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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
 

EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 
 

A Prefeitura Municipal de Borborema, através do Prefeito do Município, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna público a 
realização do Concurso Público conforme previsto neste edital que terá validade de 
02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
As contratações serão providas nos termos da Lei Municipal nº 1550/1991 e demais 
legislações pertinentes. 
 
A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e 
avaliação das provas e recursos serão de responsabilidade da empresa CONSCAM 
Assessoria e Consultoria, obedecidas as normas deste Edital. 
 
A Comissão deste Concurso Público foi nomeada através do Decreto nº 5.231, de 7 
de março de 2018. 
 
I – DOS CARGOS  
1.1 O Concurso Público destina-se para preenchimento dos cargos e vagas 
conforme item 1.2 deste edital, observada as necessidades de contratação e ordem 
de classificação que ficarão sujeitos à normatização emitida pela Prefeitura 
Municipal. 

 
1.2 Os cargos, número de vagas, salários e escolaridades estão estabelecidos na 
tabela que segue: 
 
Ensino Fundamental  

Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Salário Base Requisitos 

Taxa de 

Inscrição 

Coletor de Lixo 01 
40 horas 
semanais 

R$ 914,59  
+ R$ 39,41 

Complementação 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

 

R$ 50,00 

Entregador / 
Leiturista 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 914,59  
+ R$ 39,41 

Complementação 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 

R$ 50,00 

Vigia 01 
40 horas 
semanais 

R$ 914,59  
+ R$ 39,41 

Complementação 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

 

R$ 50,00 

 
 
 
Ensino Médio e / ou Técnico 
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Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Salário Base Requisitos 

Taxa de 

Inscrição 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.056,60 

Técnico em 
Auxiliar de Saúde 
Bucal Completo e 
registro no CRO 

 

R$ 60,00 

Lançador 01 
40 horas 
semanais 

R$ 1.272,69 
Ensino Médio 

Completo 

 
 

R$ 60,00 

Técnico em 
Enfermagem 

01 
30 horas 
semanais 

R$ 1.431,49 

Técnico em 
Enfermagem 
Completo e 
registro no 

COREN 

 
 

R$ 60,00 

Técnico em 
Enfermagem 

ESF 
01 

40 horas 
semanais 

R$ 1.431,49  
+ R$ 609,83 

Gratificação ESF 

Técnico em 
Enfermagem 
Completo e 
registro no 

COREN 

 
 

R$ 60,00 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 
01 

30 horas 
semanais 

R$ 1.431,49 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Completo 

 

R$ 60,00 

Telefonista 01 
30 horas 
semanais 

R$ 1.056,60 
Ensino Médio 

Completo 

 

R$ 60,00 

 

Ensino Superior 

Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Salário Base Requisitos 

Taxa de 

Inscrição 

Engenheiro 
Civil 

01 
40 horas 
semanais 

R$ 3.736,89 

Superior 
Completo em 

Engenharia Civil 
e registro no 

CREA 

 
 

R$ 80,00 

Médico I - 
Dermatologista 

01 
08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 

Completo em 

Medicina com 

especialidade em 

Dermatologia e 

registro no CRM 

 

 

R$ 80,00 

Médico ESF 01 
40 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 
+ R$ 10.526,21 

Gratificação ESF 

Superior 
Completo em 
Medicina com 

especialidade em 

 
 

R$ 80,00 
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Clínica Geral e 
registro no CRM 

Médico I - 
Ginecologista 

01 
08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 

Completo em 

Medicina com 

especialidade em 

Ginecologia e 

registro no CRM 

 

 

R$ 80,00 

Médico I - 
Ortopedista 

01 
08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 
Completo em 
Medicina com 

especialidade em 
Ortopedia e 

registro no CRM 

 
 

R$ 80,00 

Médico I - 
Pediatra 

01 
08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 

Completo em 

Medicina com 

especialidade em 

Pediatria e 

registro no CRM 

 

 

R$ 80,00 

Médico I - 
Psiquiatra 

01 
08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 

Completo em 

Medicina com 

especialidade em 

Psiquiatria e 

registro no CRM 

 

 

R$ 80,00 

Médico I – 
Ultrassonogra- 

fista 
01 

08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 

Completo em 

Medicina com 

especialidade em 

Ultrassonografia 

e registro no 

CRM 

 

 

 

R$ 80,00 

Médico I - 
Urologista 

01 
08 horas 
semanais 

R$ 2.806,89 

Superior 

Completo em 

Medicina com 

especialidade em 

Urologia e 

registro no CRM 

 

 

R$ 80,00 

Legenda: 
* Inscrições para candidatos com deficiência observar o item III deste edital. 

 
1.3 Os salários dos cargos têm como base o mês de Fevereiro de 2018. 
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1.4 As descrições dos cargos constam no Anexo I deste Edital. 
 
1.5. Os cargos públicos acima relacionados são regidos pela Lei Municipal nº 
1.550/91, que institui o Estatuto do Funcionário Público do Município de Borborema, 
com exceção do emprego público de Técnico em Enfermagem – ESF, que é regido 
pela C.L.T. 

 
II – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas 
e condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções 
específicas para a realização do Concurso Público, em relação às quais não poderá 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.1.1 Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no 
sentido de recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos 
os requisitos e condições exigidas para o Concurso Público. 
 
2.2 A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 20/03/2018 às 16 horas do 
dia 03/04/2018 (período em que a 2ª via do boleto estará disponível), 
exclusivamente pela internet no site www.conscamweb.com.br. 
  
2.2.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo pretendido, devendo 
observar o item 4.8. 
 
2.2.1.1 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a 
troca do cargo pretendido. 
 
2.2.1.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo será considerado 
presente em apenas 01 (uma) prova objetiva em que comparecer, sendo eliminado 
do Concurso quanto ao(s) outro(s) respectivo(s) cargo(s). 
 
2.2.2 Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido. 
 
2.3 O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a 
seguir, comprovando-os na data da nomeação: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 

12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;  

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da nomeação; 

c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
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e) possuir os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício 

do cargo público; 

f) apresentar outros documentos que forem exigidos pelo Município de Borborema; 

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada 

em avaliação médica; 

2.4 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência 
bancária ou casas lotéricas até o dia 04/04/2018. 
 
2.4.1 Se, por qualquer razão, o cheque usado para pagamento do boleto de 
inscrição for devolvido ou efetuado pagamento a menos do valor da taxa, a inscrição 
do candidato será automaticamente cancelada. 
 
2.4.2 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa 
eletrônico, pela ECT (correios), fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período de 
inscrições ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 
 
2.4.2.1 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua 
efetivação dentro do período de inscrições. 
 
2.4.3 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores 
implicará o cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a 
qualquer tempo. 
 
2.4.4 Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição e pago até a data limite do encerramento das 
inscrições. 
 
2.4.5 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, 
do pagamento do boleto referente à taxa. 
 
2.4.5.1 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá solicitar a 
correção através do site www.conscamweb.com.br, opção fale conosco  assunto: 
correção de cadastro do candidato e preencher os campos obrigatórios. 
 
2.4.6 Quando do preenchimento dos dados para inscrição, se o candidato não 
informar seu email, o mesmo não receberá as informações referentes ao andamento 
do Concurso Público pelo mesmo. 
 
2.4.7 Mesmo que o candidato informe seu email no ato da inscrição, é obrigação 
dele acompanhar os atos e divulgação do Concurso Público no Mural da Prefeitura 
Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br. 
 

http://www.bigadvice.com.br/
http://www.bigadvice.com.br/
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2.5 É recomendável ao candidato observar atentamente as informações sobre os 
cargos e aplicação das provas. 
 
2.5.1 Considera-se inscrição efetivada aquela devidamente paga de acordo com o 
estabelecido no item 2.4 deste Capítulo. 
 
2.6 O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfazer 
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, 
consequentemente, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado 
e que o fato seja constatado posteriormente. 
 
2.7 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade 
do candidato, cabendo à Prefeitura Municipal de Borborema 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. 
 
2.8 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios 
constantes no item 2.3, sendo obrigatória a sua comprovação quando da 
contratação, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público. 
 
2.8.1 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal de Borborema ou à CONSCAM 
Assessoria e Consultoria qualquer cópia de documento, exceto os documentos de 
deficiente, conforme previsto neste edital. 
 
2.8.2 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não 
se realizar. 
 
2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período das inscrições: 

 
a) acessar o site www.conscamweb.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 
2.4 deste Capítulo. 
 
2.10 A Prefeitura Municipal de Borborema reserva-se no direito de verificar a 
veracidade das informações prestadas pelo requerente. 
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2.10.1 Caso alguma das informações seja inverídica, a Prefeitura Municipal de 
Borborema indeferirá o pedido, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais 
cabíveis. 
 
2.10.2 As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira 
responsabilidade, podendo a Prefeitura Municipal de Borborema utilizá-las em 
qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como nos dos demais candidatos, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
2.11 Às 16 horas (horário de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha 
de inscrição e o boleto bancário, inclusive 2ª via, não estarão mais disponíveis no 
site. 
 
2.12 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a não 
efetivação da inscrição. 
 
2.13 A Prefeitura Municipal de Borborema e a CONSCAM Assessoria e Consultoria 
não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por 
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.14 O candidato que necessitar de condições especiais, inclusive prova braile, 
prova ampliada, etc., deverá, no período das inscrições, encaminhar por SEDEX à 
CONSCAM Assessoria e Consultoria solicitação contendo nome completo, RG, 
CPF, telefone(s) e os recursos necessários para a realização da(s) prova(s), 
indicando, no envelope, o Concurso Público para o qual está inscrito. 
 
2.14.1 O candidato que não o fizer, durante o período das inscrições e conforme o 
estabelecido no Capítulo III, não terá a sua prova especial preparada ou as 
condições especiais providenciadas. 
 
2.14.2 O atendimento às condições especiais pleiteadas para a realização da(s) 
prova(s) ficará sujeito a análise da viabilidade e razoabilidade do solicitado. 
 
2.15 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada a data da 
postagem fixada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
 
2.16 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo III – DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. 
 
2.17 Em conformidade com a Lei Municipal n° 2.323 de 14 de maio de 2007, ficará 
isento do pagamento da taxa de inscrição os cidadãos desempregados. 
 
2.18 O candidato que preencher as condições para isenção estabelecidos na Lei 
Municipal nº 2.323 de 14 de maio de 2007 deverá realizar a solicitação obedecendo 
aos seguintes procedimentos: 
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a) acessar o site www.conscamweb.com.br no dia 20 de março de 2018; 
 
b) preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 
c) protocolar requerimento (modelo conforme Anexo III) devidamente preenchido e, 
além do Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso, apresentar 
os seguintes documentos: 
  
I - cópia da carteira de trabalho, com apresentação do último registro e da respectiva 
demissão; ou 
 
II - Indicação do número de identificação social – NIS, atribuído pelo cadastro único 
de programas sociais e declaração que atende a condição de família de baixa renda, 
nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007. 
 
2.19 Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro 
meio que não seja o previsto na letra “c” do item 2.18. 
 
2.20 O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição será divulgado a partir das 19hs do dia 22 de março 
de 2018 no site www.conscamweb.com.br. 
 
2.21 O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação 
deverá fazê-lo de forma fundamentada através de protocolo no mesmo setor 
indicado no item 2.18 entre os dias 23, 26 e 27/03/2018. 
 
2.22 O resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do 
valor de pagamento da taxa de inscrição será realizada no dia 02 de abril de 2018. 
 
2.23 O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente 
efetivada. 
 
2.24 O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e desejar participar do 
concurso deverá acessar novamente o site www.conscamweb.com.br e imprimir a 2ª 
via do boleto com valor da taxa de inscrição plena, até o último dia de inscrição 
(03/04/2018), conforme Cronograma – Anexo IV deste Edital. 
 
III – DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

3.1 Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei n° 
7.853/1989 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 
3.2 Consideram-se pessoas com deficiência, aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto Federal n° 3.298/1999. 
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3.3 Em obediência ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal e aos 
parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal nº 3.298/1999, será reservado o percentual 
de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das 
que vierem a surgir durante o prazo de validade do presente Concurso Público. 
 
3.4 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, 
estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observando-se a 
ordem de classificação, para os aprovados. 
 
3.5 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal n° 3.298/1999, particularmente em seu artigo 40, participarão do 
Concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, deverão ser 
requeridos por escrito durante o período de inscrições. 
 
3.6 O candidato com deficiência, quando da inscrição, além de observar os 
procedimentos descritos no item II deste Edital, deverá enviar (conforme modelos 
abaixo constante na letra “b” deste item) à CONSCAM Assessoria e Consultoria as 
seguintes informações: 
 
a) relatório médico (emitido a menos de 01 (um) ano) original ou cópia autenticada 
atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova; 
 
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF constantes no relatório médico. 
 

Modelo do envelope (via sedex) 
À CONSCAM Assessoria e Consultoria 
Concurso Público nº 001/2018 
Prefeitura Municipal de Borborema 
cargo:_____________________ 

Participação de Candidato Portador de Deficiência 
Rua Carlos Trecenti, 340 – Vila Santa Cecília – CEP: 18.683-214 - Lençóis Paulista - 
SP 

 
3.6.1 O tempo para a realização da(s) prova(s) a que os candidatos deficientes 
serão submetidos, desde que requerido justificadamente, poderá ser diferente 
daquele previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de 
dificuldade apresentado em decorrência da deficiência (artigo 40, § 2º, do Decreto 
Federal nº 3.298/99). 
 
3.6.2 O candidato com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação da 
prova. 
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3.7 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que 
se declarar e não atender ao solicitado no item 3.6, não será considerado portador 
de deficiência. 
 
3.8 O candidato inscrito como deficiente, que atender ao disposto neste edital, caso 
seja aprovado, será convocado pela Prefeitura Municipal de Borborema, em época 
oportuna, para perícia médica a fim de verificar a configuração e a compatibilidade 
da deficiência. 
 
3.9 Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos com 
deficiência será elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral. 
 
3.10 Será desclassificado do Concurso Público o candidato que não comparecer à 
perícia médica e/ou aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as 
atribuições do cargo, mesmo que submetidos e habilitados em quaisquer das etapas 
do Concurso Público. 
 
3.11 Após a contratação do candidato com deficiência, essa condição não poderá 
ser arguida para justificar a concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria 
por invalidez. 
 
3.12 Para efeito dos prazos estipulados deste Capítulo será considerada a data de 
postagem na ECT. 
 
3.13 Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados neste 
Capítulo não serão conhecidos. 
 
IV – DAS PROVAS 
 
4.1 O Concurso Público se realizara através de provas objetivas. 
 
4.2 O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo deverá observar o 
disposto no subitem 2.2.1.2. 
 
4.3 A divulgação do local e horário das provas deverá ser acompanhada pelo 
candidato por meio de Edital de Convocação a ser disponibilizado no Mural da 
Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.borborema.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 
4.3.1 Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não 
constar na Lista de Inscrito para as provas, esse deverá entrar com recurso 
conforme previsto no item 8.2 deste edital. 
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4.3.2 Ocorrendo o caso constante do item 4.3, poderá o candidato participar do 
Concurso Público e realizar a(s) prova(s) se apresentar o respectivo boleto bancário 
e comprovante de pagamento original. 
 
4.3.3 A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à 
posterior verificação da regularidade da inscrição através do site 
conscamweb.com.br  fale conosco  correção de cadastro do candidato e 
preencher os dados obrigatórios em até 48 (quarenta e oito) horas após a realização 
da prova. 
 
4.3.4 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será 
automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
4.4 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local 
definido, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
4.5 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, 
deverá solicitar através do site www.conscamweb.com.br  fale conosco 
correção de cadastro do candidato e preencher os dados obrigatórios. 
 
4.5.1 O candidato que não atender aos termos do item 4.5 deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
 
4.6 São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus 
dados pessoais, a verificação e a conferência do material entregue para a realização 
das provas. 
 
4.7 No dia da realização da prova, caso o candidato queira fazer alguma reclamação 
ou sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver 
prestando as provas. 
 
4.8 Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
 
a) não comparecer as provas, conforme convocação divulgada no Mural da 
Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.borborema.sp.gov.br seja qual for o motivo alegado. 
 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e horário estabelecidos no Edital de 
Convocação; 
 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do 
item 4.13; 
 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova (s) sem o 
acompanhamento de um fiscal; 
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e) estiver, durante a aplicação da(s) prova(s), fazendo uso de calculadora, relógio 
com calculadora e/ou agenda eletrônica ou similar; 
 
f) estiver, no local de prova(s), 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 
das provas; 
 
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas; 
 
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas; 
 
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; 
 
k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste 
Edital; 
 
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
m) retirar-se do local de prova(s) antes de decorrido o tempo mínimo de 
permanência. 
 
Da Prova Objetiva 
 
4.9 A prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, 
visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao 
desempenho do cargo. 
 
4.10 A prova objetiva, PROVAVELMENTE, será realizada no dia 29/04/2018 a partir 
das 09h00, horário em que serão fechados os portões. 
 
4.10.1 A confirmação da data e local de realização da Prova será divulgada no Mural 
da Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.borborema.sp.gov.br, conforme Cronograma deste Concurso Público – Anexo 
IV.  
 
4.10.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em domingos 
ou feriados. O acompanhamento da divulgação da data da prova é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
4.11 A prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, com 05 
alternativas cada uma, e será elaborada de acordo com o conteúdo programático 
constante do ANEXO II, conforme quadro abaixo: 
 
Ensino Fundamental 
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Cargo Prova Qtdade de Questões 

Entregador / Leiturista 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

Vigia 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

Coletor de Lixo 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

 
Ensino Médio 

Cargo Prova Qtdade de Questões 

Técnico em Enfermagem ESF 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

Técnico em Enfermagem 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

Auxiliar de Saúde Bucal 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

Lançador 
Português 

Matemática 
Conhecimentos Específicos 

15 
10 
15 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

Telefonista 
Português 

Matemática 
20 
20 

 
Ensino Superior 

Cargo Prova Qtdade de Questões 

Todos os Cargos 

Português 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 

15 
05 
20 

 
4.12 A duração da prova objetiva será de 03 (três) horas. 
 
4.13 O candidato deverá comparecer ao local designado para a(s) prova(s), 
constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 minutos do 
horário previsto para seu início, munido de: 
 
a) caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis 
preto e borracha macia; e; 
 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade 
(RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência 
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Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos 
termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras de Identidade expedidas 
pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
 
4.13.1 Somente será admitido na sala ou local de prova(s) o candidato que 
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “b” do item 4.13 deste 
Capítulo e desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
 
4.13.2 O candidato que não apresentar o documento, conforme a alínea “b” do item  
4.13 deste Capítulo, não fará a(s) prova(s), sendo considerado ausente e eliminado 
do Concurso Público. 
 
4.13.3 Não serão aceitos protocolos, 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. 
 
4.14 Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para 
realização da(s) prova(s). 
 
4.15 Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar 
após o horário estabelecido para o seu início. 
 
4.16 Durante a(s) prova(s) objetiva(s), não serão permitidas qualquer espécie de 
consulta a códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de 
pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela CONSCAM Assessoria e 
Consultoria, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, protetor 
auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
 
4.17 O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, deverá ser desligado 
antes de entrar no prédio de aplicação e, durante a aplicação das provas, deverão 
permanecer desligados até a saída. 
 
4.18 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, 
turma, data e horário pré-estabelecidos. 
 
4.19 O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o 
acompanhamento de um fiscal. 
 
4.20 Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetivas a 
candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente 
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável 
pela criança. 
 
4.20.1 Para tanto, a candidata deverá solicitar antecipadamente através do email 
contato@conscamweb.com.br, inserir no assunto: Solicitação – Amamentação – 
Concurso Público de Borborema. 

mailto:contato@conscamweb.com.br


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 
                          Estado de São Paulo 

                               Praça José Augusto Perotta, s/n  -  CEP 14955-000  -  Tel. (16) 3266-9200 
                                www.borborema.sp.gov.br  -  administracao@borborema.sp.gov.br 

                      CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79 

 

 

 

 

 
4.20.2 A CONSCAM Assessoria e Consultoria não se responsabiliza pela criança no 
caso de a candidata não levar o acompanhante, podendo, inclusive, ocasionar a sua 
eliminação do processo. 
 
4.20.3 No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por 
uma fiscal, sem a presença do responsável pela criança. 
 
4.20.3.1 A candidata, neste momento, deverá fechar seu caderno de prova, se for o 
caso, e deixá-lo sobre a carteira. 
 
4.20.3.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova 
da candidata. 
 
4.20.4 Excetuada a situação prevista no item 4.20 deste Capítulo, não será permitida 
a permanência de qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do 
local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
candidato no Concurso Público. 
 
4.21 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
virtude de afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de 
provas. 
 
4.22 É reservado à CONSCAM Assessoria e Consultoria e à Prefeitura Municipal de 
Borborema, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais e/ou 
proceder à coleta de impressão digital, durante a aplicação das provas. 
 
4.23 Na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento de coleta de 
impressão digital, esse deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, 
por três vezes. 
 
4.24 O horário de início da(s) prova(s) será(ão) definido(s) em cada sala de 
aplicação, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação. 
 
4.25 Para a realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas 
e o caderno de questões da prova objetiva simultaneamente. 
 
4.25.1 É de responsabilidade do candidato a leitura das instruções contidas na folha 
de respostas e no caderno de questões da prova objetiva, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. 
 
4.26 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. 
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4.26.1 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com 
caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, bem 
como assinar no campo apropriado. 
 
4.26.2 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. 
 
4.26.3 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas 
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
 
4.26.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do 
candidato.  
 
4.27 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor, provas em braile ou 
ampliada, deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para 
tal finalidade. 
 
4.28 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da(s) prova(s) 
objetiva depois de transcorrido 01 (uma) hora de duração, levando consigo somente 
o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada. 
 
4.28.1 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será 
concedido tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão da 
prova objetiva ou procedendo à transcrição para a folha de respostas. 
 
4.29 Ao final da prova, o candidato deverá entregar o caderno de questões da prova 
objetiva e a folha de repostas ao fiscal da sala. 
 
4.30 Os 03 (três) últimos candidatos presentes nas salas de aplicação da(s) prova(s) 
deverão aguardar o fechamento dos envelopes das provas e demais documentos e 
assiná-los. 
 
4.31 O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, no site 
www.conscamweb.com.br, conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso Público. 
 
4.32 O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no Mural da Prefeitura 
Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.borborema.sp.gov.br, conforme Anexo IV – Cronograma do Concurso Público. 
 
4.33 Para realização da prova deverá ser observado, também, o Capítulo V – DO 
JULGAMENTO DAS PROVAS E DA HABILITAÇÃO. 
 
V – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 
5.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 
5.1.1 A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: 
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NP = NA x 100 
              TQ 
Onde: 
NP = Nota da prova 
NA = Número de acertos 
TQ = Total de questões da prova 
 
5.1.2 A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. Serão aprovados 
os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.. 
 
5.1.3 O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos 
será eliminado do Concurso Público. 
 
VI – DA PONTUAÇÃO FINAL 
6.1 A pontuação final dos candidatos classificados será a nota obtida na prova 
realizada pelo candidato. 
 
VII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
7.1 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da 
pontuação final. 
 
7.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate ao candidato: 
 
a) com maior idade; 
 
b) que obtiver maior pontuação nas questões Específicas, se o caso; 
 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática. 
 
e) maior quantidade de participação em júri. 
 
7.2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos 
envolvidos. 
 
7.3 Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas, sendo 
uma geral (todos os candidatos aprovados) e outra especial (candidatos deficientes 
aprovados), se for o caso. 
 
VIII – DOS RECURSOS 
8.1 O prazo para interposição de recurso será nos prazos previstos no Anexo IV 
deste Edital. 
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8.2 Em caso de interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site 
www.conscamweb.com.br  fale conosco  escolher assunto: “Recurso” e: 
 
8.2.1 Escolher o tipo de recurso: 
a) Da Publicação do Edital; 
 
b) Da Divulgação da Lista de Inscritos; 
 
c) Da divulgação dos gabaritos e caderno de prova; 
 
d) Da divulgação da Classificação / Notas; 
 
8.2.2 Preencher os dados obrigatórios e enviar. Do envio, será emitido recibo 
eletrônico. 
 
8.2.3 Os recursos são enviados e recebidos eletronicamente, portanto, serão 
analisados somente os preenchidos corretamente. 
 
8.2.4 O recurso especificado no “caput” deste item não será aceito por meio de fac-
símile, email, protocolado, pessoalmente ou por qualquer outro meio, exceto o 
previsto neste Capítulo. 
 
8.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado 
de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão 
será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 
 
8.3.1 No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse 
poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma nota/classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para 
habilitação. 
 
8.3.2 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso contra o gabarito e 
contra o resultado das diversas etapas do Concurso Público será publicada no Mural 
da Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.borborema.sp.gov.br. 
 
8.3.3 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos 
interpostos e, caso haja anulação ou alteração de gabarito, as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
 
8.4 A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os 
candidatos presentes na respectiva prova. 
 
8.5 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. 

http://www.bigadvice.com.br/
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8.6 A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
8.7 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 no item 8.2. 
 
8.8 Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou 
pedido de reconsideração. 
 
8.9 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. O candidato que não 
interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 
 
8.10 A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases 
deste Concurso Público. 
 
IX – DA NOMEAÇÃO 

9.1 Após a homologação do resultado final do Concurso Público, a Prefeitura 
Municipal de Borborema responsabilizar-se-á pela divulgação de acordo com 
legislação municipal vigente. 
 
X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 
acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, 
oportunamente divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites 
www.conscamweb.com.br e www.borborema.sp.gov.br.  
 
10.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e 
documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste 
Concurso Público e embora tenha obtido aprovação, levará a sua eliminação, sem 
direito a recurso, sendo considerados nulos os atos decorrentes da sua inscrição. 
 
10.3 A CONSCAM Assessoria e Consultoria não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público. 
 
10.4 O candidato que necessitar atualizar seus dados pessoais e / ou endereço 
residencial, poderá fazê-lo conforme item 2.4.5.1 deste edital, até a data de 
publicação da homologação dos resultados, e após esta data, junto a Prefeitura 
Municipal de Borborema, localizada na Praça José Augusto Perotta, s/n, CEP: 
143955-000 - Borborema SP - Fone: (16) 3266-9200, ou enviar a documentação via 

http://www.vgsul.sp.gov.br/
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SEDEX com AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Divisão de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal. 
 
10.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas e 
horários de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar 
rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no Mural da Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites 
www.conscamweb.com.br e www.borborema.sp.gov.br. 
 
10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso 
Público ouvida a CONSCAM Assessoria e Consultoria. 
  
10.7 A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 
inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de 
ordem administrativa, cível ou criminal. 
 
10.8 Caberá à Prefeitura Municipal de Borborema a homologação deste Concurso 
Público. 
  
10.9 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e 
alterações posteriores não serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso 
Público. 
 
10.10 As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pelo 
email contato@conscamweb.com.br (colocar no assunto: Concurso Público nº 
01/2018 do Município de Borborema - SP), sendo que após a homologação as 
informações serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Borborema. 
 
10.11 A Prefeitura Municipal de Borborema e a CONSCAM Assessoria e Consultoria 
se eximem das despesas decorrentes de viagens e estadas dos candidatos para 
comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos/objetos 
esquecido ou danificados no local ou sala de prova(s). 
 
10.12 A Prefeitura Municipal de Borborema e a CONSCAM Assessoria e Consultoria 
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. 
 

mailto:contato@conscamweb.com.br
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10.13 A Prefeitura Municipal de Borborema e a CONSCAM Assessoria e Consultoria 
não emitirão Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria 
publicação documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
 
10.14 Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste 
Concurso Público serão divulgados no Mural da Prefeitura Municipal de Borborema 
e nos sites www.conscamweb.com.br e www.borborema.sp.gov.br, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.  
 
10.15 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá 
como referência o horário oficial de Brasília. 
 
10.16 Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando 
qualquer óbice, é facultada a incineração da(s) prova(s) e demais registros escritos, 
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros 
eletrônicos. 
 
10.17 Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura 
Municipal de Borborema poderá anular a inscrição, prova(s) ou contratação do 
candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no Certame. 
 
10.18 O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público 
quando não comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua 
desistência por escrito. 
 
10.19 Salvo as exceções previstas no presente edital, durante a realização de 
qualquer prova e/ou fase deste Concurso Público não será permitida a permanência 
de acompanhantes, terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova e/ou 
fase nos locais de aplicação, seja qual for o motivo alegado. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 
 
 

Borborema, 10 de março de 2018. 
 

 
 
 
 

Vladimir Antonio Adabo 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 
Auxiliar de Saúde Bucal 
- organizar e executar atividades de higiene bucal; 
- processar filme radiográfico; 
- preparar o paciente para o atendimento; 
- auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em 
ambientes hospitalares; 
- manipular materiais de uso odontológico; 
- selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, registrar dados e participar da 
análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; 
- executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, 
equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 
- realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
- aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
- desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e 
sanitários; 
- realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; 
- adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção; 
- executar outras atividades afins. 
 
Coletor de Lixo 
- executar trabalhos de coleta de lixo nas ruas e logradouros públicos, percorrendo o 
trajeto a pé e correndo; 
- acompanhar o caminhão coletor com o objetivo de depositar no coxo os resíduos 
sólidos domiciliares; 
- efetuar manobras mecânicas de acionamento do sistema hidráulico para a prensa 
e compactação do lixo recolhido; 
- executar outras atribuições correlatas. 
 
Engenheiro Civil 
- elaborar projetos e orçamentos para obras novas e reformas; 
- emitir pareceres técnicos em projetos; 
- elaborar orçamentos, especificações e editais, para fins de licitação de obras; 
- supervisionar o acompanhamento das obras, observando o cumprimento das 
especificações técnicas exigidas; 
- emitir pareceres técnicos em licitações de obras novas e reformas;  
- manter contato com técnicos de firmas empreiteiras, concessionárias ou 
prestadoras de serviços especializados, para orientação técnica e pedido de 
informações; 
- elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas; 
- executar outras atividades correlatas. 
 
Entregador / Leiturista 
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- efetuar a leitura periódica dos hidrômetros instalados nas diversas unidades 
consumidoras (residenciais/comerciais/industriais), anotando-a em impresso próprio; 
- registrar ocorrências que impeçam a realização da leitura, tais como: imóvel vazio, 
área de leitura de consumo em difícil acesso, etc., para posterior comunicação ao 
responsável pelo imóvel; 
- proceder à entrega de contas, notificações, avisos e outros comunicados aos 
usuários dos serviços de água e esgoto; 
- efetuar a retirada de hidrômetros para aferição e reparo; 
- analisar os registros de consumo de água, inspecionar instalações sanitárias e 
hidráulicas a fim de verificar se não há vazamentos que justifiquem excesso de 
consumo; 
- verificar e registrar a existência de ligações clandestinas e outras irregularidades 
em hidrômetros e ramais; 
- fazer a conferência da categoria do estabelecimento, visando a definição do valor 
da tarifa a ser paga pelo usuário; 
- executar outras tarefas correlatas, de acordo com instrução da chefia. 
 
Lançador 
- orientar o contribuinte sobre suas obrigações fiscais no que tange ao recolhimento 
dos tributos municipais; 
- efetuar os serviços de lançamentos, arrecadação e controle de pagamento de 
tributos municipais, através de coleta de dados junto aos contribuintes; 
- classificar todos os talões recebidos de taxas e/ou receitas por ordem alfabética ou 
cronológica; 
- auxiliar, quando for o caso, no cálculo de imposto, taxa, preços públicos e multas 
para efeito de lançamento, cobrança ou informações, baseando-se em critérios e 
fórmulas de acordo com a situação, empregando índices de correção baseados na 
legislação em vigor; 
- auxiliar na inspeção, avaliação, fiscalização e tributação sobre a propriedade 
imobiliária e das atividades dos contribuintes; 
- coletar dados para atualização do cadastro imobiliário, atualização da ficha 
cadastral do contribuinte no que se refere a imóveis, serviços autônomos e taxas de 
licenças e propriedades rurais, para que no ano posterior seja regularizada a 
situação cadastral; 
- conferir o recolhimento diário de impostos, taxas e contribuições, junto à tesouraria, 
para possibilitar o controle de valores recebidos; 
- entregar certidões para fins de execução fiscal de contribuintes que estejam em 
débito com a Prefeitura; 
- executar outras tarefas correlatas. 
 
Médico I 
- executar atividades de saúde de acordo com sua especialidade, tais como 
diagnósticos e prescrição de medicamentos; 
- realizar tratamentos clínicos de urgência e/ou emergência; 
- participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, 
pesquisas e outras atividades de saúde; 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 
                          Estado de São Paulo 

                               Praça José Augusto Perotta, s/n  -  CEP 14955-000  -  Tel. (16) 3266-9200 
                                www.borborema.sp.gov.br  -  administracao@borborema.sp.gov.br 

                      CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79 

 

 

 

 

- requisitar, realizar e interpretar exames, de modo a efetuar um diagnóstico mais 
preciso; 
- participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento 
em serviços e de capacitação de recursos humanos ligados à área de saúde; 
- realizar exames clínicos individuais, fazer diagnósticos e prescrever tratamentos; 
- realizar pequenas cirurgias ambulatoriais de caráter de emergência; 
- encaminhar o paciente, após prestado o tratamento inicial, para a área 
especializada adequada a continuidade do tratamento; 
- empenhar-se para melhorar as condições de saúde e os padrões dos serviços 
médicos prestados à população; 
- elaborar relatórios e emitir pareceres técnicos referentes à sua especialidade; 
- desenvolver suas atividades nas unidades de saúde municipais sob orientação do 
Secretário de Saúde;  
- executar outras tarefas correlatas. 
 
Médico ESF 
- realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
- executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; 
- realizar consultas e procedimentos nas unidades de saúde da família, e quando 
necessário, nos domicílios; 
- realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção 
na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS 2001; 
- aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
- fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensos, 
diabéticos, saúde mental, etc.; 
- realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências; 
- encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na unidade de saúde da família, por meio de um sistema 
de acompanhamento e referência e contra-referência; 
- realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; 
- indicar internação hospitalar; 
- solicitar exames complementares; 
- verificar e atestar óbitos; 
- executar outras atividades correlatas. 
 
Técnico em Enfermagem 
- verificar as condições de funcionamento dos equipamentos e utensílios, 
comunicando ao enfermeiro ou ao médico os problemas existentes; 
- selecionar, planejar e executar visita domiciliar com orientação do enfermeiro ou do 
médico; 
- registrar e executar levantamentos estatísticos das atividades diárias da unidade; 
- informar ao enfermeiro ou ao médico sobre ocorrências do plantão; 
- arquivar fichas; 
- realizar matrículas e convocar faltosos; 
- colaborar para a ordem e limpeza da unidade; 
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- realizar os encaminhamentos conforme estabelecido em rotina; 
- realizar triagem; 
- executar atividades de assistência integral á saúde de indivíduos e de grupos 
específicos; 
- colaborar com o enfermeiro e com o médico na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral e em programas de vigilância epidemiológica; 
- colaborar com o enfermeiro e com o médico na prevenção e no controle 
sistemático da infecção cruzada; 
- colaborar com a equipe na prevenção de acidentes durante a assistência de saúde; 
- sair nas chamadas de transporte de pacientes; 
- prestar assistência de enfermagem em jogos esportivos e outros eventos, desde 
que comunicados previamente; 
- coletar material para exames, quando solicitado; 
- realizar pré e pós-consultas; 
- aplicar vacinas, injeções, provas e testes; 
- fazer curativos; 
- fazer inalações e hidratações; 
- preparar e acondicionar material para esterilização; 
- fazer controle de pressão arterial; 
- realizar atendimento de enfermagem eventual e de rotina; 
- distribuir alimentos e medicamentos; 
- administrar medicamentos sob orientação médica; 
- colaborar na manutenção da cadeia de frios; 
- participar das campanhas de vacinação e outras, quando programadas; 
- colaborar com a equipe de saúde na educação individual e em grupos; 
- colaborar na identificação de líderes da comunidade para encaminhamento e 
soluções dos problemas sociais e de saúde; 
- orientar a clientela em relação aos serviços de funcionamento do centro de saúde e 
os recursos da comunidade; 
- respeitar o sigilo no trabalho, não divulgando informações sobre o paciente ou sua 
família, ou informações ou fatos de ordem pessoal que comprometa a imagem da 
unidade; 
- respeitar a hierarquia funcional; 
- participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica 
de saúde do município; 
- participar das atividades de orientação dos profissionais de equipe de enfermagem, 
quanto às normas e rotinas; 
- participar da organização do arquivo central da unidade, bem como dos arquivos 
dos programas específicos; 
- colaborar na elaboração das escalas de serviços; 
- realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; 
- cumprir suas tarefas com segurança para não comprometer o atendimento à 
clientela; 
- executar outras atividades afins ou correlatas, de acordo com a orientação do 
chefe imediato. 
 
Técnico em Enfermagem ESF 
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- realizar procedimento de enfermagem dentro de suas competências técnicas e 
legais; 
- realizar procedimentos de enfermagem em diferentes ambientes, nas unidades de 
saúde e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; 
- preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e 
tratamentos nas unidades de saúde da família; 
- zelar pela limpeza e ordem dos materiais, equipamentos e das dependências das 
unidades da saúde da família, garantindo o controle de infecção; 
- realizar busca ativa de casos, como tuberculose, hanseníane e demais doenças de 
cunho epidemiológico; 
- executar, no nível de suas competências, assistência básica e ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; 
- realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às 
famílias de risco, conforme planejamento da unidade de saúde da família; 
- executar outras atividades correlatas. 
 
Técnico em Segurança do Trabalho 
- informar a prefeitura, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos 
ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e 
neutralização; 
- informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas 
de eliminação e neutralização; 
- orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e 
causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção, para garantir a 
integridade dos servidores; 
- inspecionar locais, instalações e equipamentos, observando as condições de 
trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; 
- estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações 
nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir 
acidentes; 
- inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, 
hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios, para certificar-se 
de suas perfeitas condições de funcionamento; 
- comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios, para propor a 
reparação ou renovação do equipamento de extinção de incêndios e outras medidas 
de segurança; 
- investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para 
identificar suas causas e propor as providências cabíveis; 
- manter contatos com os serviços médico e social da prefeitura ou de outro órgão, 
utilizando os meios de comunicação oficiais, para facilitar o atendimento necessário 
aos acidentados; 
- registrar irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e 
elaborando estatísticas de acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria 
das medidas de segurança; 
- instruir os funcionários sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais 
medidas de prevenção de acidentes, ministrando palestras e treinamento, para que 
possam agir acertadamente em casos de emergência; 
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- coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando 
instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e 
desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; 
- participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao 
assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de 
segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente. 
- executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, 
reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas á observância das medidas de 
segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; 
- encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamento, documentos, 
dados estatísticos, resultados de análise e avaliações para conhecimento e auto-
desenvolvimento do trabalhador; 
- cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e 
destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da 
sua importância para a vida; 
- executar outras atividades afins ou correlatas, de acordo com as necessidades. 
 
Telefonista 
- efetuar testes diários nos telefones do centro do pbx ou pabx e nos carregadores 
de baterias, a fim de detectar defeitos e notificar os setores competentes para a 
execução de reparos; 
- anotar todas as reclamações de defeitos em ramais, linhas e aparelhos telefônicos, 
reportando-os seguida no relatório diário, a fim de que o supervisor imediato tome as 
medidas cabíveis em cada caso; 
- informar ao supervisor imediato sobre os reparos efetuados em equipamentos, 
linhas e ramais telefônicos, anotar recados urgentes quando o ramal solicitado 
estiver ocupado, evitando assim que mais um ramal fique bloqueado; 
- registrar as ligações interurbanas efetuadas em caráter particular por servidores, 
visando ao posterior desconto em folha de pagamento; 
- manter o equipamento de pbx ou pabx em condições ideais de funcionamento, 
solicitando reparos técnicos ou manutenção necessária;  
- transmitir telegramas fonados; 
- fornecer informação ao público externo, pelo telefone; 
- operar terminal de microcomputador para atualização de endereços residenciais 
dos servidores públicos e os contatos de interesse do município; 
- Executar outras atividades correlatas. 
 
Vigia 
- exercer a vigilância dos prédios públicos e canteiros de obras, percorrendo e 
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de 
pessoas estranhas e outras anormalidades; 
- executar a ronda diurna e noturna nas dependências dos prédios, verificando 
portas, janelas, portões e outras vias de acesso encontram-se fechados 
corretamente e constatando irregularidades; 
- controlar a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas causem 
transtornos ou tumultos; 
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- controlar a movimentação de veículos, fazendo os registros necessários (placa do 
veículo, nome do motorista e horário); 
- executar outras tarefas correlatas que lhes forem determinadas pelo chefe 
imediato. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Cargos de Ensino Fundamental 
Língua Portuguesa: Interpretação de textos. Significado das palavras. Identificação 
de vogais e consoantes. Escritas corretas.  
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Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
Juro simples. Sistema métrico. Razão e proporção. Problemas. 
 
Cargos de Ensino Médio e Superior 
Língua Portuguesa: Leitura e análise do texto: compreensão e significado 
contextual das palavras e expressões do texto; interpretação do texto; gêneros e 
tipologias textuais. Fonética e Fonologia: ortografia; acentuação gráfica. Morfologia: 
as classes de palavras. Sintaxe: frase, oração, período; termos essenciais da 
oração; termos integrantes da oração (objeto direto, indireto, complemento nominal); 
termos acessórios da oração. Conjunções coordenativas (relação de sentido entre 
as conjunções e as orações do texto); conjunções subordinativas adverbiais (relação 
de sentido entre as conjunções e as orações do texto); concordância verbal e 
nominal. Suplemento ou Apêndice: crase; pontuação; funções do QUE e do SE; 
figuras de linguagem; vícios de linguagem. 
 
Matemática: Números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos; 
Álgebra: sequências, conceitos, operações com expressões algébricas; Equações e 
Inequações; Relações e funções; Geometria: elementos básicos, conceitos 
primitivos, representação geométrica no plano; Sistema de medidas: comprimento, 
superfície, volume, capacidade, ângulo, tempo, massa, peso, velocidade e 
temperatura; Estatísticas: noções básicas, razão, proporção, interpretação e 
construção de tabelas e gráficos; Matrizes; Progressão Aritmética / Geométrica; 
Noções de probabilidade. 
 
Conhecimentos Específicos 
Auxiliar de Saúde Bucal 
- Conhecimento sobre organização e execução das atividades de higiene bucal, 
processamento de filme radiográfico; preparação do paciente para o atendimento. 
Auxílio e instrumentação dos profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em 
ambientes hospitalares; seleção de moldeiras; manipulação de material de uso 
odontológico, registro de dados e participação da análise das informações 
relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; preparo de modelos em 
gesso. Realização de limpeza e assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o 
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Conhecimento sobre 
aplicação de medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 
descarte de produtos e resíduos odontológicos, desenvolvimento de ações de 
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realização em 
equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de 
biossegurança no intuito de controlar possíveis infecções. Atenção para matéria 
específica para todos os profissionais da saúde. 
Referências Bibliográficas 
- Guandalini, SL; Melo, NSFO; Santos, ECP. Biossegurança em Odontologia Dental. 
Universidade Federal do Paraná 2ª ed, 1999. 
- Saraiva, PP et.al. Manual de biossegurança das clínicas de odontologia.Disponível:  
http://www.usc.br/pos_graduacao/Manual%20de%20Biosseguranca%20USC%2020
13.pdf. 

http://www.usc.br/pos_graduacao/Manual%20de%20Biosseguranca%20USC%202013.pdf
http://www.usc.br/pos_graduacao/Manual%20de%20Biosseguranca%20USC%202013.pdf
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- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ESTUDOS E CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR. Esterilização de artigos em unidades de saúde. 2ª ed. revisada e 
ampliada. São Paulo: Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção 
Hospitalar, 2003. 
- BARROS, Olavo Bergamaschi. Ergonomia 3: auxiliares em odontologia : ACD - 
THD - TPD - APD. Sao Paulo: Pancast, 1995. 226 p. 
- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia curricular para formação do atendente de 
consultório dentário para atuar na rede básica do SUS. Volume 1e 2, Brasília: 
Ministério da Saúde, 1998. 
 
Coletor de Lixo 
A importância do serviço de limpeza urbana; Lixo: Aspecto sanitário: Agentes físicos 
- Agentes químicos Agentes biológicos; Aspectos estéticos e de bemestar; Aspecto 
econômico-financeiro: reciclagem de materiais recuperáveis (papel, plástico, metal, 
vidro, etc.), Aspecto social; Limpeza de logradouros: objetivos, atribuições; varrição: 
métodos de varrição; utensílios e equipamentos; equipamentos auxiliares de 
remoção de lixo mais usados: Carrocinha de madeira, Carrinho de ferro com rodas 
de pneus, Carrinho de mão convencional, Cestas coletoras (instalação e 
características); Plano de varrição (determinação do nível de serviço, frequência da 
varrição, tipos de varredura, velocidade de varrição, Extensão de sarjeta a ser 
varrida, Remoção do lixo varrido, Itinerário, Implantação e fiscalização dos serviços; 
Limpeza de bocas de lobo ou caixas de ralo. Noções básicas de higiene: higiene 
pessoal e no trabalho; Manuseio e utilização de ferramentas, produtos e materiais de 
trabalho; Equipamentos de proteção individual; Noções de primeiros socorros; 
Qualidade no atendimento ao público; Relações humanas no trabalho; Noções 
básicas de segurança no trabalho. 
 
Engenheiro Civil 
Planejamento Urbano. Legislação Federal: Proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. Parcelamento de solo urbano. Contratos e licitações: contratos, 
aditivos contratuais, especificações técnicas, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520 e 
Decreto nº 3.555/2000. Estatuto das Cidades. Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. Novo Código Florestal Brasileiro. Legislação Estadual: parcelamento do 
solo urbano. Geologia aplicada à Engenharia. Resistência dos Materiais. Topografia. 
Urbanismo. Hidráulica. Materiais de Construção: propriedades, ensaios tecnológicos. 
Tipos de materiais. Teorias das Estruturas. Estradas e pavimentação. Hidrologia 
aplicada. Mecânica dos Solos. Estruturas em concreto armado, aço e madeira. 
Estruturas em concreto Pré-Moldado e Protendido. Fundações: investigação do solo, 
ensaios tecnológicos, propriedades, tipos de fundações. Planejamento de análise de 
orçamento, custos diretos e indiretos, empregos sociais, quantificação de insumos e 
serviços. Saneamento urbano. Equipamentos Urbanos. Gerenciamento da 
Construção Civil. Cadastro Fiscal Imobiliário. 
 
Entregador / Leiturista 
Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e utilização de 
ferramentas, produtos e materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual; 
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Noções de primeiros socorros; Qualidade no atendimento ao público; Relações 
humanas no trabalho; Noções básicas de segurança no trabalho. 
 
Lançador 
Lei Complementar Municipal nº 106/2017, encontrada em: http://borborema. 
sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Lei-Complementar-n°-106-17.pdf 
 
Médico Dermatologista 
- Conhecimento de anatomia e afecções da pele. Diagnóstico e tratamento de 
doenças infectocontagiosas. Diagnóstico e tratamento de Hanseníase, candidíase, 
dengue, Zika vírus, Chikungunya, dermatite da área de fralda, doença de Lyme, 
eczemas, dermatites, erisipela, escabiose, foliculites, herpes, HPV, miíase, impetigo, 
Leishmaniose, pediculoses, Paracoccidioidomicose, rubéola, sífilis, sarampo, 
varicela, tuberculose cutânea, urticária, verrugas. Conhecimento sobre o tratamento 
de úlceras por pressão e feridas. Uso de corticosteroides. Atenção para matéria 
específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
- ANDRADE, Vera Lúcia Gomes de. A urbanização do tratamento da hanseníase. In: 
Hansenologia Internationalis, (2): 51-59, dez., 1995. 
- AZULAY, Rubem David e AZULAY, David Rubem. Dermatologia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 
- BRASIL MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Centro Nacional 
de Epidemiologia. Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária. Guia de 
Controle da Hanseníase. 2. ed. Brasília, 1994. 
- CUCÉ, Luiz Carlos e Neto, Cyro Festa. Manual de dermatologia. Rio de Janeiro e 
São Paulo: Atheneu, 1990. 
- Rotinas de diagnósticos e tratamento da Sociedade Brasileira. Dermatologia. 2ª 
edição. 2012. 
 
Médico ESF 
Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. 
Hipertensão Arterial; Arritmias cardíacas; Doenças coronarianas; Embolia pulmonar; 
Asma brônquica; Hemorragia digestiva; Úlceras e gastrites; Hepatites; Obstrução 
intestinal; Isquemia mesentérica; Pancreatites; Diarreias; Parasitoses; Doenças 
inflamatórias intestinais; Anemias; Neoplasias malignas mais prevalentes; cefaleias 
e enxaquecas; Convulsões; Acidente vascular encefálico; Infecção urinária; Cólica 
renal; Infecção das vias aéreas superiores; Pneumonia adquirida na Comunidade; 
Diabetes tipo I e Tipo II; Obesidade; Artrites; Lombalgia; AIDS; Síndrome Gripal e 
Doença Respiratória Aguda Grave; Dengue; Tabagismo; Etilismo. Atenção para 
matéria específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
- ESF DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e 
Colaboradores Medicina Ambulatorial - Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. 
Artes Médicas, 1996. 

- TRATADO DE CLÍNICA MÉDICA, A. C. Lopes & V. Amato Neto, Editora Roca, 2006.  

http://borborema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Lei-Complementar-n%C2%B0-106-17.pdf
http://borborema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/09/Lei-Complementar-n%C2%B0-106-17.pdf
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- CODIGO DE ÉTICA MÉDICA-CRM/CFM Cecil Tratado de Medicina Interna – 22ª 
Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, Ausiello Editora: Elsevier ROQUAYROL, Zélia e Norimar 
Filho- Epidemiologia & Saúde 7ª edição-2013. 
-  Way, LW et al. – Cirurgia – Diagnóstico e Tratamento 11ª Ed. Guanabara Koogan, 
2004. Atenção para matéria específica para todos os profissionais da saúde. 

 
Médico Ginecologista 
Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Anatomia, 
embriologia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exame ginecológico. 
Exames complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Estados 
intersexuais. Ginecologia infantopuberal. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Vulvovaginites. Doença inflamatória pélvica. Dismenorreia. Síndrome pré-menstrual. 
Hemorragia uterina disfuncional. Amenorreias. Distopias genitais. Distúrbios 
urogenitais. Incontinência urinária. Infertilidade conjugal. Endometriose. Métodos 
contraceptivos. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo e do corpo 
uterino. Miomatose uterina. Doenças da vulva. Síndrome dos ovários policísticos. 
Câncer do colo do útero. Tumores malignos e benignos dos ovários. Lesões 
benignas e malignas das mamas. Abdômen agudo em ginecologia. Cirurgias 
ginecológicas e suas complicações. Obstetrícia. Fisiologia e endocrinologia do ciclo 
gravídico-puerperal. Assistência pré-natal e propedêutica da gestação. Estudo das 
doenças intercorrentes do ciclo gravídico. Gestação de alto risco. Medicina fetal. 
Deslocamento prematuro de placenta. Inserção viciosa placentária. Abortamento. 
Prematuridade. Gravidez póstermo. Doenças hipertensivas do ciclo gravídico-
puerperal. Rotura prematura de membranas. Crescimento intrauterino restrito. 
Diabete Melitos e gestação. Infecções pré-natais. Prenhez ectópica. Gemelaridade. 
Parto e puerpério: estudo e assistência. Sofrimento fetal agudo. Doença hemolítica 
Peri natal. Doença trofoblástica gestacional. Hemorragias da gestação e do 
puerpério. Atenção para matéria específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
-Cunningham F G. Ginecologia de Williams. Porto Alegre: Mc Graw Hill, Artmed, 
2011 -Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia –Manual de Orientação: Mastologia, Rio de 
Janeiro, 2010. 
-Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia –Manual de Orientação: Trato Genital Inferior, 
Rio de Janeiro, 2010. 
-Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia –Manual de Orientação: Endometriose, Rio 
de Janeiro, 2010. 
-Comissões Nacionais Especializadas de Ginecologia e Obstetrícia. Federação 
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia –Manual de Critérios Médicos de 
Elegibilidade da OMS para Uso de Métodos Anticoncepcionais, Rio de Janeiro, 
2010. 
- MANUAL DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA –SOGIMIG – 5ª edição, 2012. 
 
Médico Ortopedista 
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Anatomia do aparelho locomotor; Artrodeses; Deformidades congênitas; Displasia do 
desenvolvimento do quadril (Luxação congênita do quadril); Doença de Dupuytren; 
Doença de Legg-Perthes; Doenças metabólicas e endócrinas. Escolioses; 
Espondilolistese; Fibromialgia Hérnia de disco cervical e lombar; Incidências 
radiográficas no aparelho locomotor; Lesões fisárias; Lombalgias Métodos 
Diagnóstico por Imagem Osteoartrites. Osteoartrose; Osteocondroses; Osteomielite 
na Infância. Osteoporose; Paralisia Cerebral; Princípios de Osteossíntese; Pseudo-
artroses; Raquitismo; Sífilis congênita; Sinovite Transitória do Quadril. Atenção para 
matéria específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
- HARRISON - MEDICINA INTERNA (2volumes), A Fauci& D. Kasper, Editora 
Manual de Condutas Médicas na Atenção Básica/Saúde da Família- IDS/USP. -
SINÍSIO, Herbert., XAVIER, Renato. Ortopedia e Traumatologia-Princípios e Prática. 
4ª edição. 
-WATSON-JONES. Fraturas. Traumatismos das Articulações-Editora Guanabara 
Koogan- 5ª edição Vols. I e II. 
- CAILLIET, Rene. Lombalgias, Ombro, Pé e Tornozelo, Pescoço e Braço, Joelho- 
Dor e incapacidade, Mão-Dor e incapacidade. Editora Manole. 
- Cecil Tratado de Medicina Interna - 22ª Ed. 2 Vol. Autor: Goldman, Ausiello Editora: 
Elsevier. 
 
Médico Pediatra 
História e exame físico em pediatria. Semiologia pediátrica. Assistência integral a 
saúde da criança. Educação em saúde: Conceitos: Prioridades em saúde maternas 
infantil. O papel educativo do pediatra. Crescimento e desenvolvimento. Fatores do 
crescimentoe desenvolvimento. Desenvolvimento Neuropsicomotor e Emocional. 
Necessidades afetivas. Parâmetro de crescimento e desenvolvimento. Higiene 
Alimentar. Princípios gerais da alimentação da criança. Aleitamento materno. 
Alimentação do Pré-escolar e escolar. Principais distrofias carenciais primárias. 
Doença diarreica Terapia de rehidratação oral. Higiene Anti-Infecciosa. Imunização: 
Vacinação e Calendário de Vacinação. Parasitoses: Prevenção e tratamento. 
Higiene do Ambiente Físico. Prevenção dos distúrbios de conduta. Prevenção dos 
distúrbios de conduta. Prevenção de Acidentes na Infância. Primeiros socorros em 
Pediatria. Pediatria Clínica. Semiologia Pediátrica. Nutrição e distúrbios nutricionais. 
Necessidades básicas requeridas nas diferentes idades. Critérios de avaliação de 
criança eutrófica e distrófica. Classificação (Desnutrição, Marasmo, Kwashiokor). 
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sistema digestivo: Sinopse de fisiologia 
Malformações. Gastrenterites Alergias Alimentares Desidratação. Desequilíbrios 
Hidroeletroliticos, Acidose, Alcaloses. Sist. Respiratório: Sinopse de fisiologia 
Malformações. IVAS: Rinofaringites, Amidalites, Otites, Rino-sinusopatias, Bronquite, 
Bronquiolite, Pneumonias, Asma, Afecções pulmonares Crônicas. Sistema 
Cardiovascular: Sinopse de fisiologia Malformações congênitas. Insuficiência 
cardíaca, Infecções: Febre Reumática, Miocardites. Sistema Nervoso: Sinopse de 
fisiologia, Malformações. Doenças Infecciosas do Sistema Nervoso. Distúrbios 
Motores de instalação aguda. Problemas de aprendizagem: considerações 
neurológicas. Sistema Endócrino: Sinopse de Fisiologia Déficit ponderoestatural. 
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Distúrbios Tireoidianos, Diabetes, hiperplasia de suprarrenal. Neoplasias na infância. 
Atenção para matéria específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
-Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. – 2.ed. – Barueri, SP: 
Manole, 2010. 
-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de 
Atenção Especializada e Temática. Triagem neonatal biológica: manual técnico / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção 
Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 80 p. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pediatria: 
prevenção e controle de infecção hospitalar/ Ministério da Saúde, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
116 p. 
- Lima, Azor José de Pediatria essencial / Azor José de Lima. — 5. ed. — São 
Paulo: Editora Atheneu, 1998. 
- MURAHOVISCHI, J. - Pediatria - Diagnóstico e tratamento - 5 ª ed. - 1.998 - 
- MARCONDES, E. - Pediatria Básica - 8ª ed., 1.991. 
- DUNCAN, B. BRUCE, SCHIMIDT, MARIA INÊS e GIUGLIANI, R. J. ELSA, e 
Colaboradores Medicina Ambulatorial - Conduta clínica em Atenção Primária, Ed. 
Artes Médicas, 1996, 2ª ed. 
- NELSON, BHERMEAN, KLIGMAN e ARVIN, Tratado de Pediatria, 15º Edição, Ed. 
Guanabara Koogan. 
 
Médico Psiquiatra 
Diagnóstico e classificação em psiquiatria. Noções básicas de psicopatologia. 
Princípios epidemiológicos psiquiatria. Aspectos clínicos e terapêuticos dos 
distúrbios psíquicos de base orgânica. Autuações psiquiátricas associadas à 
epilepsia. Esquizofrenia. Distúrbios afetivos. Neuroses. Distúrbios ansiosos, 
somatoformes e dissociativos. Dependência do álcool e outras drogas. Distúrbios de 
personalidade. Diagnósticos de emergência psiquiátrica. Noções básicas sobre a 
organização dos serviços de saúde mental. Atenção para matéria específica para 
todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
- CORDIOLI, ARISTIDES VOLPATO e colaboradores / Psicoformas/ consultas 
rápidas/Ed. Artes Médicas/ 2ª ed. Porto Alegre/RS / 2.000. 
- Dorgival Caetano Ed. Artes Médias / Porto Alegre/RS / 1993 - ABC DO SUS -
Fundamentos básicos da grupoteropia David Zimermon / Artes Médias Porto Alegre 
RS / 1998. 
- Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais / Paulo Delgalarrondo. Artes 
Médicas. Porto Alegre/RS 2001. 
- AMARANTE, Paulo (org). Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 3ª Reimpressão-2008. 
 
Médico Ultrassonografista 
Bases físicas do ultrassom. Técnica e equipamentos. Indicações do uso de 
transdutores de baixas e altas frequências e transdutores intracavitários. Anatomia 
ultrassonográfica. Ultrassonografia do fígado, vesícula e vias biliares. 
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Ultrassonografia pancreática. Ultrassonografia do baço. Ultrassonografia dos rins e 
bexiga. Ultrassonografia do baço, adrenais e retroperitônio. Ultrassonografia de 
Vasos abdominais. Ultrassonografia da próstata e vesículas seminais. 
Ultrassonografia intervencionista. Ultrassonografia Obstétrica Anatomia, Avaliação 
da idade gestacional, Perfil biofísico fetal, Abortamento, Doença trofoblástica, 
Gestação ectópica, Crescimento intrauterino retardado, Malformações fetais, 
Placenta e cordão, Intercorrências clínicas de gravidez, Pós-parto. Ultrassonografia 
pélvica e transvaginal. Ultrassonografia retal. Ultrassonografia de estruturas 
superficiais - Tireoide, pescoço, mamas, glândulas salivares, testículos, órbitas, 
linfonodos. Noções de Dopplerfluxometria. Ética profissional. Atenção para matéria 
específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
- Tublin M, Thurston W, Wilson SR. In Rumack, CM, Wilson, SR, Charboneau, JW, 
Levine D, Tratado de ultrassonografia diagnóstica. Rio de Janeiro, BRASIL: Elsevier, 
2012. 
- Santos HCO, Amaral WN. A história da ultrassonografia no Brasil e no mundo. E F 
deportes, ano 17. 2012; 
- Mauad Filho, F..& Gallareta, F.M.P. Ultrassonografia morfológica fetal do segundo 
trimestre in: Amaral WN, Cha SC . Tratado de Ultrassonografia IV: Anomalias Fetais. 
Goiânia: SBUS , 2010 
- FEBRASGO . Leiomioma uterino: manual de orientação. Bozzini, N(Ed). São 
Paulo: Ponto, 2004. 
 
Médico Urologista 
Anatomia do aparelho urinário; Deficiência erétil; Doença de Peyronie; Doenças 
sexualmente transmissíveis; Escroto agudo, torção testicular e orquiepididimite; 
Exames complementares básicos em cirurgia; Fimose, parafimose e balanite; 
Hiperplasia benigna da próstata; Imaginologia urológica básica; Incontinência 
urinária; Infecções urinárias; Malformações urinárias; Priapismo; Risco cirúrgico, 
controle pré e pós-operatório; Semiologia urológica; Traumatismo urogenital; 
Tumores malignos da bexiga; Tumores malignos do rim; Urolitíase. Atenção para 
matéria específica para todos as especialidades médicas. 
Referências Bibliográficas 
 -BARATA, H. S.; CARVALHAL, G. F. Urologia: Princípios e prática. São Paulo-SP: 
Artes Médicas, 1999.  
-DALL OGLIO, M.; SROUGI, M.; NESRALLAH, L. J.; ORTIZ, V. Guias de medicina 
ambulatorial e hospitalar (Urologia). Unifesp: Escola paulista de medicina. São 
Paulo-SP: Manole, 2005.  
-GOLDMAN, A. Cecil: Textbook of medicine. 22th edition. Philadelphia -PA: W. B. 
Saunders, 2004. 
 -TANAGHO, E. A.; MCANINCH, J. W. Smiths general urology. 15th edition.  New 
York: Lange, 2000. 
- TOWNSEND, C. M. Sabiston: Textbook of surgery. 17th edition. London: Saunders, 
2004. 
 
Técnico em Enfermagem e Técnico em Enfermagem ESF 
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Fundamentos de Enfermagem, Ética e Legislação Profissional. Enfermagem na 
Saúde do Adulto. Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de Material, 
Enfermagem na Saúde do Recém-Nascido, da Criança e Adolescente, Enfermagem 
na Saúde da Mulher, Saúde Coletiva, SUS, Enfermagem na Família, Enfermagem 
na Saúde Mental e Psiquiatria, Cuidados de Enfermagem no Preparo e 
Administração de Medicamentos, Segurança do Paciente, Humanização na 
Assistência de Enfermagem. Conhecimento do calendário nacional de vacinação. 
Doenças infectocontagiosas mais comuns no Brasil. Epidemiologia e Medidas de 
vigilância epidemiológica. Lei Orgânica da Saúde,  Hipertensão Arterial, Prevenção 
de Câncer de Mama e Cérvico- Uterino. Atenção para matéria específica para todos 
os profissionais da saúde. 
Referências Bibliográficas 
- Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
- BOLICK, Dianna e outros. Segurança e Controle de Infecção. Reichmann & 
Affonso Editores. 
- KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de Enfermagem. 
EPU. 
- LIMA, Idelmina Lopes de e outros. Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. 
Editora AB. 
- MOTTA, A. L. C. Normas, rotinas e técnicas de enfermagem. Iátria. 
- MUSSI, N.M. (et al.). Técnicas fundamentais de enfermagem. 
- PIANUCCI, Ana. Saber Cuidar: Procedimentos Básicos em Enfermagem. Senac 
São Paulo. 
- BRASIL. Portaria nº 2.616, de 12 de maio 1998. Dispõe sobre prevenção e controle 
das infecções hospitalares. 
- Cadernos de Atenção Básica http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral 
de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: 
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia e Serviços. – 1. ed. atual. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 773 p. 
 
Técnico em Segurança do Trabalho 
Legislação que rege a segurança do trabalho (NRs / Portaria 3.214); Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e legislação aplicável à 
área de Segurança do Trabalho. Normas de Higiene Ocupacional da Fundacentro, 
Limites de Exposição Ocupacional para substâncias químicas e agentes. Aspectos 
éticos, multidisciplinares e relações intervenientes na ação profissional do Técnico 
em Segurança do Trabalho. Políticas e sistema de gestão de segurança e saúde no 
trabalho. Procedimentos para inspeções internas de áreas, instalações e 
equipamentos relativos à segurança e saúde no trabalho. Procedimentos, técnicas 
de prevenção e medidas de controle de segurança nos processos, nas condições e 
no meio ambiente de trabalho. Programa de brigada de incêndio, prevenção e 
combate a incêndio. Programas de gestão e da CIPA. Análise de riscos no processo 
produtivo e no ambiente laboral. Fatores de risco de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais: identificação, especificação de medidas de controle, 
execução de ações analíticas, corretivas e preventivas. Indicadores estatísticos: de 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php
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ordem legal e técnica. Elaboração de laudos técnicos e Perfil Profissiográfico 
Previdenciário. Programas de gerenciamento de riscos: Programa de Proteção 
Radiológica, Programa de Proteção Respiratória, Programa de Conservação 
Auditiva, Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro 
cortantes. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Referências 
Bibliográficas - Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Decreto 46.076 de 31 de 
agosto de 2001 e respectivos IT. - SALIBA, Tuffi Messias, CORRÊA, Márcia Angelim 
Chaves. Insalubridade e periculosidade: aspectos técnicos e práticos. 7ª Ed. São 
Paulo: LTr, 2004. - SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de avaliação e controle de 
ruído: PPRA. 3ª Ed. São Paulo: LTr, 2004. - Segurança e medicina do trabalho. 
Manual de legislação. Ed. Atlas. 62ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. - SALIBA, Tuffi 
Messias. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. 7ª Ed. São Paulo: LTr, 
2004. - ARAÚJO, Giovanni Moraes de "Normas Regulamentadoras Comentadas" - 
Rio de Janeiro: Giovanni Moraes de Araújo, 2003. - SALIBA, Tuffi Messias. 
Legislação de segurança, acidente e saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 2005. - 
GONÇALVES, Edwar Abreu. "Manual de Segurança e Saúde no Trabalho" - São 
Paulo: Editora LTr 2000. - SALIBA, Tuffi Messias "Higiene do Trabalho e Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais" - São Paulo: Editora LTr, 2002. CAMILLO 
JÚNIOR, A. B. Manual de prevenção e combate a incêndios. 6. ed. São Paulo: 
Editora Senac, 2006. - GRIMWOOD, Paul e DESMET, Koen. Tactical Firefighting. 
2003. - GRIMWOOD, Paul. Flashover and Nozzle Techniques. Inglaterra, 2000. - 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
www.inmetro.gov.br/. - MTE - Ministério do Trabalho e Emprego - www.mte.gov.br/. - 
NFPA - National Fire Protetion Association - www.nfpa.org/. - OLIVEIRA, Marcos de. 
Manual de Estratégias, táticas e técnicas de combate a incêndios estruturais. 
Florianópolis: Editorª Editograf, 2005. - SEITO, Itiu coordenação. A Segurança contra 
incêndio no Brasil. Et al. São Paulo: Projeto editora, 2008. 
 
Técnico em Segurança do Trabalho 
Legislação que rege a segurança do trabalho (NRs / Portaria 3.214); Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e legislação aplicável à 
área de Segurança do Trabalho. Normas de Higiene Ocupacional da Fundacentro, 
Limites de Exposição Ocupacional para substâncias químicas e agentes. Aspectos 
éticos, multidisciplinares e relações intervenientes na ação profissional do Técnico 
em Segurança do Trabalho. Políticas e sistema de gestão de segurança e saúde no 
trabalho. Procedimentos para inspeções internas de áreas, instalações e 
equipamentos relativos à segurança e saúde no trabalho. Procedimentos, técnicas 
de prevenção e medidas de controle de segurança nos processos, nas condições e 
no meio ambiente de trabalho. Programa de brigada de incêndio, prevenção e 
combate a incêndio. Programas de gestão e da CIPA. Análise de riscos no processo 
produtivo e no ambiente laboral. Fatores de risco de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais: identificação, especificação de medidas de controle, 
execução de ações analíticas, corretivas e preventivas. Indicadores estatísticos: de 
ordem legal e técnica. Elaboração de laudos técnicos e Perfil Profissiográfico 
Previdenciário. Programas de gerenciamento de riscos: Programa de Proteção 
Radiológica, Programa de Proteção Respiratória, Programa de Conservação 
Auditiva, Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfuro 
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cortantes. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Referências 
Bibliográficas - Lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Decreto 46.076 de 31 de 
agosto de 2001 e respectivos IT. - SALIBA, Tuffi Messias, CORRÊA, Márcia Angelim 
Chaves. Insalubridade e periculosidade: aspectos técnicos e práticos. 7ª Ed. São 
Paulo: LTr, 2004. - SALIBA, Tuffi Messias. Manual prático de avaliação e controle de 
ruído: PPRA. 3ª Ed. São Paulo: LTr, 2004. - Segurança e medicina do trabalho. 
Manual de legislação. Ed. Atlas. 62ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. - SALIBA, Tuffi 
Messias. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. 7ª Ed. São Paulo: LTr, 
2004. - ARAÚJO, Giovanni Moraes de "Normas Regulamentadoras Comentadas" - 
Rio de Janeiro: Giovanni Moraes de Araújo, 2003. - SALIBA, Tuffi Messias. 
Legislação de segurança, acidente e saúde do trabalhador. São Paulo: LTr, 2005. - 
GONÇALVES, Edwar Abreu. "Manual de Segurança e Saúde no Trabalho" - São 
Paulo: Editora LTr 2000. - SALIBA, Tuffi Messias "Higiene do Trabalho e Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais" - São Paulo: Editora LTr, 2002. CAMILLO 
JÚNIOR, A. B. Manual de prevenção e combate a incêndios. 6. ed. São Paulo: 
Editora Senac, 2006. - GRIMWOOD, Paul e DESMET, Koen. Tactical Firefighting. 
2003. - GRIMWOOD, Paul. Flashover and Nozzle Techniques. Inglaterra, 2000. - 
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
www.inmetro.gov.br/. - MTE - Ministério do Trabalho e Emprego - www.mte.gov.br/. - 
NFPA - National Fire Protetion Association - www.nfpa.org/. - OLIVEIRA, Marcos de. 
Manual de Estratégias, táticas e técnicas de combate a incêndios estruturais. 
Florianópolis: Editorª Editograf, 2005. - SEITO, Itiu coordenação. A Segurança contra 
incêndio no Brasil. Et al. São Paulo: Projeto editora, 2008. 
 
Todas as Especialidades Médicas 
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases 
da implantação. 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. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Estratégia 
Saúde da Família – ESF. Preenchimento de Declaração de Óbito. Doenças de 
notificação compulsória. Código de Ética Médica.  
Referências Bibliográficas 

- BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080/90 Lei Orgânica da Saúde, 1990. 
- Cartilhas HumanizaSUS - Ministério da Saúde. O Humaniza SUS na Atenção 

Básica, 2009. 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. 
ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
- Imunização: tudo o que você sempre quis saber / Organização Isabella Ballalai, 
Flavia Bravo. – Rio de Janeiro: RMCOM, 2016. 
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- Calendário Nacional de Imunização 2018. 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/janeiro/10/calendario-vacinal-
2018.jpg  
- Cadernos de Atenção Básica – http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 
- BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA n.º 2.488, de 28/10/2011. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica. 
- CREMESC. Manual de Orientação Ética e Disciplinar. VI, 2.ª ed., 
Florianópolis: CRM-SC, 2000. Inclui o Código de Ética Médica do CFM. Disponível 
no Portal CFM e em 
http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumário.htm  
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de 
Descentralização da Gestão da Assistência. Regionalização da Assistência à Saúde: 
aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da 
Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02 e Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002 e regulamentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Assistência à Saúde. Departamento de Descentralização da Gestão da 
Assistência. – 2. ed. revista e atualizada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à 
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. 
Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão / 
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Departamento de Apoio à 
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. – 
Brasília. 
- Portaria GM/MS nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. 
- Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. 

- Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.  
- Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 

 
Todos os Profissionais da Saúde 
Sistema Único de Saúde: princípios básicos, limites, perspectivas, diretrizes e bases 
da implantação. 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. 
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Estratégia 
Saúde da Família – ESF. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética.  
Referências Bibliográficas 

- BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080/90 Lei Orgânica da Saúde, 1990. 
- Cartilhas HumanizaSUS - Ministério da Saúde. O Humaniza SUS na Atenção 

Básica, 2009. 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. 
ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/janeiro/10/calendario-vacinal-2018.jpg
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/janeiro/10/calendario-vacinal-2018.jpg
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php
http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumário.htm
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- Imunização: tudo o que você sempre quis saber / Organização Isabella Ballalai, 
Flavia Bravo. – Rio de Janeiro: RMCOM, 2016. 
- Calendário Nacional de Imunização 2018. 
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/janeiro/10/calendario-vacinal-
2018.jpg  
- BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA n.º 2.488, de 28/10/2011. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica. 
- CREMESC. Manual de Orientação Ética e Disciplinar. VI, 2.ª ed., 
Florianópolis: CRM-SC, 2000. Inclui o Código de Ética Médica do CFM. Disponível 
no Portal CFM e em 
http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumário.htm  
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de 
Descentralização da Gestão da Assistência. Regionalização da Assistência à Saúde: 
aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da 
Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02 e Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de 
fevereiro de 2002 e regulamentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Assistência à Saúde. Departamento de Descentralização da Gestão da 
Assistência. – 2. ed. revista e atualizada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à 
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. 
Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão / 
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Departamento de Apoio à 
Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. – 
Brasília. 
- Portaria GM/MS nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. 
- Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. 

- Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011.  
- Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 

 
Vigia 
Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho; Manuseio e utilização de 
ferramentas, produtos e materiais de trabalho; Equipamentos de proteção individual; 
Noções de primeiros socorros; Qualidade no atendimento ao público; Relações 
humanas no trabalho; Noções básicas de segurança no trabalho. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/janeiro/10/calendario-vacinal-2018.jpg
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http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumário.htm
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REQUERIMENTO DE ISENÇÃO 
 
 

A Prefeitura Municipal de Borborema-SP 
 
Eu, ___________________________________________________________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do RG nº _______________, 

e do CPF nº _______________________, residente e domiciliado(a) na 

___________________________________________________________, inscrito(a) 

no Concurso Público nº 01/2018 da Prefeitura de Borborema, para o cargo de 

_________________________, venho, através deste, solicitar, nos termos Lei 

Municipal n° 2.323 de 14 de maio de 2007:  

 

-           isenção da taxa de inscrição por ser desempregado ou inscrito no Cadastro 

Único para Programas Sociais. 

 

 A fim de comprovar que tenho direito ao benefício, segue comprovantes conforme 

exige o edital de abertura de inscrição e na Lei Municipal supramencionada. 

 

Por fim, informo que estou ciente que o deferimento ou indeferimento de isenção da 

taxa de inscrição será divulgado conforme Cronograma – Anexo IV do Concurso 

Público. 

 
Borborema, 20 de março de 2018. 

 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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                      CNPJ(MF) 46.737.219/0001-79 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

PROCEDIMENTO DATAS 

Publicação do Edital 10/03/2018 

Inscrições 
20/03/2018 a 
03/04/2018 

Solicitação de isenção ou desconto do valor de inscrição 20/03/2018 

Divulgação do deferimento e indeferimento de isenção ou 
desconto 

22/03/2018 

Prazo de Recurso do indeferimento de isenção ou desconto 23, 26 e 27/03/2018 

Divulgação da Homologação dos isentos ou com desconto 02/04/2018 

Término do Prazo do Período de Inscrição e disponibilização 
do boleto (inclusive 2ª via) 

03/04/2018 (16h) 

Data limite para pagamento das inscrições 04/04/2018 

Divulgação da Relação de Candidatos  11/04/2018 

Prazo de Recursos com relação aos candidatos Inscritos 12, 13 e 16/04/2018 

Divulgação da Retificação da Relação dos Candidatos 
Inscritos (se houver) Inscritos e Indicação do Local e Horário 
da realização das Provas 

19/04/2018 

Realização das Provas Objetivas 29/04/2018 
Divulgação do caderno de questões das Provas Objetivas 30/04/2018 
Divulgação de Gabarito das Provas Objetivas 30/04/2018 
Prazo de Recursos com relação ao Gabarito das Provas 
Objetivas 

02, 03 e 04/05/2018 

Divulgação do Julgamento dos Recursos 10/05/2018 

Divulgação da Retificação e Homologação do Gabarito (se 
houver) e da Nota da Prova Objetiva 

12/05/2018 

Prazo de Recurso da Nota da Prova Objetiva 14, 15 e 16/05/2018 

Publicação da Retificação e/ou Homologação do Resultado 
Final e Publicação da Homologação do Concurso Público 

19/05/2018 

* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação. 
** Todas as divulgações referentes ao Concurso Público serão realizadas no Mural da 
Prefeitura Municipal de Borborema e nos sites www.conscamweb.com.br e 
www.borborema.sp.gov.br. As publicações serão realizadas no Jornal A Tribuna e Folha de 
Borborema. 

http://www.bigadvice.com.br/

