastroinstestinais:
avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrointestinais.
Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do
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trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação
laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e
suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças
infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e
trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia.
Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo
dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e
insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e
tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso
sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica.
Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças ósseas e do
metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças
infecciosas. Doenças neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico.
Desordens da consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares.
Cefaléias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. Diagnóstico
diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e
emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em
choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente
traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e
reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das
síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão.
Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas
e drenagem de abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos.
Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame
periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação.
Preenchimento de receitas médicas.
Médico Pediatra:Cuidados ao recém-nascido normal e condução da puericultura;
Crescimento e desenvolvimento; Aleitamento materno e alimentação complementar;
Imunização; Deficiência de ferro e anemias; Tratamento das afecções mais freqüentes na
infância e na adolescência (doença diarréica, doenças respiratórias, parasitoses, doenças
infecto-contagiosas, doenças dermatológicas). Icterícia neonatal. Infecções perinatais.
Púrpuras, tumores comuns na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de
vias superiores. Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na
infância. Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de hidratação oral e parenteral.
Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e hipertensão
arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. Doenças parasitárias.
Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do tecido conjuntivo. Doenças
exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A criança vitimizada. Patologias
cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e nefrítica. Septicemia e choque séptico.
Diabetes melitus e cetoacidose diabética. Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca.
Cardiopatias congênitas. Malformações congênitas comuns. Convulsão.
7 – DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.
7.1 – As provas realizar-se-ão no dia 01 de julho de 2018, nas dependências do Núcleo
Educacional Centro – NEC CENTRO, localizado na rua João Martins Ramos, nº 10, Centro,
Caieiras, com 02 (duas) horas de duração, no horário das 9:00 às 11:00 horas.
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7.2 – Não serão admitidos às provas os candidatos que se apresentarem sem portar o
documento de identidade e o comprovante de inscrição, a inadimitir o ingresso na sala de
provas.
7.3 – Os candidatos deverão comparecer ao local das provas no dia e hora marcada no item
7.1 das presentes Instruções Normativas, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta)
minutos, munidos de caneta azul ou preta e documento de identidade com foto, sem o qual
não será admitido às provas.
7.4 – Não haverá, em nenhuma hipótese, segunda chamada ou repetição de provas, seja
qual for o motivo alegado.
7.5 – Será eliminado do Processo seletivo o candidato que, durante a realização das provas,
for surpreendido em comunicação com outro ou terceiro, verbalmente, por escrito, ou por
qualquer outro meio.
8 – DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
8.1 – A convocação dos candidatos, os avisos, os resultados das provas e a classificação
final, bem como as decisões sobre o recurso, serão publicados por afixação no prédio sede da
Prefeitura do Município de Caieiras, no Prédio da Secretaria Municipal da Saúde, bem como
por publicação no Site Oficial Da Prefeitura e/ou no Diário Oficial do Município.
9 – DO JULGAMENTO DAS PROVAS
9.1 – As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos. O candidato que obtiver nota
inferior a 50 pontos restará eliminado.
9.2 – A classificação final será obtida segundo ordem decrescente das notas obtidas pelos
candidatos na prova.
9.3 – Em caso de igualdade nas notas das provas, para efeito de classificação, o desempate
será feito pelo critério da maior idade. Caso persista o empate, será decidido por meio de
sorteio em local público, sendo lavrada Ata do sorteio, assinada por todos presentes.
10 – DOS RECURSOS
10.1 – Das decisões da Comissão, bem como acerca das notas de provas e classificação final,
caberá recurso, devidamente protocolado, ao Chefe do Executivo Municipal, por intermédio
do Presidente da Comissão, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da
respectiva publicação no Site ou Diário Oficial da Prefeitura, no horário das 9:00 às 17:00
horas, junto à Secretaria de Administração da Prefeitura de Caieiras.
10.2 – Os prazos para os recursos previstos no item 10.1, começa, a fluir a partir do primeiro
dia posterior à publicação, não sendo computados domingos ou feriados.
10.3 – Recebido o recurso, caberá à Comissão do Processo Seletivo manifestar-se pela
reforma ou manutenção do ato recorrido, rementendo-o, em 24 horas, ao Chefe do Executivo
Municipal para julgamento e decisão final.
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11 – DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO SELETIVO
11.1 – O resultado final do processo seletivo será submetido à homologação do Chefe do
Executivo Municipal, com indicação da ordem de classificação dos candidatos habilitados para
contratação.
11.2 – As contratações obedecerão a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12- DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 – O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 (doze) meses, contados
a partir da data da homologação, sem prorrogação.
12.2 – Os casos omissos nestas instruções serão resolvidos pela Comissão do Processo
Seletivo.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente Edital, que, será, por extrato, publicado na imprensa local, afixado em
local apropriado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Caieiras e, inclusive, nos locais
designados para as inscrições e para a realização das provas.

Caieiras, 06 de junho de 2018.

Dr. José Eduardo de Oliveira Souza
Secretário Municipal da Saúde

Enfª Caroline Galiardi Guerra
Comissão de Processo Seletivo

Dr. Marco Antonio Pauletto
Comissão de Processo Seletivo

Sr. Augusto Sobreiro
Comissão de Processo Seletivo

http://caieiras.sp.gov.br/internetfiles/front/5627/documento_pdf_05627_029986.pdf
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