
 40 – terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 diário do executivo Minas Gerais 
 Instrução Normativa MAPA nº 76, de 26 de novembro de 2018 .
 Instrução Normativa MPA nº 04, de 4 de fevereiro de 2015 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 16, de 8 de maio de 2008 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 17, de 08 de maio de 2008 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 20, de 15 de agosto de 2005 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 32, de 13 de maio de 2002 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 35, de 11 de setembro de 2017 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 42, de 20 de dezembro de 1999 com as atualizações da Portaria SDA/MAPA nº 504, de 29 de dezembro de 
2021 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 44, de 23 de agosto 2001 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 78, de 3 de novembro de2003 .
 Instrução Normativa SDA/MAPA nº 87, de 10 de dezembro de 2004 .
 Portaria MAPA n° 711, de 01 de novembro de 1995 .
 Portaria MAPA nº 146, de 07 de março de 1996 .
 Portaria MAPA nº 35, de 17 de abril de 2018 .
 Portaria MAPA nº 365, de 16 de julho de 2021 .
 Portaria MAPA nº 368, de 04 de setembro de 1997 .
 Portaria MAPA nº 46, de 10 de fevereiro de 1998 .
 Portaria MAPA nº 531, de 16 de dezembro de 2022 .
 BrASIL . Departamento de Inspeção de Produtos de origem Animal (DIPoA) . Padronização de técnicas: instalações e equipamentos - Tomo I: 
Bovinos . DIPoA, 1971 .
 BRASIL. Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA). Manual de Métodos Oficiais para Diagnóstico de Doenças Animais. SDA, 2022.
 BRASIL. Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA). Manual de Inspeção e fiscalização do pescado e derivados. SDA, 2021.
 Disponíveis em:https://www .gov .br/agricultura/pt-br/ .
resolução ANvISA: resolução rDC ANvISA 245, de 23 de dezembro de 2020 (Estabelece as instruções de preparo, uso e conservação obrigatórias 
na rotulagem de produtos de carne crua suína e de aves) .
Portarias do IMA: Portaria IMA nº 1 .918, de 10 de maio de 2019 .
 Portaria IMA nº 1 .655, de 31 de agosto de 2016 .
 Portaria IMA nº 1 .395, de 05 de fevereiro de 2014 .
 Portaria IMA nº 1 .252, de 10 de outubro de 2012 .
 Portaria IMA nº 1 .261, de 09 de novembro de 2012 .
 Portaria IMA nº 2 .019, de 30 de novembro de 2020 .
 Portaria IMA nº 1 .969, de 26 de março de 2020 .
 Portaria IMA nº 2 .051, de 07 de abril de 2021 .
 Portaria IMA n°159, de 30 de janeiro de 1995 .
 Disponíveis em:http://ima .mg .gov .br/institucional/portarias

ANExo III
MoDELo DE LAuDo MÉDICo PArA SoLICITAÇÃo DE rESErvA DE vAGA À PESSoA CoM 

DEFICIÊNCIA E/ou ATENDIMENTo ESPECIAL PArA o DIA DE ProvA

O(a) candidato(a) _________________________________________________________________ Documento de Identificação nº 
________________________, CPF nº _______________________, foi submetido(a), nesta data, a consulta médica/ exame clínico sendo identificada 
a existência de deficiência, conforme especificação a seguir:

a) DEFICIÊNCIA FÍSICA ( )
( ) Paraplegia ( ) Triplegia ( ) Paraparesia ( ) Triparesia
( ) Monoplegia ( ) Hemiplegia ( ) Monoparesia ( ) Paralisia Cerebral
( ) Tetraplegia ( ) Tetraparesia ( ) Hemiparesia ( ) Amputação ou Ausência de Membro
( ) ostomia ( ) Nanismo ( ) Membros com deformidade congênita
( ) Membros com deformidade adquirida ( ) Amputação ou Ausência de Membro

b) DEFICIÊNCIA AuDITIvA ( )
( ) Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) decibéis
( ) Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) decibéis
( ) Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis
( ) Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis

c) DEFICIÊNCIA vISuAL ( )
( ) Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05WHo), ou ainda quando o campo visual 
é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível
( ) visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHo), após a melhor correção
( ) visão monocular

d) DEFICIÊNCIA INTELECTuAL ( )
Caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da 
conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange a: comunicação, cuidados 
pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou independência na locomoção, saúde, segurança, escola e lazer .

e) TrANSTorNo Do ESPECTro Do AuTISMo ( )
Caracteriza-se por: deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência 
marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados 
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixo

CoNDIÇÃo ESPECIAL DE ProvA:
( ) Acesso Facilitado ( ) Apoio para perna ( ) uso de Prótese ( ) uso de almofada
( ) Mesa e Cadeira especial ( ) Sala próxima ao banheiro ( ) Implante ou dispositivo fixo no corpo
( ) Auxílio preenchimento do Cartão-resposta ( ) Caderno de Prova Ampliado (fonte 18 ou 24)
( ) uso de reglete ( ) Transcritor ( ) Ledor ( ) uso de Lupa
( ) uso de Prótese Auditiva ( ) Tempo Adicional ( ) Intérprete de Libras ( ) Leitura Labial

 CÓDIGo INTErNACIoNAL DE DoENÇAS (CID 10) DA PAToLoGIA: ______________________
 Grau ou nível da deficiência: ________________________________________________________
 Idade do diagnóstico da deficiência: _________________ Idade Atual: ______________________
 Histórico da patologia: ____________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 Data da emissão deste documento: ____________ .

 _________________________________________________________
 Nome do profissional de saúde de nível superior e nº de inscrição no conselho regional de fiscalização da profissão correspondente

ANExo Iv
CroNoGrAMA DE ExECuÇÃo

ProCEDIMENTo / EvENTo DATA / PErÍoDo
ProvávEL*

Publicação do Edital do Concurso Público 14/02/2023
Período de inscrições pela internet, através do site:www .legalleconcursos .com .br 17/04 a 16/05/2023
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 17 a 21/04/2023
Comunicação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 25/04/2023
Período de recursos - isenção da taxa de inscrição 26 e 27/04/2023
resultado dos pedidos de isenção após recursos 02/05/2023
Último dia para entrega de documentos aplicáveis aos candidatos inscritos para reserva de vagas e atendimento especial 
para o dia de prova 16/05/2023

Último dia para efetuar o pagamento do DAE (documento de arrecadação estadual) (até as 18h) 17/05/2023
Homologação das Inscrições - lista preliminar de inscritos, reserva de vagas e atendimentos especiais para o dia da 
prova 31/05/2023

Período de recursos - homologação das inscrições 1º e 02/06/2023
Resultado da Homologação das Inscrições - lista oficial de inscritos, reserva de vagas e condições especiais para o dia da 
prova, e Convocação para as Provas Escritas objetivas 08/06/2023

Publicação dos locais, data e hora das Provas Escritas objetivas 13/06/2023
Consulta das Salas de Prova no site da Legalle Concursos e Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição 13/06 a 16/07/2023
Aplicação das Provas Escritas objetivas 16/07/2023
Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Escritas objetivas 17/07/2023
Período de recursos - Gabarito Preliminar das Provas Escritas objetivas 18 e 19/07/2023
Período de vistas da Prova-Padrão 18 e 19/07/2023
Publicação do Gabarito Oficial das Provas Escritas Objetivas 27/07/2023
Publicação das Classificação Final das Provas Escritas Objetivas 27/07/2023
Convocação para a Prova de Títulos 27/07/2023
Aplicação da Prova de Títulos (período de envio de títulos) 28 a 31/07/2023
Publicação das Notas Preliminares da Prova de Títulos 09/08/2023
Período de vistas do Formulário Eletrônico de Títulos 10 e 11/08/2023
Período de recursos - Notas Preliminares da Prova de Títulos 10 e 11/08/2023
Publicação das Notas Oficiais da Prova de Títulos 21/08/2023
Publicação do Resultado final e Homologação 05/09/2023

* As datas e períodos apresentados no Cronograma de Execução possuem caráter orientador, sendo possível alterações ao longo do Concurso face 
a necessidades específicas e justificáveis. Os candidatos inscritos ficam cientes dessa situação sem possibilidade de qualquer espécie de alegação 
de prejuízo posterior .

ANTÔNIo CArLoS DE MorAES
 Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária

LuÍSA CArDoSo BArrETo
 Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

622 cm -13 1749253 - 1

EDITAL SEPLAG/IPSEMG N° 01/2023, DE 14 DE FEvErEIro DE 2023
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, a Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - 
IPSEMG e a Legalle Concursos e Soluções Integradas, tornam pública a realização de concurso público para o provimento de cargos das Carreiras 
de Analista de Seguridade Social, Médico da área de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social,observados os termos da Lei Estadual nº 
22 .257, de 27/07/2016, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais; da Lei nº 
15 .465, de 13 de janeiro de 2005 (institui as carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo) e suas alterações; do Decreto 
n° 42 .899, de 17 de setembro de 2002, que institui o regulamento Geral de Concurso Público e suas alterações; doDecreto nº 46 .644, de 06/11/2014, 
que cria o Conselho de Ética Pública, institui o Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual e suas alterações; da 
Lei n° 869, de 05 de julho de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) e suas alterações; da Lei n° 11 .867, de 28 
de julho de 1995 (reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da Administração Pública do Estado, para pessoas com deficiência) 
e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste Edital .

 1 . DAS DISPoSIÇÕES PrELIMINArES
 1.1. O Concurso Público será regido por este edital, por seus anexos, avisos complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de 
responsabilidade da Legalle Concursos e Soluções Integradas .
 1 .2 . A seleção para os cargos presentes nesse edital compreenderá as seguintes etapas:
 a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
 b) Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos das Carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade 
Social .
1 .3 . A Prova objetiva será realizada na cidade de Belo Horizonte/MG .
 a) Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em outras 
localidades da região metropolitana de Belo Horizonte/MG .
1 .4 . os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Estadual n° 869/1952, à Lei Estadual nº 15 .465/2005, e aos demais dispositivos legais 
aplicáveis .

2 . DAS ESPECIFICAÇÕES DoS CArGoS E vAGAS
 2 .1 . o Concurso Público de que trata este Edital visa ao provimento dos cargos de Analista de Seguridade Social, Médico da área de Seguridade 
Social, Técnico de Seguridade Social, conforme Lei nº 15 .465/2005, com a distribuição de vagas abaixo e as descrições de suas atribuições, requisitos 
básicos para investidura e vencimentos básicos definidos no Anexo I. 

Carreira
área Especialização 

vagas
(Nível e Grau) AC PcD

Médico da área de Seguridade Social 
(III - A) Medicina

Anestesiologia 15

14 

Cardiologia 3
Cirurgia Aparelho Digestivo 2
Cirurgia Cabeça e 1
Pescoço
Cirurgia Cardiovascular 1
Hemodinâmica e Cardiologia 2
Intervencionista
Cirurgia Geral 5
Cirurgia Pediátrica 2
Cirurgia Plástica 2
Cirurgia Torácica 2
Angiologia 2
Clínica Médica 15
Dermatologia 2
Endocrinologia 2
Gastroenterologia 2
Geriatria 5
Ginecologia e obstetrícia 6
Hematologia 2
Infectologia 2
Nefrologia 2
Neonatologia 2
Neurologia 2
Neurocirurgia 3
Nutrologia 1
oftalmologia 4
oncologia Clínica 3
oncologia Pediátrica 1
ortopedia 5
otorrinolaringologia 2
Patologia Clínica 1
Pediatria 4
Pneumologia 2
Coloproctologia 2
Psiquiatria 4
radiologia 1
reumatologia 2
urologia 2
Endoscopia Digestiva 1
Medicina Intensiva Pediátrica 2
Medicina Intensiva 10
Mastologia 2
Medicina do Trabalho 2
Gestão de Saúde 1
Medicina Generalista com Especialidade 
em Auditoria 2

Analista de Seguridade Social (I - A)

Biomedicina - 4

8

Fisioterapia - 3
Fonoaudiologia - 2
Tecnólogo em radiologia - 3
Terapia ocupacional - 2
Administração - 11
Direito - 3
Economia - 1
Enfermagem - 30
Engenharia Elétrica - 1
Estatística - 1
Farmácia - 4
Nutrição - 3
Psicologia - 3
odontologia - 6
Serviço Social - 5

Analista de Seguridade Social (III - A)

Fisioterapia

Terapia Intensiva ou relacionada 
à Assistência ao Paciente Grave - 
modalidades para pacientes neonatais e 
pediátricos

3

1 
Fisioterapia respiratória / Terapia 
Intensiva ou relacionada à Assistência 
ao Paciente Grave - modalidade para 
pacientes adultos

11

Engenharia Eletrônica / Engenharia 
Biomédica Engenharia Clínica 1

1
odontologia

Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo 
Faciais 2

Dentística 3
Disfunção Temporomandibular e dor 
orofacial 1

Endodontia 2
odontologia para pacientes com 
necessidades especiais 1

odontopediatria 2
Prótese Dentária 1

Técnico de Seguridade Social (I - A)

Ensino Médio - 4

2
Técnico em Eletrônica - 3
Técnico de Farmácia - 1
Técnico em Prótese odontológica - 2
Técnico em Saúde Bucal - 8
Técnico de Patologia - 2

2Técnico em Enfermagem - 13
Técnico em radiologia - 2

Total 280 28

Legenda: AC = Ampla Concorrência; PcD = Pessoa com Deficiência.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190140.
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 2 .2 . os requisitos, descrição das atividades, remuneração e informações relacionadas encontram-se elencadas no Anexo I deste Edital .
 2 .3 . A comprovação da escolaridade mínima exigida será feita por meio de diploma devidamente registrado de curso superior/graduação e pós-
graduação, legalmente reconhecido, expedido por instituição de ensino superior credenciada no CEE ou no MEC . Para a Carreira de Médico da 
área de Seguridade Social é necessário a comprovação de Títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o Conselho Federal de 
Medicina - CFM, Associação Médica Brasileira - AMB, e a Comissão Nacional de residência Médica - CNrM, que equivalem à pós-graduaçãoLato 
Sensu, nos termos do § 4º do art . 10 da Lei Estadual nº 15 .465/2005 .
 2 .4 . Caso o candidato ainda não esteja de posse do diploma, este documento poderá ser substituído provisoriamente por certidão de conclusão de 
curso acompanhada de histórico acadêmico, emitida por instituição de ensino credenciada .
 2 .5 . os servidores que ingressarem na carreira de Analista de Seguridade Social na função de Cirurgião Dentista, com carga horária de quarenta 
horas, terão carga horária semanal de trabalho de trinta horas, quando no efetivo exercício da função, nos termos do inciso II do art .7º da Lei n° 
20 .586/2012
 2 .6 . os servidores que ingressarem na carreira de Técnico de Seguridade Social na função de Técnico de radiologia, com carga horária de trinta 
horas, terão carga horária semanal de trabalho de vinte e quatro horas, quando no efetivo exercício da função, nos termos do parágrafo 2º do art . 9º 
da Lei n° 20 .586/2012 .
 2.7. Os valores previstos no ANEXO I poderão ser acrescidos de Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência - GSUE, e/ou Gratificação 
por risco à Saúde da área de Seguridade Social - GrSASS, ambas instituídas pela Lei nº 20 .586/2012, que poderão ser recebidas cumulativamente, 
conforme valores e percentuais descritos no Anexo I .
 2 .8 . Após a conclusão do período do estágio probatório e obtendo resultado satisfatório na ADI (Avaliação de Desempenho Individual) ou AED 
(Avaliação Especial de Desempenho), o servidor fará jus ao ADE - Adicional de Desempenho, que será concedido mensalmente e terá valor variável 
conforme o disposto no art . 4º do Decreto nº 44 .503/2007 .
 2 .9 . os candidatos nomeados estarão subordinados ao regime Jurídico Estatutário, em conformidade com as normas estabelecidas na Lei Estadual 
nº 869/1952, bem como legislação federal e estadual pertinente .
 2 .10 . os candidatos nomeados e empossados estarão subordinados ao regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais, instituído 
pela Lei Complementar nº 64/2002, bem como legislação federal e estadual pertinente .
 2 .11 . o exercício funcional do candidato nomeado dar-se-á nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
- IPSEMG .
 2 .12 . Durante o período de estágio probatório o servidor não poderá solicitar disposição ou qualquer outra forma de movimentação, sendo 
desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido .

3 . DAS vAGAS DESTINADAS A PESSoAS CoM DEFICIÊNCIA (PCD)
 3 .1 . o número de vagas ofertadas neste Concurso Público é o constante no item 2 .1 deste Edital .
 3.2. Fica estabelecida a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) no percentual de 10% (dez por cento), neste Concurso Público, nos 
termos da Lei Estadual nº 11 .867/1995 e do Decreto Estadual nº 42 .257/2002 .
 a) A ordem de convocação dos candidatos que se declararem pessoas com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada à pessoa 
com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 11ª vaga, a 3ª vaga será a 21ª vaga, a 4ª vaga será a 31ª vaga e assim sucessivamente.
 3.3. As vagas reservadas para os candidatos com deficiência, não preenchidas, serão revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados 
na Ampla Concorrência (AC), observada a ordem classificatória final, conforme Art. 3º da Lei Estadual n° 11.867/1995.
 3.4. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência, se aprovado e classificado neste concurso público, figurará na listagem de 
classificação da ampla concorrência e também em lista específica exclusiva de candidatos com deficiência.
 a) Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, essas serão destinadas aos candidatos da ampla 
concorrência .
 3.5. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no Art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, nas categorias discriminadas 
no art . 4º do Decreto Federal nº 3 .298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 3 .296/2004, no § 1º do Art . 1º da Lei Federal nº 
12 .764, de 27 de dezembro de 2012, e na Lei Federal nº 13 .977/2020 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei Federal nº 14 .126, de 22 de março 
de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto 
Federal nº 6 .949/2009 . 
 3 .6 . Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
 a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
 b) enviar, de forma digital, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital, 
que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no Conselho regional de Medicina (CrM), conforme modelo disponível no Anexo III deste Edital .
 3.7. O candidato com deficiência, no período de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo IV deste Edital, deverá enviar de forma 
digital na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, o laudo médico digitalizado . Somente serão 
aceitos documentos que estejam na extensão PDF . o tamanho de cada documento legível deverá ser de, no máximo, 5 Mb .
 3 .8 . o envio do laudo médico é de responsabilidade exclusiva do candidato . A Legalle Concursos não se responsabiliza por qualquer tipo de 
problema que impeça a chegada desse documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, 
bem como por outros fatores que impossibilitem o envio .
 3 .9 . o candidato deverá manter aos seus cuidados o original do laudo médico em caso de necessidade de envio por meio de carta registrada, para a 
confirmação da veracidade das informações.
 3 .10 . A imagem do laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e em caso de envio de documento físico, o mesmo deve ser feito 
por cópia autenticada em Tabelionato de Notas visto que não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse documento .
 3.11. O candidato com deficiência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar 
as condições de que necessita para fazê-las .
 3.12. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação e 
a todas as demais normas de regência deste Concurso Público .
 3.13. A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será publicada, no site da 
Legalle Concursos, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo Iv deste Edital .
 3 .14 . o candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de 
pessoa com deficiência deverá observar os procedimentos estabelecidos no edital.
 3 .15 . No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou complementação 
desta .
 3.16. A inobservância do previsto neste Edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
 3.17. O candidato que não se declarar pessoa com deficiência, no ato de inscrição, não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos 
com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para o deferimento da solicitação do candidato.

4 . DAS INSCrIÇÕES
 4 .1 . valor das taxas de inscrição:
 a) valor da taxa de inscrição para os cargos de Analista de Seguridade Social (I - A) e Técnico de Seguridade Social (I - A): r$ 50,00 (cinquenta 
reais) .
 b) valor da taxa de inscrição para os cargos de Médico da área de Seguridade Social (III - A) e Analista de Seguridade Social (III - A): r$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais) .
 4 .2 . Será admitida a inscrição via internet, na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, solicitada 
no período estabelecido no cronograma constante do Anexo Iv deste Edital .
 4 .3 . A Legalle Concursos não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de 
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao 
processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados .
 4 .4 . o candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição .
 4 .5 . o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de DAE (documento de arrecadação estadual) .
 4 .6 . o candidato deverá realizar a inscrição e gerar o DAE (documento de arrecadação estadual), que será disponibilizado na área do Candidato do 
site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, na qual o candidato também poderá realizar a reimpressão do mesmo .
 4 .7 . o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado diretamente em caixas de instituições bancárias ou por plataformas deinternet banking(desde 
que o banco esteja conveniado para receber o referido documento de arrecadação), até a data do vencimento do Documento de Arrecadação Estadual-
DAE, na rede bancária conveniada (Banco do Brasil, Mais BB, Banco Postal dos Correios, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Agências 
Lotéricas, Sicoob, Mercantil do Brasil e Santander), observados os horários de atendimentos e das transações financeiras de cada instituição bancária, 
por meio do Documento de Arrecadação Estadual - DAE emitido após o preenchimento e a finalização do procedimento de Inscrição.
 4 .8 . o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data de vencimento constante no DAE (documento de arrecadação estadual) e, em 
caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias, o DAE deverá ser pago antecipadamente .
 4 .9 . Não será aceito pagamento do valor da inscrição por meio de cheque, depósito em caixa eletrônico, pelos correios, transferência eletrônica, 
DoC, TED, PIx, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional, crédito após o prazo ou fora do período de inscrição ou 
por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
 4 .10 . As inscrições efetuadas somente serão homologadas após a comprovação do pagamento ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa 
de inscrição .
 4.11. A relação dos candidatos com a inscrição deferida e dos candidatos com a inscrição indeferida será publicada, no Diário Oficial Eletrônico do 
Estado de Minas Gerais e divulgada no site da Legalle Concursos .
 4 .12 . o candidato cuja inscrição tenha sido indeferida poderá interpor recurso nos termos das instruções constantes no Edital de Homologação das 
Inscrições .
 4 .13 . o comprovante de inscrição do candidato estará disponível na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .
legalleconcursos .com .br, após o procedimento de inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento .
 4.14. Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá afirmar ter pleno conhecimento do conteúdo deste Edital, assim como concordar com todas as 
suas previsões, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo ao qual irá se inscrever.
 4 .15 . Somente será permitida uma inscrição por CPF . Não será permitido ao candidato realizar mais de uma inscrição .
 4 .16 . Durante o período de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de opção de atendimento especial e de reserva de vaga, somente através 
de uma nova inscrição, a qual não será compensada por possível pagamento de DAE (documento de arrecadação estadual) referente à inscrição 
anterior .
 4 .17 . As inscrições que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão automaticamente homologadas e não poderão ser alteradas em hipótese 
alguma .
 4 .18 . No momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam neste edital, bem como declarar que aceita 
que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados de forma a possibilitar a efetiva execução do Concurso Público, com a 
aplicação dos critérios de avaliação e seleção, autorizando expressamente a divulgação de seus nomes, números de inscrição e notas, em observância 
aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da Lei nº 13 .709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais) .
 4 .19 . É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a solicitada via postal, via requerimento administrativo ou via correio 
eletrônico .
 4 .20 . É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos e cargos .
 4 .21 . As informações prestadas na inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Legalle Concursos o direito de excluir do 
Concurso Público aquele que não preencher as informações solicitadas de forma completa, correta e verdadeira .
 4 .22 . o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por 
conveniência da Administração Pública .
 4 .23 . o candidato que tiver mais de uma inscrição paga e/ou deferida com isenção, terá somente a última inscrição validada, sendo as demais 
canceladas .
 4 .24 . o comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado 
nos locais de realização da Prova objetiva, se solicitado .
 4 .25 . o candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu representante, arcando com as consequências 
de eventuais erros no preenchimento do formulário de inscrição e/ou da solicitação de isenção .

5 . DA ISENÇÃo DA TAxA DE INSCrIÇÃo
 5 .1 . Haverá isenção do valor da taxa de inscrição somente para os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 13 .392, de 07 de dezembro de 1999 
(condição de desempregado e doador regular de sangue), com análise realizada pela Legalle Concursos .
 5 .2 . É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não concessão, a correta indicação, no sistema de inscrição, da possibilidade de 
isenção que pretenda pleitear, bem como o correto envio da respectiva documentação .
 5 .3 . Para solicitar a isenção de taxa de inscrição, os candidatos deverão, no período estabelecido no cronograma do Anexo Iv deste Edital, enviar de 
forma digital na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, a documentação comprobatória .
 5 .4 . DA ISENÇÃo PArA A PESSoA DESEMPrEGADA:
 5 .4 .1 . Considera-se pessoa desempregada, o candidato que:
 a) não possui vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
 b) não possui vínculo estatutário vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;
 c) não possui contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;
 d) não exerce atividade legalmente reconhecida como autônoma;
 e) não aufere qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida .

 5 .4 .2 . o candidato deverá comprovar a condição de desempregado pela apresentação do Extrato de Contribuição previdenciária (CNIS - Cadastro 
Nacional de Informações Sociais) emitido pelo INSS (Instituto Nacional de do Seguro Social), no sitehttps://meu .inss .gov .br/, nos últimos 30 dias ao 
ato de inscrição . o candidato deve enviar o Extrato em formato PDF das relações Previdenciárias e remunerações .
 5 .5 . DA ISENÇÃo PArA A PESSoA DoADorA rEGuLAr DE SANGuE:
 5.5.1. Considera-se doador regular de sangue aquele que tenha doado sangue em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou 
por município, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos .
 5 .5 .2 . o candidato deverá comprovar a condição de doador regular de sangue pela apresentação de documento emitido pela entidade coletora no 
qual constem as datas de, no mínimo, quatro doações .
 5 .6 . o envio da documentação referente à solicitação de isenção é de responsabilidade exclusiva do candidato . A Legalle Concursos não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada de documentação a seu destino ou a realização dos procedimentos, seja de ordem 
técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio .
 5 .7 . o candidato que não enviar a documentação adequada, e de forma legível, não terá o seu pedido de isenção atendido .
 5 .8 . Somente serão aceitos documentos que estejam no formato PDF . o tamanho de cada documento legível deverá ser de, no máximo, 5 Mb .
 5.9. Caso seja solicitado pela Legalle Concursos, o candidato deverá enviar a documentação por meio de carta registrada para confirmação da 
veracidade das informações .
 5.10. A Legalle Concursos consultará os órgãos adequados, caso necessário, para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
 5 .11 . A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a 
qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta 
sua eliminação do concurso .
 5 .12 . Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não seguir as instruções presentes neste Edital, assim como 
apresentar documentos e/ou informações inverídicas . 
 5 .13 . Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, ou, ainda, fora do 
prazo .
 5 .14 . Na data prevista para disponibilização do resultado da solicitação da isenção, o candidato poderá acessar a área do Candidato do site da 
Legalle Concursos:https://candidato.legalleconcursos.com.br, para conferir a sua situação, não havendo divulgação nominal dos isentos a fim de 
salvaguardar sua condição social .
 5 .15 . o candidato com a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferida poderá, no período estabelecido no cronograma do 
Anexo Iv deste Edital, na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, interpor recurso . Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão .
 5 .16 . A Legalle Concursos não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de 
congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso .
 5 .17 . o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito . recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido .
 5 .18 . Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com este edital .
 5 .19 . No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta .
 5.20. O resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição estará disponível na Área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://
candidato .legalleconcursos .com .br, na data provável estabelecida no cronograma do Anexo Iv deste Edital .
 5.21. O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data final estabelecida no cronograma 
do Anexo Iv deste Edital, sob pena de ser automaticamente excluído do Concurso Público .

6 . DoS ProCEDIMENToS PArA A SoLICITAÇÃo DE ATENDIMENTo ESPECIAL
 6 .1 . o candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adaptação das provas deverá, no ato de inscrição:
 a) assinalar, no ato de inscrição, solicitação de atendimento especial, assim como especificar qual(is) atendimento(s) solicitado(s);
 b) enviar, de forma digital na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, laudo médico, emitido no 
máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital, o qual deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença 
ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter 
a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no CRM, ou parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar emitido no 
máximo nos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital, contendo as assinaturas e os carimbos dos profissionais especializados com 
os números de suas inscrições nos respectivos conselhos fiscalizadores das profissões, conforme as suas especialidades.
 6.2. Os atendimentos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas deverão ser justificados pelo parecer por ele apresentado, 
ou seja:
 a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo parecer serão indeferidos;
 b) eventuais atendimentos que sejam citados no parecer do candidato, mas que não sejam por ele solicitados no ato de inscrição, não serão 
considerados na análise da solicitação de atendimento especial do candidato .
 6 .3 . A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, no ato de inscrição:
 a) assinalar solicitação de atendimento especial, assim como especificar qual atendimento solicitado;
 b) enviar a certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no prazo de envio, a cópia da certidão 
de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo CrM, que ateste a data provável do nascimento) 
de forma digital na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br .
 6.4. A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda 
da criança . A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas, visto que a 
Legalle Concursos não disponibilizará acompanhante para a guarda de criança .
 6 .5 . o candidato transexual ou travesti que desejar ser tratado pelo nome social, nos termos do Decreto Federal nº 8 .727, de 28 de abril de 2016, 
durante a realização das fases deverá, no ato de inscrição, assinalar a opção correspondente à utilização de nome social durante realização das provas, 
informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser tratado .
 6 .6 . As publicações referentes aos candidatos transexuais ou travesti serão realizadas de acordo com o nome social, conforme disposição contida no 
art . 20, § 3º, do regulamento do Concurso .
 6 .7 . o candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10 .826/2003, e suas alterações, e necessitar realizar as fases armado deverá, no ato de 
inscrição:
 a) assinalar a opção correspondente à necessidade de portar arma durante realização das provas;
 b) enviar Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei, de forma digital na Área do 
Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br .
 6 .8 . o candidato amparado pela Lei Federal nº 10 .826/2003, e suas alterações, que não solicitar o atendimento especial não poderá portar armas no 
ambiente de provas, e, caso descumpra o estabelecido neste edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.
 6 .9 . os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal nº 10 .826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambiente de provas .
 6 .10 . o fornecimento das documentações para atendimento especial é de responsabilidade exclusiva do candidato .
 6 .11 . A Legalle Concursos não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de 
ordem técnica dos computadores, seja decorrente de indisponibilização/falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem o 
envio .
 6 .12 . Somente serão aceitos documentos que estejam no formato PDF . o tamanho de cada documento legível deverá ser de, no máximo, 5 Mb .
 6 .13 . o candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação encaminhada quando de solicitação de atendimento especial . Caso seja 
solicitado pela Legalle Concursos, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade 
das informações .
 6.14. O candidato que não solicitar atendimento especial no ato de inscrição e não especificar quais os atendimentos serão necessários para tal não 
terá atendimento especial, ainda que faça o envio, viaupload, da documentação prevista .
 6 .15 . No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se ocorrer eventual falha desses recursos no 
dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade .
 6 .16 . A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade .
 6.17. O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especial foi deferida na publicação da Homologação das Inscrições.
 6 .18 . o candidato com a solicitação de atendimento especial indeferida poderá, no período previsto no cronograma do Anexo Iv, interpor recurso 
contra o indeferimento por meio da área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br . Após esse período, 
não serão aceitos pedidos de revisão .
 6 .19 . o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito . recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido .
 6.20. O recurso não pode conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser 
preliminarmente indeferido .
 6 .21 . Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo este edital .
 6 .22 . No período de interposição de recurso, não haverá possibilidade de envio de documentação pendente ou complementação desta .
 6.23. O candidato deverá verificar se a sua solicitação de atendimento especial foi deferida, após análise dos recursos, através do Resultado da 
Homologação das Inscrições .

7 . DA ProvA oBJETIvA
 7 .1 . A Prova objetiva será composta pelas seguintes disciplinas e quantitativos:
a) Carreira de Médico da área de Seguridade Social (III - A):

ProvA DISCIPLINA Nº DE QuESTÕES PoNToS Por 
QuESTÃo

MÍNIMo DE 
ACErToS NoTA MÍNIMA ToTAL

objetiva

Língua Portuguesa 10 1,0 1

30,0 60,0Saúde Pública 10 1,0 1
Legislação Básica 10 1,0 1
Conhecimentos Específicos 30 1,0 1

ToTAL 60,0

b) Carreira de Analista de Seguridade Social (III - A):

ProvA DISCIPLINA Nº DE QuESTÕES PoNToS Por 
QuESTÃo

MÍNIMo DE 
ACErToS NoTA MÍNIMA ToTAL

objetiva
Língua Portuguesa 15 1,0 1

30,0 60,0 Legislação Básica 15 1,0 1
Conhecimentos Específicos 30 1,0 1

ToTAL 60,0

c) Carreira de Analista de Seguridade Social (I - A):

ProvA DISCIPLINA Nº DE QuESTÕES PoNToS Por 
QuESTÃo

MÍNIMo DE 
ACErToS NoTA MÍNIMA ToTAL

objetiva
Língua Portuguesa 15 1,0 1

30,0 60,0Legislação Básica 15 1,0 1
Conhecimentos Específicos 30 1,0 1

ToTAL 60,0

d) Carreira de Técnico de Seguridade Social (I - A):

ProvA DISCIPLINA Nº DE QuESTÕES PoNToS Por 
QuESTÃo

MÍNIMo DE 
ACErToS NoTA MÍNIMA ToTAL

objetiva

Língua Portuguesa 10 1,0 1

30,0 60,0
Legislação Básica 10 1,0 1
raciocínio Lógico 12 1,0 1
Informática Básica 8 1,0 1
Conhecimentos Específicos 20 1,0 1

ToTAL 60,0

 7 .2 . As Provas objetivas terão duração de 4 (quatro) horas e serão realizadas na data prevista no Cronograma do Anexo Iv deste Edital .
 7 .3 . os locais das Provas serão disponibilizados na data prevista no cronograma do Anexo Iv deste Edital, através de consulta do candidato na área 
do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato.legalleconcursos.com.br, devendo o candidato imprimir o Cartão de Confirmação de 
Inscrição .
 7.4. O candidato só poderá realizar as provas no local especificamente designado para si, não sendo permitida realização em qualquer outro lugar, 
independentemente da motivação apresentada .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190141.
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 7.5. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário 
determinado .
 7.6. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 60,00 (sessenta) pontos e abrangerá os conteúdos previstos no Anexo II desse 
Edital .
 7 .7 . As questões da Prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A, B, C e D), sendo uma única resposta correta, de acordo 
com o comando da questão . Haverá, no Cartão-resposta, para cada questão, quatro campos de marcação: um campo para cada uma das quatro opções 
A, B, C e D, devendo o candidato preencher o campo correspondente à resposta considerada por ele correta, de acordo com o comando da questão .
 7 .8 . o candidato deverá marcar um, e somente um, dos quatro campos do Cartão-resposta, sob pena da questão ser considerada nula, utilizando 
caneta esferográfica transparente de tinta preta e ponta grossa, não sendo permitida a utilização de quaisquer outros materiais ou canetas de 
especificações diversas para preenchimento e para utilização na Prova Objetiva.
 7 .9 . o candidato deverá transcrever as respostas da Prova objetiva para o Cartão-resposta, que será o único documento válido para a correção da 
prova . o preenchimento do Cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas contidas neste edital e no próprio documento. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por motivo de erro do 
candidato .
 7 .10 . Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do Cartão-resposta . Serão consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com as instruções contidas no próprio Cartão-resposta, tais como marcação 
rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente .
 7.11. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de nenhum modo, danificar o seu Cartão-Resposta, sob pena do 
processamento eletrônico não se realizar .
 7 .12 . o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, do número de sua inscrição e do número de seu 
documento de identidade .
 7 .13 . Não será permitido que as marcações no Cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido 
deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal especializado devidamente 
treinado e autorizado .
 7 .14 . Será anulada a Prova objetiva do candidato que não devolver o seu Cartão-resposta .
 7 .15 . A Legalle Concursos disponibilizará consulta da imagem do Cartão-resposta dos candidatos que realizaram a Prova objetiva no período 
previsto no cronograma do Anexo Iv desse Edital, através de solicitação realizada pelo candidato na área do Candidato do site da Legalle 
Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br . Após o prazo previsto para tal, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem do 
Cartão-resposta .
 7 .16 . A Prova objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio de processamento eletrônico do Cartão-resposta, em ato público, previamente 
agendado e publicado .
 7 .17 . A nota em cada questão da Prova objetiva, feita com base nas marcações do Cartão-resposta, será igual a:
 a) 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova;
 b) 0,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova, caso não haja marcação, com 
preenchimento insuficiente, rasura ou haja múltiplas marcações.
 7 .18 . A nota na Prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todas as questões que a compõem .
 7 .19 . Será aprovado na Prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30,00 (trinta) pontos da nota total, cumulativamente com o 
desempenho mínimo de 1 (um) acerto por disciplina .
 a) O candidato que não obtiver os desempenhos mínimos exigidos no item 7.1 não terá classificação alguma no Concurso Público.
 7 .20 . os candidatos que obtiverem os desempenhos mínimos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota na Prova objetiva .
 7 .21 . os gabaritos preliminares da Prova objetiva serão divulgados no site da Legalle Concursos, na data provável conforme cronograma do Anexo 
Iv deste Edital .
 7 .22 . o candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares da Prova objetiva disporá do período previsto no cronograma do 
Anexo Iv deste Edital para fazê-lo .
 7 .23 . Para recorrer contra os gabaritos preliminares da Prova objetiva, o candidato deverá acessar a área do Candidato do site da Legalle 
Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br .
 7 .24 . Todos os recursos serão analisados e o resultado será disponibilizado aos candidatos recorrentes na área do Candidato do site da Legalle 
Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, na data prevista no cronograma do Anexo Iv deste Edital .
 a) o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito . recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido .
 b) O recurso não poderá conter qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
 c) Se do exame de recursos resultar a anulação de questão integrante de prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido .
 d) Se houver alteração de gabarito preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente 
de terem recorrido .
 e) Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo .
 f) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
 g) recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos .
 7.25. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência ao horário fixado para seu início, munido 
somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e ponta grossa, do comprovante de inscrição e do documento 
de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha, ou quaisquer outros materiais durante a 
realização das provas .
 7 .26 . Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como 
identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto) .
 7 .27 . Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteira nacional de habilitação digital 
(modelo eletrônico) ou qualquer outro documento em formato digital, ainda que apresentado em aplicativo oficial; carteiras de estudante; carteiras 
funcionais sem valor de identidade; documentos vencidos, documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados, cópia do documento de 
identidade, ainda que autenticada, ou protocolo do documento de identidade .
 7 .28 . Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de 
perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial expedido, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data de realização das provas, ocasião em que será submetido à identificação especial, que 
compreende coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio . o documento de registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação .
 7.29. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 
assinatura do portador .
 7 .30 . Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, a Legalle Concursos poderá proceder à coleta de dado biométrico de todos 
os candidatos no dia de realização das provas, bem a realização de exame grafológico .
 7 .31 . Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado .
 7.32. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu início.
 7 .33 . o candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas .
 7 .34 . o candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma .
 7 .35 . o candidato poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas consigo somente após 3 (três) horas de seu início .
 7 .36 . Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala 
de provas .
 7 .37 . Não haverá segunda chamada para a realização das provas . o não comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários 
determinados implicará a eliminação automática do candidato do concurso .
 7 .38 . Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou similares, 
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação .
 7 .39 . Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:
 a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, 
tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc .;
 b) óculos escuros, protetor auricular (exceto em situação de atendimento especial devidamente deferido), lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) 
borracha, ou quaisquer outros itens da mesma natureza;
 c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc .;
 d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc .) .
 7 .40 . No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato de 
quaisquer objetos relacionados no item anterior .
 7 .41 . Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida 
pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico ou itens proibidos conforme 
regramentos deste Edital .
 7 .42 . Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, assim como qualquer equipamento eletrônico, deve 
permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem porta-objetos lacrada, com todos os aplicativos, funções e sistemas 
desativados e desligados, incluindo alarmes . o candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico 
entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização das provas .
 7.43. A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da cadeira até o término das suas 
provas . A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas .
 7.44. A Legalle Concursos não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados e não se responsabilizará por perdas ou extravios 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos a eles causados .
 7 .45 . No dia de realização das provas, a Legalle Concursos poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e 
banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido.
 7 .46 . Será automaticamente eliminado do Concurso Público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das 
provas:
 a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
 b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou 
que se comunicar com outro candidato;
 c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ligados ou outros objetos não permitidos;
 d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 
candidatos;
 e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
 f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
 g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
 h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando Cartão-resposta;
 i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas, no Cartão-resposta;
 j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;
 k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do concurso 
público;
 l) não permitir a coleta de sua assinatura;
 m) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
 n) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especial;
 o) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
 p) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;
 q) não permitir a coleta de dado biométrico .
 7 .47 . Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, a Legalle Concursos tem a prerrogativa para entregar ao 
candidato prova/material substitutivo .
 7 .48 . No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação e de classificação.
 7 .49 . Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, que o candidato se 
utilizou de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público .
 7 .50 . o descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato do 
concurso .
 7 .51 . o candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante a Legalle Concursos, conforme o caso, e perante a SEPLAG, 
após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização 
de seus dados pessoais e de seu endereço .

8 . DA ProvA DE TÍTuLoS
8.1. Serão convocados para a Prova de Títulos, de caráter classificatório, todos candidatos aprovados na Prova Objetiva das Carreiras de Médico da 
área de Seguridade Social (III - A) e Analista de Seguridade Social (III - A) .
a) os candidatos não convocados para a Prova de Títulos estão automaticamente eliminados do certame .

b) As regras da Prova de Títulos constam expressas neste Edital, portanto, cabe ao candidato, ler, interpretar e cumpri-las como parte integrante da 
avaliação .
8 .2 . A Prova de Títulos será aplicada através do envio de títulos na modalidade eletrônica/online .
a) Serão considerados Títulos, as Pós-GraduaçõesStricto Sensu .
8 .3 . o título só terá sua respectiva nota validada caso esteja em total concordância com os itens deste Capítulo .
8 .4 . ENvIo ELETrÔNICo DE TÍTuLoS: o candidato deverá acessar a área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .
legalleconcursos .com .br, onde estará disponível a opção de Prova de Títulos, devendo o candidato preencher as informações solicitadas e fazer o 
envio eletrônico dos arquivos digitais dos documentos para avaliação .
8 .5 . os títulos deverão ser apresentados em:
a) documento nato-digital: documento originalmente emitido em meio digital com código verificador de autenticidade ou semelhante); ou,
b) documento digitalizado: documento escaneado, preferencialmente colorido, a partir de cópia autenticada em Tabelionato de Notas .
8 .6 . No envio eletrônico de títulos, será disponibilizado apenas um campo de envio para cada título . o candidato deverá enviar um único arquivo para 
cada título, contendo todas as páginas do título (frente e verso, se for o caso) a ser avaliado, acompanhado ainda de todos os documentos necessários 
à validação do título .
8.7. O candidato deverá nomear o arquivo do título de forma que seja possível identificá-lo.
8.8. Ao final do envio dos títulos, o candidato poderá emitir a Relação de Títulos Apresentado para guardar consigo, pois poderá ser exigido, na posse, 
as vias originais dos títulos entregues na Prova de Títulos .
8 .9 . É de responsabilidade do candidato o correto envio(upload)do arquivo para avaliação da Comissão Examinadora, sendo vedada a apresentação 
de arquivos em imagem (foto) . Somente serão aceitos documentos que estejam na extensão PDF . o tamanho de cada documento legível deverá ser 
de, no máximo, 5 Mb .
 8.10. Após cadastrar os documentos, o candidato deverá confirmar e finalizar a Prova de Títulos clicando em “Encerrar Prova de Títulos”. Após 
finalizar a Prova de Títulos, não será possível fazer novos envios e/ou alteração de documentos, mesmo dentro do período de envio.
 8 .11 . A pontuação máxima de títulos será de até 02 (dois) pontos, o que exceder será desconsiderado .
 8 .12 . Cada título será considerado e avaliado uma única vez, vedada a cumulatividade de pontos .
 8 .13 . o preenchimento correto dos campos de envio na área do Candidato do site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br, 
é de inteira responsabilidade do candidato .
 8 .14 . os documentos comprobatórios dos títulos não poderão apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas, podendo não ser aceitos em caso de 
impossibilidade de verificação de informações necessárias.
 8.15. Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes.
 8.16. Os certificados ou declarações emitidas pela internet ou com assinatura digital, deverão conter código de autenticidade eletrônico.
a) Serão aceitos certificados digitais que contenham a possibilidade da autenticação eletrônica, sendo que a Legalle Concursos não se responsabiliza 
por títulos que não puderem ter sua autenticação confirmada no dia em que a Banca Examinadora se reunir para avaliação, por falhas de ordem 
técnica no endereço eletrônico da instituição emissora do respectivo título .
 8 .17 . Se o nome do candidato nos documentos apresentados para a Prova de Títulos for diverso do nome que constar no requerimento de Inscrição, 
deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento, Divórcio ou de Retificação do respectivo Registro Civil), sob pena 
de invalidação da pontuação ao candidato . No envio eletrônico, o comprovante de alteração do nome deve ser enviado no mesmo arquivo, para cada 
título ao qual se aplique a necessidade dessa comprovação .
 8.18. Todo e qualquer certificado de título em língua estrangeira somente será aceito se acompanhado da tradução por Tradutor Público Juramentado 
(tradução original) e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revalidação de acordo com a Lei Federal nº 7 .394/96, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional .
 8 .19 . os títulos de pós-graduações apresentados na tabela a seguir receberão pontuação unitária, conforme abaixo:

DoS TÍTuLoS DE PÓS-GrADuAÇÕES
Pós-Graduações Pontuação unitária Pontuação máxima

1  Pós-Graduaçãostricto sensu- Mestrado ou Doutorado, acompanhado 
de histórico acadêmico

0,5 (zero vírgula cinco) 
pontos

Pontuação máxima de 2 (dois) pontos na 
Prova de Títulos

a) Será aceito o máximo de 04 (quatro) títulos de pós-graduaçãoStricto Sensu(Mestrado ou Doutorado) .
b) A comprovação do título de pós-graduação deverá ser realizada por meio do envio digitalizado de fotocópia autenticada verso e anverso de diploma 
ou declaração oficial, em papel timbrado da instituição de Ensino Superior, acompanhado do histórico acadêmico.
 8 .20 . Critérios para não pontuação dos Títulos:
a) Não serão recebidos títulos fora dos prazos estabelecidos neste Edital .
b) Não serão pontuados quaisquer títulos que não os expressamente mencionados neste Edital .
c) Quaisquer títulos que não estejam previstos neste Capítulo, como cursos preparatórios, atestados de frequência, estágios e pós-graduaçõesLato 
Sensu(Especialização, MBA, Fellowship, residência) não serão avaliados .
d) Não serão computados os títulos que excederem os valores máximos expressos na tabela constante deste Capítulo .
e) os títulos que apresentarem carga horária inferior aos mínimos estabelecidos, ou que não for possível auferir pela documentação encaminhada, 
na tabela deste Capítulo, serão indeferidos .
f) Documentos que apresentem nome do candidato diferente ao da inscrição, sem a apresentação de documentos que comprovem a alteração, não 
serão julgados .
g) os títulos que não apresentarem informações mínimas necessárias, como nome do candidato, data de realização quando aplicável), entre outras 
exigidas neste Edital, não serão avaliados .
h) Quaisquer títulos concluídos em período que não atenda os prazos determinados neste Edital serão desconsiderados para avaliação, em especial 
os concluídos após a data de publicação deste Edital .
i) os títulos apresentados em formato de arquivo que não seja idôneo (correspondentes a declarações que não estejam em papel timbrado) ou que não 
seja possível aferir sua autenticidade, não serão julgados .
j) os títulos cujos arquivos estiverem corrompidos, ou não estiverem em formato PDF, não serão avaliados;
k) Serão desconsiderados títulos sem tradução da língua estrangeira .
l) Disciplinas que fazem parte do programa curricular de cursos de formação (técnica, graduação e pós-graduação) não possuem valoração na Prova 
de Títulos .
m) Certificados de cursos preparatórios e visitas técnicas não serão julgados como títulos.
n) Requerimento de solicitação, grade curricular e outros documentos não serão considerados para fins de comprovação de diplomas e/ou 
certificados.
o) Não serão analisados títulos de pós-graduações emitidos por Instituição não cadastrada/reconhecida pelo Ministério da Educação .
 8 .21 . Por ocasião de recursos referentes aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados relativos 
a títulos já entregues, observado os seguintes aspectos:
 a) Não será aceito o envio de documento autenticado que não foi enviado inicialmente autenticado na Prova de Títulos .
 b) Não será aceito o envio do histórico acadêmico que não foi inicialmente enviado na Prova de Títulos, juntamente com os títulos já enviados .
 c) Não será aceito diploma ou certificado de conclusão para validação de quaisquer outros documentos que tenham sido enviados na Prova de 
Títulos .
 d) Não será aceito qualquer documento essencial para a validação de um título apresentado na Prova de Títulos, conforme regramentos deste 
Edital .
 8 .22 . Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva 
pontuação e, comprovada a respectiva culpa, será excluído do Concurso .

9 . DA NoTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃo FINAL
 9.1. A nota final no concurso será a soma das notas obtidas na Prova Objetiva, acrescida da pontuação obtida na Prova de Títulos às carreiras de 
Médico da área de Seguridade Social (III - A) e Analista de Seguridade Social (III - A), como disposto nos itens 7 e 8 .
 9.2. Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes neste Edital, os candidatos serão listados em ordem 
de classificação, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no Concurso Público.
 9.3. Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não forem eliminados do concurso, serão publicados em 
lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
 9 .4 . Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior se 
o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco .

10 . DoS CrITÉrIoS DE DESEMPATE
 10.1. Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
 a) Tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme o art . 27, parágrafo único, da Lei nº 11 .741, de 1º 
de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
 b) Obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Específicos;
 c) Tiver maior idade, apurada em dia, mês e ano;
 d) Candidato que exerceu função efetiva de jurado, de acordo com a Lei Federal nº 11 .689/2008 .
 10.2. Os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “c” do item 10.1 deste Edital serão convocados, antes do resultado final no 
concurso, para a apresentação de documento oficial para verificação da data de nascimento para fins de desempate.
 10.3. Os candidatos a que se refere a alínea “d” do item 10.1 deste Edital serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a entrega da 
documentação que comprovará o exercício da função de jurado .
 a) Para fins de comprovação da função de jurado, serão aceitos certidões, declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia 
autenticada em cartório) emitidos pelos tribunais de justiça estaduais e regionais federais do país, relativos ao exercício da função de jurado, nos 
termos do Art . 440 do CPP, alterado pela Lei nº 11 .689/2008 .

11 . DA NoMEAÇÃo, DA PoSSE E Do ExErCÍCIo
 11.1. Concluído o Concurso Público e homologado o resultado final, os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste Edital terão 
direito à nomeação, que obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade do Concurso Público e ao cumprimento das disposições 
legais pertinentes .
 11 .2 . A nomeação será direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas neste Edital, no prazo de validade do Concurso 
Público .
 11.3. A escolha do local de lotação se dará no momento da audiência pública de posse, observada a ordem de classificação, sendo que o candidato 
que, por qualquer motivo, não comparecer à audiência pública de posse, perderá o direito a escolha da vaga em observância a ordem de classificação, 
podendo escolher entre as vagas disponíveis no momento em que for tomar posse .
 11.4. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
 a) O envio dos e-mails pela Administração Pública não exime o candidato de acompanhar as publicações das nomeações no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais, devendo o mesmo manter o seu endereço de e-mail atualizado para o recebimento de comunicação oficial pertinente ao Edital, não 
se responsabilizando a Administração pelo não recebimento do e-mail .
 b) A posse poderá ser tomada por procuração, quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em missão do Governo, ou em casos especiais, a 
critério da autoridade competente .
 11 .5 . o candidato nomeado deverá se apresentar para posse, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme estabelecido pelo Art . 66 da Lei 
Estadual nº 869/1952, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito .
 11 .6 . o candidato nomeado deverá apresentar, no ato da posse:
 a) 02 (duas) fotos 3 x 4 (recentes e coloridas);
 b) resultado de inspeção médica (rIM);
 c) documento legal de identidade (rG) reconhecido em território nacional;
 d) cadastro de pessoa física - CPF;
 e) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição (poderá ser emitido via internet);
 f) cartão de cadastramento PIS/PASEP;
 g) carteira de habilitação (se tiver);
 h) carteira de trabalho ou comprovante da data do 1º (primeiro) emprego;
 i) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;
 j) comprovante de abertura de conta corrente em agência de estabelecimento bancário credenciado, para fins de pagamento de remuneração, 
conforme dispõe a resolução nº 31, de 04 de abril de 1998 (caso o candidato não tenha conta corrente, será entregue, no momento da posse, carta 
com solicitação de abertura de conta);
 k) comprovante de residência (caso o candidato não possua comprovante em seu nome, será aceito em nome do cônjuge ou dos pais);
 l) comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo escolhido, nas condições especificadas nos itens 2.4 e 2.4.1 deste edital;
 m) caso o candidato ainda não esteja de posse do diploma de escolaridade mínima exigida, este documento poderá ser substituído provisoriamente 
por certidão de conclusão de curso acompanhada de histórico acadêmico, emitida por instituição de ensino credenciada;
 n) grupo sanguíneo/fator rH;
 o) certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos solteiros (se tiver);
 p) certidão de nascimento ou certidão de casamento (se casado);
 q) no caso de pessoas com deficiência (PcD) amparadas pela Lei Estadual nº 11.867/95, Certidão de caracterização da deficiência - CADE, emitida 
pela superintendência central de perícia médica e saúde ocupacional da SEPLAG .
 11 .7 . o Candidato nomeado será responsabilizado administrativamente por quaisquer informações inverídicas que vier a prestar .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190142.
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 11.8. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados no Anexo I e no item 11.6 
deste Edital .
 11 .9 . Não serão aceitos protocolos de solicitação dos documentos exigidos pelo IPSEMG no ato da posse, será necessário a apresentação do 
documento em sua integra conforme especificado no item 11.6 deste Edital.
 11 .10 . Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar em exercício no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 
estabelecido pelo Art . 70 da Lei Estadual nº 869/1952 .
 11.11. O candidato que for nomeado para vaga reservada a pessoa com deficiência não poderá arguir ou utilizar essa condição para pleitear 
ou justificar pedido de relotação, reopção de vaga, alteração de carga horária, alteração de jornada de trabalho e limitação de atribuições para o 
desempenho da função .
 a) O IPSEMG propiciará condições de acessibilidade aos servidores com deficiência, de forma a viabilizar o adequado desempenho das funções 
inerentes ao cargo a ser ocupado .
 11 .12 . Durante o período de estágio probatório o servidor não poderá solicitar remoção ou mudança de lotação, sendo desconsiderada qualquer 
pretensão nesse sentido .

12 . DoS ExAMES MÉDICoS PrÉ-ADMISSIoNAIS
 12 .1 . Das Disposições Gerais:
 12 .1 .1 . Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação neste Concurso Público deverão se submeter a Exame Admissional, sob a 
responsabilidade da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG, em unidade pericial definida por ela definida.
 12 .1 .2 . o Exame Admissional avaliará a aptidão física e mental do candidato, a compatibilidade de sua condição clínica com as atribuições do cargo, 
o prognóstico de vida laboral e as doenças pré-existentes, eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas .
 12.1.3. A Avaliação de que trata o item 12.1.2 deste Edital do candidato inscrito como portador de deficiência será realizada por equipe multiprofissional 
composta por profissionais da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG e profissional integrante da carreira 
para a qual foi nomeado o candidato .
 12.1.4. A equipe multiprofissional do item 12.1.3 verificará as informações prestadas pelo candidato portador de deficiência no ato da inscrição, 
a natureza das atribuições e tarefas essenciais ao cargo, a viabilidade das condições e acessibilidade, as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas, a possibilidade de uso de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize, as eventuais limitações diagnosticadas, em 
decorrência da deficiência apresentada pelo candidato, e emitirá Parecer fundamentado acerca da aptidão e compatibilidade da deficiência com as 
atividades a serem desempenhadas pelo candidato  .
 12 .1 .5 . Para a realização do Exame Admissional o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
 a) fotocópia da publicação da nomeação;
 b) documento original de identidade, com foto e assinatura;
 c) comprovante de inscrição no cadastro de pessoa física – CPF .
 12 .1 .6 .Para a realização do Exame Admissional o candidato deverá apresentar também resultado deexames complementares, realizados às suas 
expensas . os exames complementares dependem dos cargos e funções de que trata cada Edital e devemser avaliadas individualmente .
 A Resolução SEPLAG 99/2018 define os exames complementares mencionados abaixo salvo disposição expressa em edital, regulamento de 
processo seletivo simplificado ou de designação
 I - Hemograma completo;
 II - urina rotina;
 III - Glicemia de jejum;
 12 .1 .8 . o material de exame de urina de que trata a alínea “b” item 12 .1 .6 deste Edital deverá ser colhido no próprio laboratório, devendo esta 
informação constar do resultado do exame .
 12 .1 .9 . Nos resultados dos exames descritos em todas as alíneas do item 12 .1 .6 deste Edital deverão constar o número de identidade do candidato e 
a identificação dos profissionais que os realizaram.
 12.1.10. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem certificação digital rastreávelou fotocopiados.
 12 .1 .11 . No Exame Admissional todos os candidatos deverão responder ao questionário de antecedentes clínicos .
 12 .1 .12 . o candidato que for considerado inapto no Exame Admissional, terá direito a interposição de recurso, encaminhando a nova documentaçãoao 
Núcleo Técnico recursal, por meio de abertura de chamado no rH responde, podendo recorrer da decisão pericial junto ao Superintendente Central 
de Perícia Médica e Saúde ocupacional da SEPLAG, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que se der ciência do resultado 
da inaptidão ao candidato .
 12 .1 .13 . o recurso referido no item 12 .1 .12 suspende o prazo legal para a posse do candidato . A interposição de recurso deve ser realizada conforme 
disposto no Decreto 46 .968/2016;
 12 .1 .14 . o candidato considerado inapto no Exame Admissional estará impedido de tomar posse e terá seu ato de nomeação tornado sem efeito .
 12.2. Da caracterização de deficiência:
 12.2.1. O candidato inscrito como portador de deficiência, quando nomeado em decorrência de aprovação neste Concurso Público, paralelamente à 
realização do Exame Admissional de que trata o item 14.1 deste Edital, será submetido a Inspeção Médica para fins de caracterização de deficiência 
declarada no momento de inscrição no Concurso Público .
 12 .2 .2 . A Inspeção Médica de que trata o item 12 .2 .1 deste Edital, que será realizada pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde 
Ocupacional da SEPLAG, decidirá sobre a caracterização do candidato como Pessoa com Deficiência (PcD) segundo os critérios dispostos no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3 .298/1999 .
 12 .2 .3 . A utilização de material tecnológico de uso habitual não é fator de incompatibilidade com as atribuições dos cargos .
 12.2.4. Após realização da Inspeção Médica, a conclusão será formalizada por meio de Certidão de Caracterização de Deficiência.
 12.2.5. O candidato que não for considerado Pessoa com Deficiência (PcD), terá direito a interposição de recurso, encaminhando a nova documentação 
ao Núcleo Técnico recursal, por meio de abertura de chamado no rH responde, podendo recorrer da decisão pericial junto ao Superintendente 
Central de Perícia Médica e Saúde ocupacional da SEPLAG, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que se der ciência 
da decisão ao candidato .
 12.2.6. Concluindo a Inspeção Médica pela não caracterização de deficiência do candidato para fins de reserva de vagas, o candidato será excluído 
da lista de classificação específica de portadores de deficiência e permanecerá na lista de classificação da ampla concorrência.
 12 .3 . Na fase da avaliação clínica, poderão ser exigidos novos exames e testes julgados necessários para a sua conclusão .
 12 .3 .1 . o prazo para apresentação do referido exame será estabelecido pelo perito, conforme a sua complexidade . Nesta hipótese, o candidato 
deverá informar à unidade de recursos Humanos, responsável pela posse, para que tenha conhecimento da solicitação do exame, bem como do 
prazo estabelecido .

13 . DAS DISPoSIÇÕES FINAIS
 13 .1 . A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados .
 13.2. Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos previstos na legislação vigente para o atendimento 
especializado para a realização das provas .
 13 .3 . É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou divulgados na internet, no site da Legalle Concursos:www.legalleconcursos.com.bre no 
site da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais:www .mg .gov .br/planejamento .
 13 .4 . o candidato poderá obter informações referentes ao concurso público através da Central de Atendimento ao Candidato, disponível nos 
seguintes canais:
 a) Atendimento telefônico: 0800 818 0001;
 b) Atendimento via aplicativo de mensagens WhatsApp: 0800 818 0001;
 c) Atendimento por correio eletrônico:contato@legalleconcursos.com.br.
 13 .5 . Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas . o candidato deverá observar 
rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma nas datas previstas no cronograma do Anexo Iv deste Edital .
 a) Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de candidatos, em atenção ao disposto no Art . 31 da Lei nº 12 .527, de 18 
de novembro de 2012 .
 13 .6 . o candidato que desejar corrigir dados fornecidos durante a realização do concurso público deverá solicitar através da área do Candidato do 
site da Legalle Concursos:https://candidato .legalleconcursos .com .br . E após a homologação do concurso, deverão ser encaminhadas à SEPLAG, via 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI .
 13.7. A Legalle Concursos e a SEPLAG reservam-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do Concurso 
Público ou posterior ao Concurso Público, em razão de atos ou fatos não previstos, respeitadas as normas e os princípios legais .
 13 .8 . Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer alterações, atualizações, atos complementares, avisos, comunicados e 
convocações, relativos a este Concurso Público .
 13 .9 . As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos conjuntamente pela Legalle Concursos, pela 
SEPLAG e pelo IPSEMG, no que tange à realização deste Concurso Público . 

 ANExo I
CArrEIrAS, CArGA HorárIA, rEQuISIToS, ATrIBuIÇÕES E vENCIMENTo BáSICo

CArrEIrA DE MÉDICo DA árEA DE SEGurIDADE SoCIAL (NÍvEL III - GrAu A)
Atribuições:Participar de todos os atos pertinentes ao exercício da medicina nas unidades do IPSEMG, prestando atendimento no campo da medicina 
social, preventiva, curativa e de suas especialidades clínicas e cirúrgicas; examinar, diagnosticar, programar, tratar, registrar e encaminhar pacientes 
para defesa e proteção da saúde individual e coletiva, bem como desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de conhecimentos especializados 
de Medicina, no âmbito de atuação do IPSEMG .
Carga Horária Semanal:24 horas .
remuneração:r$5 .358,06 .
requisitos:Ensino Superior Completo e Pós-Graduação Lato Sensu ou residência Médica .

CArrEIrA DE TÉCNICo DE SEGurIDADE SoCIAL (NÍvEL I - GrAu A)
Atribuições:Executar tarefas compatíveis com o nível médio de escolaridade, dando suporte e apoio técnico e administrativo às atividades previstas 
no regime Próprio de Previdência e Assistência Social, através da execução dos planos, projetos e programas, objetivando a implementação da 
assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária e social, atuando em todas as atividades vinculadas às competências legais 
do IPSEMG .
Carga Horária Semanal:30 horas (Técnico de Patologia, Técnico em Enfermagem e Técnico em radiologia); 40 horas (áreas de Ensino Médio, 
Técnico em Eletrônica, Técnico de Farmácia, Técnico em Prótese odontológica e Técnico em Saúde Bucal) .
remuneração:r$1 .373,74 (40 horas); r$ 1 .077,84 (30 horas) .
requisitos:Ensino Médio Completo (área de Ensino Médio); Ensino Médio Completo e Curso Técnico respectivo à área (Técnico em Eletrônica, 
Técnico de Farmácia, Técnico em Prótese odontológica e Técnico em Saúde Bucal, Técnico de Patologia, Técnico em Enfermagem e Técnico em 
radiologia) .

CArrEIrA DE ANALISTA DE SEGurIDADE SoCIAL (NÍvEIS I e III - GrAu A)
Atribuições:Gerir o regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação 
dos instrumentos de acompanhamento, controle e fiscalização da arrecadação da contribuição previdenciária e da saúde, dos investimentos para 
manutenção dos Planos de Benefício e Custeio do Sistema Previdenciário, da formulação, da implementação, da execução, do acompanhamento e 
da avaliação da prestação da assistência hospitalar, farmacêutica, odontológica, previdenciária e social, atuando em todas as atividades compatíveis 
com o nível superior de escolaridade vinculadas às competências legais do IPSEMG .
NÍvEL I - GrAu A
Carga Horária Semanal:30 horas (áreas de Biomedicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Tecnologia em radiologia e Terapia ocupacional); 40 horas 
(áreas de Administração, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Estatística, Farmácia, Nutrição, odontologia, odontologia - Pronto 
Atendimento, Psicologia e Serviço Social) .
remuneração:r$2 .150,58 (30 horas); r$ 2 .819,12 (40 horas) .
requisitos:Ensino Superior Completo .
NÍvEL III - GrAu A
Carga Horária Semanal:30 horas (áreas de Fisioterapia); 40 horas (áreas de Engenharia Eletrônica / Engenharia Biomédica - Engenharia Clínica 
e odontologia) .
remuneração:r$3 .130,11 (30 horas); r$ 4 .125,16 (40 horas) .
requisitos:Ensino Superior Completo e Pós-Graduação Lato Sensu .

DESCrIÇÃo SuMárIA DAS ATIvIDADES DAS árEAS DoS CArGoS DE ANALISTA DE SEGurIDADE SoCIAL - NÍvEL I - GrAu A

ADMINISTrAÇÃo 
 Descrição Sumária das Atividades: Planejar, desenvolver e coordenar atividades ligadas à formulação, implementação, execução, acompanhamento e 
avaliação de processos e serviços ligados à gestão institucional. Executar e coordenar programas e projetos estratégicos, identificando e promovendo 
soluções de problemas de natureza técnica, administrativa e operacional . Preparar planos e projetos para orientar os dirigentes e demais técnicos 
de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas . Analisar e acompanhar elaborando ou 
atendendo indicadores de processo e de resultados. Promover a interface entre as áreas e profissionais responsáveis por projetos, definindo processos, 
métodos de controle, gerindo pessoas e avaliando as necessidades de recursos institucionais . Atuar de forma independente e autônoma, pesquisando 
e desenvolvendo soluções para alcance das metas, cumprindo e fazendo cumprir os prazos, atendendo e definindo requisitos de qualidade inerentes 
ao produto e/ou serviço . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em Administração .
 Habilitação: Curso superior na formação requerida; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

DIrEITo
 Descrição Sumária das Atividades: Consulta a códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; 
complementar ou apurar as informações levantadas; acompanhar os processos administrativos em todas as suas fases; assessorar a redação de 
documentos como ofícios, notas técnicas, memorandos, instruções, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, 
comercial, trabalhista, previdenciária ou outras norteado pela legislação na forma e terminologia adequadas ao assunto em questão . realizar demais 
atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso superior em Direito .
 Habilitação: Diploma de graduação em Direito .

ENFErMAGEM
 Descrição Sumária das Atividades: Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades de assistência de enfermagem de acordo com a 
complexidade do trabalho, as especificidades de sua formação técnico-profissional e as normas do exercício da profissão, nas unidades de atenção 
à saúde do Ipsemg e avaliar as atividades dos técnicos de enfermagem nas unidades assistenciais . Elaborar, executar e participar dos eventos de 
capacitação da equipe de enfermagem . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso superior de Enfermagem .
 Habilitação: Diploma de graduação em Enfermagem; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

PSICoLoGIA
 Descrição Sumária das Atividades: Exercer atividades no campo da psicologia clínica ou organizacional que consistem em avaliar, analisar, 
diagnosticar, orientar, tratar, treinar, selecionar, coordenar pessoas e/ou grupos . Avaliar alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou 
detecção precoce de sintomas nas diversas clínicas do Ipsemg . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em Psicologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Psicologia; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

FArMáCIA
 Descrição Sumária das Atividades: Planejar ações de abastecimentos e garantir a qualidade de produtos farmacêuticos, saneantes, laboratoriais e 
outros; Participar da política de medicamento e de serviços; orientar recebimento, armazenamento, controle, manipulação e distribuição de insumos 
farmacêuticos, saneantes, reagentes laboratoriais e outros; Controle da equivalência entre a prescrição médica e a medicação efetivamente liberada 
pela farmácia . Supervisionar e observar as normas legais e técnicas e de segurança pessoal . Planejar as rotinas e normas de distribuição dos produtos; 
controle de infecção hospitalar, dando parecer técnico sobre os produtos e suas indicações . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de Graduação em Farmácia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Farmácia; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg promovendo e protegendo a saúde bucal, 
prevenindo agravos, realizando diagnóstico, tratando, acompanhando, reabilitando e mantendo a saúde bucal; atenção aos pacientes que apresentam 
problemas especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas anexas, bem como das doenças bucais que possam ter repercussões sistêmicas . 
realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

FoNoAuDIoLoGIA
 Descrição Sumária das Atividades: Exercer atividade no campo de fonoaudiologia, visando ao aperfeiçoamento e/ou reabilitação dos distúrbios 
da comunicação humana; Prestar assistência fonoaudiológica aos pacientes internados em todas as unidades hospitalares bem como atendimento 
ambulatorial; realizar triagem e anamnese completa dos casos de planejamento terapêutico interno e em condições de alta, exames e testes diagnósticos 
necessários para emissão de diagnósticos . orientar familiares ou responsáveis sobre triagem auditiva; Avaliar e acompanhar os processos de sucção/
deglutição em recém-nascidos pré-termo, portadores de síndromes diversas e encefalopatias; Avaliar e acompanhar o alojamento conjunto, berçário 
normal e de risco, terapias intensivas, enfermarias e unidades de cuidados progressivos; Avaliar e participar do processo de transição dos diversos 
tipos de dieta padronizadas na instituição; orientar pacientes/família para retorno ambulatorial, exames e/ou diagnóstico diferencial . realizar demais 
atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso superior completo de Fonoaudiologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Fonoaudiologia registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão 
de fiscalização do exercício da profissão.

SErvIÇo SoCIAL
 Descrição Sumária das Atividades: Planejar e executar políticas públicas e de programas sociais voltados para o bem-estar e integração do indivíduo 
na família e sociedade; Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do beneficiário, com foco na 
promoção da saúde . Executar o trabalho de inclusão social, acompanhando, analisando e propondo ações para melhoraria das condições de vida de 
crianças, adolescentes e adultos . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em Serviço Social .
 Habilitação: Diploma de graduação em Serviço Social; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão 
de fiscalização do exercício da profissão.

TErAPIA oCuPACIoNAL
 Descrição Sumária das Atividades: Diagnosticar, avaliar e acompanhar o histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e comunidades, por 
meio de interpretação de desenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados; Promover a independência pessoal para as atividades diárias e do 
trabalho, dentre outros, baseado na relação estabelecida entre o terapeuta ocupacional, o cliente e a atividade; Desenvolver e acompanhar programas 
terapêuticos, selecionando métodos, técnicas e recursos apropriados . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em Terapia ocupacional .
 Habilitação: Diploma de graduação em Terapia ocupacional; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo 
órgão de fiscalização do exercício da profissão.

NuTrIÇÃo
 Descrição Sumária das Atividades: Executar atividades de nível superior no campo da nutrição e dietética, visando à recuperação, reabilitação e 
manutenção da saúde, por meio de alimentação racional e balanceada; Orientar acerca de sistemas, fluxos e protocolos para a efetividade da Nutrição 
em consonância com os diversos tratamentos aos pacientes; Planejar, organizar e orientar os serviços, insumos e cardápios adotados pela instituição 
e estabelecer critérios, indicadores, processos de monitoramento dos serviços próprios e de terceiros, relacionados ao seu setor; Fazer parcerias com 
a Clínica Médica, Fonoaudiologia, Farmácia e Enfermagem para o melhor manejo das dietas de pacientes hospitalizados; Fazer gestão da produção 
de alimentos . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em Nutrição .
 Habilitação: Diploma de graduação em Nutrição registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

FISIoTErAPIA
 Descrição Sumária das Atividades: realizar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de disfunções do organismo humano causadas por 
acidentes, má formação genética ou vício de postura, utilizando de protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Promover a recuperação 
de pacientes acidentados e portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos ou respiratórios em idosos, gestantes, crianças e portadores de deficiência 
física ou mental . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso Superior em Fisioterapia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Fisioterapia; registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

ESTATÍSTICA
 Descrição Sumária das Atividades: Desenhar amostras; Analisar e processar dados; Construir instrumentos da coleta de dados; Criar banco de dados; 
Desenvolver sistemas de codificação de dados; Planejar pesquisa; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
 Formação: Curso Superior em Estatística .
 Habilitação: Diploma de graduação em Estatística . registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

TECNoLoGIA EM rADIoLoGIA
 Descrição Sumária das Atividades: Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
 Formação: Curso Superior em Tecnólogo em radiologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Tecnólogo em radiologia . registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida 
pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

BIoMEDICINA
 Descrição Sumária das Atividades: Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; Analisar 
amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar amostras e materiais; emitindo laudos e pareceres concernentes 
aos diversos aspectos fisiopatológicos dos pacientes. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
 Formação: Curso Superior em Biomedicina .
 Habilitação: Diploma de graduação em Biomedicina . registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

ECoNoMIA
 Descrição Sumária das Atividades: Analisar o ambiente econômico e macroeconômico; elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, 
de mercado e de viabilidade econômica/financeira e afins; Participar do planejamento estratégico e de curto, médio e longo prazo, orientando e 
coordenando as atividades do âmbito econômico; Prepararrelatórios, planilhas, informações e pareceres técnicos para expedientes e processos sobre 
matéria própria do Órgão e proferir despachos interlocutórios e preparatórios de decisão superior; realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso Superior em Economia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Economia . registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de 
fiscalização do exercício da profissão.

ENGENHArIA ELÉTrICA
 Descrição Sumária das Atividades: Supervisionar, controlar e orientar serviços referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia 
elétrica; Coordenar serviços referentes a equipamentos, materiais e máquinas elétricas; Gerenciar sistemas de medição e controle de energia elétrica; 
Analisar propostas técnicas; Instalar, configurar e inspecionar sistemas e equipamentos; Executar testes e ensaios; Projetar, planejar, especificar 
sistemas e equipamentos; Elaborar documentação técnica; Coordenar empreendimentos e estudar processos referentes à área de atuação; realizar 
demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso Superior em Engenharia Elétrica .
 Habilitação: Diploma de graduação em Engenharia Elétrica . registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo 
órgão de fiscalização do exercício da profissão.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190143.
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A

FISIoTErAPIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM TErAPIA INTENSIvA ou EM ouTrA ESPECIALIDADE rELACIoNADA À ASSISTÊNCIA 
Ao PACIENTE GrAvE - MoDALIDADE PArA PACIENTES NEoNATAIS E PEDIáTrICoS
 Descrição Sumária das Atividades: Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos; Realizar ações 
de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato crítico ou potencialmente 
crítico, em Unidade de Terapia Intensiva - UTI neonatal e pediátrica, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar 
avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas 
de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculo-
esquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 
cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do 
paciente neonato crítico ou potencialmente crítico; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; realizar o desmame e extubação do 
paciente em ventilação mecânica; realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso Superior em Fisioterapia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Fisioterapia; Certificado de especialização em terapia intensiva ou em outra especialidade relacionada à 
assistência ao paciente grave - modalidade para pacientes neonatais e pediátricos . registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade 
expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

FISIoTErAPIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM FISIoTErAPIA rESPIrATÓrIA / TErAPIA INTENSIvA ou EM ouTrA ESPECIALIDADE 
rELACIoNADA À ASSISTÊNCIA Ao PACIENTE GrAvE - MoDALIDADE PArA PACIENTES ADuLToS
 Descrição Sumária das Atividades: Atuar de maneira complexa no amplo gerenciamento do funcionamento do sistema respiratório e de todas 
as atividades correlacionadas com a otimização da função ventilatória em pacientes adultos graves assistidos em terapia intensiva . Auxiliar na 
manutenção das funções vitais de diversos sistemas corporais, pois atua na prevenção e/ou no tratamento das doenças cardiopulmonares, circulatórias 
e musculares, reduzindo a chance de possíveis complicações clínicas . Atuar na otimização do suporte ventilatório, por meio da monitorização 
contínua dos gases e dos aparelhos que são utilizados nesta modalidade/unidade assistencial a pacientes adultos em estado crítico . realizar demais 
atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso Superior em Fisioterapia .
 Habilitação: Diploma de graduação em Fisioterapia; Certificado de especialização em terapia intensiva ou em outra especialidade relacionada à 
assistência ao paciente adulto grave; Registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do 
exercício da profissão.

ENGENHArIA ELETrÔNICA / ENGENHArIA BIoMÉDICA - ENGENHArIA CLÍNICA
 Descrição Sumária das Atividades: Atuar na gestão de tecnologias dos equipamentos médico assistenciais; Planejar, definir e executar políticas e 
programas para incorporação de novas tecnologias para a saúde; Coordenar atividades de manutenção predial e hospitalar; Elaborar cronograma de 
manutenção preventiva e corretiva; Elaborar relatórios, indicadores de desempenho, custos, orçamentos e ordens dos serviços executados; Atender às 
demandas solicitadas pelas áreas operacionais do hospital; Participar da atualização e rastreabilidade dos equipamentos, instalações em consonância 
com as metas institucionais . Atender as normas e procedimentos da ABNT e as melhores práticas de sua área de atuação . realizar demais atividades 
inerentes ao cargo .
 Formação Diploma de graduação em Engenharia Eletrônica, Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica .
 Habilitação: Registro no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM CIrurGIA E TrAuMAToLoGIA BuCo MAxILo FACIAIS
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg procedendo o diagnóstico e o tratamento 
cirúrgico e coadjuvante no controle das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e 
estruturas craniofaciais associadas . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial. Registro no 
respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM DENTÍSTICA
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg realizando diagnóstico e prognóstico das 
doenças dentárias, procedimentos estéticos educativos e preventivos, procedimentos conservadores da vitalidade pulpar e tratamento das lesões 
dentárias passíveis de restauração, inclusive a confecção de restaurações diretas e indiretas . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Dentística; Registro de especialidade no respectivo Conselho 
de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM DISFuNÇÃo TEMPoroMANDIBuLAr E Dor oroFACIAL
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg promovendo e desenvolvendo o diagnóstico, 
o tratamento e o prognóstico das alterações patológicas da articulação temporomandibular (ATM), e das dores do processo estomatognático e faciais 
considerando sua estrutura muscular mastigatória, ligamentar e nervosa; integrar, quando necessário, equipes multidisciplinares para a abordagem 
dos fatores desencadeadores da disfunção; prevenir e tratar comprometimentos provocados pela DTM e seus efeitos incapacitantes como dores de 
cabeça ou pescoço irradiadas ou não, hábitos deletérios de bruxismo, dificuldades na mastigação, limitação de abertura bucal, ruídos articulares 
(estalos), zumbidos no ouvido e má oclusão . realizar demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Disfunção temporomandibular e dor orofacial; Registro de 
especialidade no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM ENDoDoNTIA
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg procedendo o diagnóstico, o tratamento, o 
prognóstico e o controle das alterações pulpares e de suas repercussões sobre os tecidos periradiculares . realizar demais atividades inerentes ao 
cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Endodontia; Registro no respectivo Conselho de Classe; 
Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM oDoNToLoGIA PArA PACIENTES CoM NECESSIDADES ESPECIAIS
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg que apresentem uma ou mais limitações, 
temporárias ou permanentes, de ordem mental, física, sensorial, emocional, de crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido a uma situação 
odontológica convencional, integrando a equipe de saúde no âmbito ambulatorial/hospitalar como coadjuvante na terapêutica médica . realizar 
demais atividades inerentes ao cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Odontologia para pacientes com necessidades especiais; 
Registro de especialidade no respectivo Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da 
profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM oDoNToPEDIATrIA
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg procedendo o diagnóstico, a prevenção, o 
tratamento e o controle dos problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente; a educação para a saúde bucal e a integração desses 
procedimentos com os dos outros profissionais da área. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Odontopediatria; Registro de especialidade no respectivo 
Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

oDoNToLoGIA CoM ESPECIALIZAÇÃo EM PrÓTESE DENTárIA
 Descrição Sumária das Atividades: Prestação de assistência odontológica aos beneficiários do Ipsemg realizando procedimentos como próteses 
parciais e totais removíveis e a integração desses procedimentos com os dos outros profissionais da área. Realizar demais atividades inerentes ao 
cargo .
 Formação: Curso de graduação em odontologia .
 Habilitação: Diploma de graduação em odontologia; Certificado de especialização em Prótese Dentária; Registro de especialidade no respectivo 
Conselho de Classe; Certidão de regularidade expedida pelo órgão de fiscalização do exercício da profissão.

ANExo II
ProGrAMAS DA ProvA TEÓrICo-oBJETIvA

 A . CArrEIrA DE TÉCNICo DE SEGurIDADE SoCIAL
1 . LÍNGuA PorTuGuESA
Leitura e compreensão de textos: assunto e estruturação . Ideias principais e secundárias . relação entre ideias . Ideia central e intenção comunicativa . 
Efeitos de sentido . Figuras de linguagem . recursos de argumentação . Coesão e coerência textuais . Gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna .
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português .
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e 
verbos; Fonética e Fonologia .
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e 
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase . Pontuação .
reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta .

2 . LEGISLAÇÃo BáSICA
 Constituição do Estado de Minas Gerais .
 Lei Estadual n° 869/1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos) .
 Decreto Estadual n° 46 .644/2014 (Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração) .
 Lei Estadual nº 15 .465/2005 (Carreiras de Seguridade Social do Poder Executivo) .
 Constituição Federal (Arts . 196 a 200) .
 Lei Federal n° 8 .080/1990 (Lei orgânica da Saúde) .
 Decreto Federal n° 7 .508/2011 (regulamentação da Lei orgânica da Saúde) .

3 . rACIoCÍNIo LÓGICo
Estrutura lógica: de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas 
e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações . Diagramas lógicos . Lógica de argumentação . Argumentos Lógicos 
Dedutivos; Argumentos Categóricos .
Proposições e conectivos: Conceito de proposição, valores lógicos das proposições, proposições simples, proposições compostas . Conectivos 
(conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional . valor lógico de proposições e construção de tabelas-verdade; álgebra 
proposicional; Equivalências lógicas; Negações dos conectivos (conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional) .
operações lógicas: Sobre proposições de Negação, conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional . Construção de 
tabelas-verdade . Tautologias, contradições e contingências . Implicação lógica, equivalência lógica, Leis De Morgan . Argumentação e dedução 
lógica. Sentenças abertas, operações lógicas sobre sentenças abertas. Quantificador universal, quantificador existencial, negação de proposições 
quantificadas.

4 . INForMáTICA BáSICA
Noções do sistema operacional Microsoft Windows 10 e versões superiores: Atalhos de teclado. Área de Trabalho (Exibir, Classificar, Atualizar, 
resolução da tela, Gadgets) e Menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressoras, Programa Padrão, 
Ajuda e Suporte, Desligar, Todos os exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, identificar, usar e configurar, utilizando menus rápidos 
ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse) . Propriedades da Barra de Tarefas, do Menu Iniciar e do 
Gerenciador de tarefas: saber trabalhar, exibir, alterar, organizar, identificar, usar, fechar Programa e configurar, utilizando as partes da janela (botões, 
painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc .), teclado e/ou mouse . Janelas para facilitar a navegação no Windows e 
o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas. Painel de Controle e Lixeira: saber exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar ambientes, 
componentes da janela, menus, barras de ferramentas e ícones . usar as funcionalidades das janelas, Programa e aplicativos utilizando as partes da 
janela (botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones etc .), teclado e/ou mouse . realizar ações e operações sobre 
bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, 
abrir, abrir com, editar, enviar para, propriedades etc. Características das configurações padrão do sistema operacional. Identificar e utilizar nomes 
válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos. Identificar teclas de atalho para qualquer operação.

Noções do programa Microsoft Word 365 e versões superiores: Atalhos de teclado. Saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e 
personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de 
páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição do documento e zoom . Abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, 
configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse. Identificar 
e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, referências, Correspondências, revisão 
e Exibição, para formatar, personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos. Saber identificar as configurações e 
configurar as Opções do Word. Saber usar a Ajuda. Aplicar teclas de atalho para qualquer operação.
Noções do programa Microsoft Excel 365 e versões superiores: Atalhos de teclado. Saber identificar, caracterizar, usar, alterar, configurar e 
personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões. Definir e identificar 
célula, planilha e pasta. Abrir, fechar, criar, visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas, 
utilizando a barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de opções, teclado e/ou mouse . Saber selecionar e reconhecer a 
seleção de células, planilhas e pastas. Identificar e utilizar os ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, 
Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição, para formatar, alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e 
reconhecer a seleção de células. Identificar e utilizar os botões das guias e grupos Início, Inserir, Layout da página, Fórmulas, Dados, Revisão e 
Exibição, para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação documentos. Saber usar a Ajuda. Aplicar teclas de atalho para qualquer 
operação . reconhecer fórmulas .
Noções do navegador de internet Google Chrome: Atalhos de teclado. Como fazer login ou sair. Definir o Google Chrome como navegador padrão. 
Importar favoritos e configurações. Criar perfil. Personalizar o Chrome com apps, extensões e temas. Navegar com privacidade ou excluir o histórico. 
Usar guias e sugestões. Pesquisar na Web no Google Chrome. Definir mecanismo de pesquisa padrão. Fazer o download de um arquivo. Usar ou 
corrigir áudio e vídeo em Flash . Ler páginas mais tarde e off-line . Imprimir a partir do Chrome . Desativar o bloqueador de anúncios . Fazer login 
ou sair do Chrome. Compartilhar o Chrome com outras pessoas. Definir sua página inicial e de inicialização. Criar, ver e editar favoritos. Ver 
favoritos, senhas e mais em todos os seus dispositivos . Navegar como visitante . Criar e editar usuários supervisionados . Preencher formulários 
automaticamente . Gerencias senhas . Gerar uma senha . Compartilhar seu local . Limpar dados de navegação . Limpar, ativar e gerenciar cookies 
no Chrome. Redefinir as configurações do Chrome para padrão. Navegar com privacidade. Escolher configurações de privacidade. Verificar se a 
conexão de um site é segura . Gerenciar avisos sobre sites não seguros . remover softwares e anúncios indesejados . Iniciar ou parar o envio automático 
de relatórios de erros e falhas. Aumentar a segurança com o isolamento de site. Usar o Chrome com outro dispositivo. Configurações do Google 
Chrome: alterar tamanho de texto, imagem e vídeo (zoom), ativar e desativar notificações, alterar idiomas e traduzir páginas da Web, usar a câmera 
e o microfone, alterar permissões do site, redefinir as configurações do Chrome para o padrão e acessibilidade no Chrome. Corrigir problemas: 
melhorar a execução do Chrome, corrigir problemas com conteúdo da Web e corrigir erros de conexão .

5 . CoNHECIMENToS ESPECÍFICoS Por árEA
5 .1 . ENSINo MÉDIo
Redação oficial: Aspectos gerais da redação oficial. As comunicações oficiais: o padrão ofício (partes do documento no padrão ofício; formatação e 
apresentação); tipos de documentos. Elementos de ortografia e gramática. Os atos normativos.
operações logísticas: planejamento e implementação da armazenagem e gestão de estoques: recursos, prazos, responsabilidades e riscos . Transporte 
e distribuição de material . organização de áreas; movimentação de cargas e mercadorias; compatibilidade . Controle de estoques; reposição de 
mercadorias . Controle e redução de perdas . Estocagem de materiais em geral . Estrutura e funcionamento do setor . Fichas técnicas .
Segurança no trabalho e de preservação ambiental:Cuidados com o ambiente de trabalho, noções de segurança do trabalho e noções de higiene do/
no local de trabalho .
Noções de Arquivologia: Princípios e conceitos fundamentais de arquivologia; Gestão de documentos; Protocolos (recebimento, registro, 
distribuição, tramitação e expedição de documentos); Classificação de documentos; Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Tabela de 
temporalidade de documentos de arquivo; Gerenciamento da informação e a gestão de documentos; Tipologias documentais e suportes físicos .
Técnicas de atendimento ao público: recepção, procedimentos profissionais e padrões de atendimento. Excelência no atendimento. Comunicação e 
os tipos de linguagem . Atendimento telefônico . Apresentação pessoal .
Noções de Informações Gerenciais:Conceitos de Tecnologia da Informação; Noções de ESG (Environmental, Social and Governance); Noções sobre 
Inovação; Noções de Gerenciamento de Projetos (métodos tradicionais e métodos ágeis) .
Estatística: Distribuições de frequência; Média, mediana, moda, variância, desvio padrão e coeficiente de variação; Teoria elementar da probabilidade; 
As distribuições binomial, normal e de “Student” t; Teoria elementar da amostragem; Teoria estatística da estimação; Testes de hipótese e significância; 
Ajustamento de curvas e o método dos mínimos quadrados .
Legislações: Lei nº 8 .429/1992 e suas alterações (Lei de Improbidade Administrativa) . Decreto nº 11 .129/2022 (regulamenta a Lei Anticorrupção) . 
Lei nº 12 .846/2013 e suas alterações (Lei Anticorrupção) .
Noções de Contabilidade: Conceitos básicos de contabilidade - Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, receita e Despesa; Estrutura conceitual básica 
da contabilidade; Princípios gerais de contabilidade. Critérios de Classificação e Avaliação do Patrimônio. Apuração e Destinação do resultado. 
Elaboração das demonstrações contábeis. Ajustes e padronização de critérios para realização de análise econômico-financeira. Métodos tradicionais 
de análise econômico-financeira (horizontal, vertical, números, índices ou quocientes econômico-financeiros de desempenho.
Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade, procedimentos, anulação e revogação, modalidades (Lei nº 14 .133, de 1º de abril 
de 2021) .
Contratos Administrativos: conceito, características, formalização . Execução do contrato: direitos e obrigações das partes, acompanhamento, 
recebimento do objeto, extinção, prorrogação e renovação do contrato. Inexecução do contrato: causas justificadoras, consequências da inexecução, 
revisão, rescisão e suspensão do contrato .

5 .2 . TÉCNICo EM ELETrÔNICA
 Circuitos de corrente contínua . Circuitos de corrente alternada . Eletromagnetismo . ressonância . Teoremas de circuitos: Thevenin, Norton, 
máxima transferência de potência, análise nodal . Componentes semicondutores: diodo, transistor, mosfet, tiristor, componentes optoeletrônicos . 
Eletrônica Analógica: Amplificadores Operacionais, timers, reguladores de tensão, amplificadores de RF, amplificadores de áudio, osciladores. 
Eletrônica Digital: lógica combinacional e sequencial, portas lógicas, flip flops, multiplexadores, contadores, registradores, decodificadores, 
memórias, conversores A/D e D/A . Eletromagnetismo . Antenas: tipos, tecnologia, testes e medidas . ondas, linhas, ressonância, propagação das 
ondas eletromagnéticas . Fenômenos de transporte . Micro-ondas . Compatibilidade eletromagnética . ruído . Tipos de acoplamento e interferências . 
Modulação e multiplexação analógica e digital . Sistemas de comunicações móveis . Comunicações via satélite . Comunicações móveis . Comunicações 
ópticas . Tecnologias de Transporte . redes de acesso e de transporte, técnicas de múltiplo acesso . Topologias de projetos de sonorização de ambientes 
no nível dos equipamentos eletrônicos. Dimensionamento e seleção de equipamentos de sonorização: amplificadores, transformadores de linha, 
fontes de alimentação, equalizadores, microfones, alto-falantes, mesas de sonorização digitais, equipamentos de gravação e reprodução . Montagem 
e instalação de sistemas de sonorização. Cabeamento estruturado: Elementos de racks: patch cords, patch panels, switches. Especificações técnicas, 
dimensionamento e testes segundo as normas EIA/TIA . Fibras ópticas . Características da categoria 5E . Cabos uTP e STP . utilização de racks 
no compartilhamento de voz, som e dados. Conectividade física - RJ45, RJ11, crimpagem, ferramentas específicas. Fibras ópticas, monomodo 
e multimodo, atenuação e dispersão em fibras ópticas. 9 - Manutenção de eletroeletrônicos: operação e utilização de instrumentação de bancada: 
multímetros, osciloscópios, fontes de alimentação, geradores de sinais, frequencímetros . Técnicas de soldagem e dessoldagem de componentes 
eletrônicos (discretos, integrados e SMD). Amplificadores de áudio. Microfones e caixas acústicas. Transformadores de linha, fontes de alimentação 
Televisores . Equipamentos e Mesas de sonorização . Equipamentos de gravação e reprodução . Cabos e conexões . Aparelhos telefônicos . Diretivas 
internacionais aplicadas a emissões eletromagnéticas . Medidas elétricas e instrumentação . Medição de tensão e de corrente . uso do osciloscópio . 
Medição de componentes passivos: resistor, capacitor, indutor . Medições em redes trifásicas . Técnicas de medição por aproximação

5 .3 . TÉCNICo DE FArMáCIA
 Assistência farmacêutica, regulamento de Boas Práticas em Farmácia . Administração de recursos Materiais . Sistemas de Distribuição de 
Medicamentos . Medicamentos Genéricos . Legislação Farmacêutica . Assistência Farmacêutica: Conceito . Etapas da Assistência Farmacêutica . 
Seleção de medicamentos: conceito de medicamentos essenciais; Comissão de Farmácia e Terapêutica, Programação e aquisição de medicamentos: 
Conceitos, Objetivos, Critérios, Etapas, Métodos, Indicadores de qualidade; critérios de cadastro de fornecedores; especificações técnicas de produtos, 
embalagem, materiais, equipamentos e instalações . Armazenamento e distribuição de medicamentos: objetivos, Estruturação e Dimensionamento de 
área Física; Fluxo de Materiais, Técnicas e Condições de Armazenamento, Gestão de estoques (curva ABC; níveis de estoque) . Gestão e dispensação 
de medicamentos controlados - Farmacologia das classes terapêuticas envolvidas (Portaria 344/1998 e rDC ANvISA nº 20/2011 e suas atualizações) . 
Avaliação de prescrição; sistemas de distribuição de medicamentos; uso racional de medicamentos. Lei nº 13.021/2014 (exercício e fiscalização das 
atividades farmacêuticas) . Ações de vigilância Sanitária (Lei nº 6 .360/1973 e atualizações) .

5 .4 . TÉCNICo EM PrÓTESE oDoNToLÓGICA
 Procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e 
paradentárias; Procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses, manutenção e controle da reabilitação; Prótese sobre 
implante: indicações e técnicas; Próteses Imediatas: procedimentos necessários para confecção e adaptação; Próteses Parciais Provisórias: confecção 
e adaptação; Próteses unitárias; Tratamento restaurador Atraumático . Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, 
Doença periodontal; Etiologia; Níveis de evolução, Princípios de Assepsia; Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia 
não complicada; A fórceps; A alavanca; Princípios de exodontia complicada. Retalho ou técnica aberta. Exame radiográfico; Princípio da abordagem 
e prevenção das infecções odontogênicas, Traumatismo dentário, Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e 
biópsia, Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina polpa, Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo 
de cavidades-tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, restaurações com materiais provisórios, restaurações com 
cimentos de ionômero de vidro . Manual técnico de confecção de próteses totais pela técnica de polimerização em micro-ondas (Ministério da Saúde . 
Secretaria de Atenção à Saúde . Departamento de Atenção Básica . – Brasília: Ministério da Saúde, 2012) . Diagnóstico Protético em edentados totais . 
Materiais Dentários em Prótese Total . Etapas clínicas e laboratoriais da confecção de uma prótese total removível . Prótese total no contexto da 
Atenção básica e secundária na Proteção da Saúde .

5 .5 . TÉCNICo EM SAÚDE BuCAL
 Processamento de radiografias; Orientação para a saúde bucal; Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento; Noções da rotina de um 
consultório dentário; Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes, radiografias, documentações; Esterilização de materiais; 
Limpeza e desinfecção do meio de trabalho; Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas odontológicas; Materiais dentários: 
indicação, proporção e manipulação; preparo de bandeja; Medidas de proteção individual; Noções de microbiologia Parasitologia; doenças 
transmissíveis na prática odontológica; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório; Normas de desinfecção e esterilização; 
Noções de ergonomia aplicados à odontologia . Etiologia e comportamento da cárie dental . Anatomia bucal e dental . Primeiros Socorros . Caderno de 
Atenção Básica nº 17 (Brasília: Ministério da Saúde, 2008) . Diretrizes da política nacional de saúde bucal .

5 .6 . TÉCNICo DE PAToLoGIA
 Introdução ao Laboratório Clínico . urinálise . Bioquímica básica . Hematologia básica . Imunologia básica e sorologia . Microbiologia Clínica básica . 
Parasitologia básica . Soluções . Amostras . Glicose . Proteínas . Nitrogênio não proteico . Enzimas . Lipídios . Eletrólitos . Função hepática . Função 
renal . o laboratório Clínico e o relacionamento com os pacientes . Instalação, equipamentos e instrumentos para coleta de material . Desinfectantes 
e antissépticos usados no laboratório de patologia clínica . Coleta de material biológico: sangue, urina, fezes, escarro, material de garganta, secreções 
e material para pesquisa de treponemas e termófilos. Função de gânglios linfáticos. Função de medula óssea. Coleta de material para: diagnóstico 
de hanseníase cutânea, exames citológicos em geral e citologia ginecológica . Provas funcionais de sobrecarga e de tolerância . Coleta de exames 
micológicos . Preparo de materiais para coleta . Considerações gerais sobre a preservação de amostras: amostras para exames mais comuns, controle 
de qualidade, avaliação . Química Clínica .

5 .7 . TÉCNICo EM ENFErMAGEM
 Noções de anatomia e fisiologia humana: alterações anatômicas e sinais vitais. Necessidades humanas básicas: oxigenação, nutrição, dietética, 
hidratação, eliminações, medidas de higiene e conforto, e outras relacionadas aos fundamentos de enfermagem . Conhecimentos sobre microbiologia, 
parasitologia e epidemiologia . Educação, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade . Preparo e manuseio de materiais: 
esterilização, higiene e profilaxia. Doenças em geral: prevenção, sinais, sintomas, orientações, cuidados, atendimento aos pacientes e tratamento. 
Assistência e procedimentos de enfermagem em exames . Preparo do leito, movimentação, transporte e contenção do paciente . Assistência de 
enfermagem: rotinas, cuidados, técnicas e procedimentos em serviços básicos de saúde, bem como clínica-cirúrgica, urgência e emergência ao 
paciente crítico . Farmacologia aplicada à enfermagem: cálculo de administração de medicamentos e soluções, bem como suas características e 
efeitos . Prevenção de acidentes e primeiros socorros . Saúde Pública: Políticas Nacionais de Saúde, Sistema Único de Saúde, Princípios, diretrizes, 
infraestrutura e funcionamento da atenção básica, funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde, educação em saúde, prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, vigilância e prioridades em saúde, humanização da assistência à saúde, ações e programas de saúde (criança, 
adolescente, mulher, homem e idoso), DST’s, saúde mental, doenças infectocontagiosas, doenças crônicas comuns na atenção básica, imunizações, 
prevenção e combate às doenças, direitos do usuário da saúde, segurança do trabalhador em saúde. NR 32. Código de ética dos profissionais de 
enfermagem . Cadernos de Atenção Básica nºs 12, 14, 15, 19, 23, 25, 26, 28 (vol . I e II), 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 e 41 .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190144.
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5 .8 . TÉCNICo EM rADIoLoGIA
 Anatomia geral e radiológica do corpo humano: terminologia e fisiologia. Sistemas do corpo humano. Termos de movimento. Terminologias 
anatômicas . Planos, cortes e linhas do corpo . Princípios, terminologia e proteção contra radiação . Dosimetria e equipamentos de radiologia . Aparelhos 
fixos e portáteis. Proteção radiológica. Estruturas que devem ser evidenciadas: colimação e localização do Raio Central (RC). Fatores aceitáveis 
de exposição. Respiração; Incidências Radiográficas utilizadas na Radiologia Convencional: básicas e especiais (exames simples, contrastados, 
pediátricos, de urgência e de Bloco Cirúrgico); nome das incidências; Princípios do posicionamento e posição das partes e do paciente . Campo de 
Raios X. Princípios básicos de formação da imagem: critérios de avaliação. Marcadores de filme e identificação do paciente. Limpeza e manutenção 
das processadoras: écrans, câmara escura, produtos químicos e manuseio dos mesmos. Processo de revelação do filme: tipos e tamanhos de filmes 
e chassis. Técnica radiográfica e qualidade de imagem: densidade, contraste, detalhe, distorção. Fatores de exposição: kVp, mA, tempo. Técnicas e 
dose (dose aproximada por paciente - incidência). Análise de Radiografias. Física das radiações: radioatividade. Conhecimentos de radioproteção 
e efeitos biológicos das radiações. Exames contrastados e meios de contraste. Tomografia computadorizada. Ressonância Magnética. Mamografia. 
Arco C . Transporte, instalações e rejeitos radioativos . Preparo e recepção de pacientes para realização de exames radiológicos .

B . CArrEIrA DE ANALISTA DE SEGurIDADE SoCIAL I e III
1 . LÍNGuA PorTuGuESA
Leitura e compreensão de textos: assunto e estruturação . Ideias principais e secundárias . relação entre ideias . Ideia central e intenção comunicativa . 
Efeitos de sentido . Figuras de linguagem . recursos de argumentação . Coesão e coerência textuais . Gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna .
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português .
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e 
verbos . Fonética e Fonologia .
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e 
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase . Pontuação .
reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta .

2 . LEGISLAÇÃo BáSICA
 Constituição do Estado de Minas Gerais .
 Lei Estadual n° 869/1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos) .
 Decreto Estadual n° 46 .644/2014 (Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração) .
 Lei Estadual nº 15 .465/2005 (Carreiras de Seguridade Social do Poder Executivo) .
 Constituição Federal (Arts . 196 a 200) .
 Lei Federal n° 8 .080/1990 (Lei orgânica da Saúde) .
 Decreto Federal n° 7 .508/2011 (regulamentação da Lei orgânica da Saúde) .

3 .1 .CoNHECIMENToS ESPECÍFICoS Por árEA E ESPECIALIZAÇÃo
3 .1 . BIoMEDICINA
 Bioquímica . Dosagens hormonais e de enzimas . Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas . Equilíbrio ácido base . Propriedades da água . 
radicais livres . Automação Bioquímica . Biologia Molecular . Técnicas de Engenharia Genética . Citologia e Citopatologia Ginecológica . Métodos 
de diagnóstico . Genética e reprodução humana . Diagnóstico citogenético . Laboratório de reprodução humana . Hematologia . Testes hematológicos . 
Automação em Hematologia . Imunologia . Alergias . Avaliação da função imune . Carcinogênese . Doenças autoimunes . Leucemias . Microbiologia 
da água e dos alimentos . Métodos de análise . Parâmetros legais . Microbiologia médica (bacteriologia, virologia e micologia) . urinálise . EAS . 
Bioquímica . Cultura . Teste de gravidez . Escolha, coleta, e conservação de amostra para diagnóstico . Preparo de vidraria, reagentes e soluções . Preparo 
de meios de cultura . Equipamentos (princípios e fundamentos) . Potenciômetros . Autoclaves e fornos . Microscópios . Centrífugas . Espectrofotômetros 
e leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e purificação de água. Cromatografia e eletroforese. Controle de 
qualidade no laboratório clínico .

3 .2 . FISIoTErAPIA
 Alterações anatômicas, fisiológicas e patológicas: Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações: musculoesqueléticas, 
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Anatomia e Fisiologia: anatomia e fisiologia dos diferentes sistemas e órgãos 
do corpo humano; tecidos biológicos, células e moléculas, suas funções; deontologia, fatores cinesiológicos e biomecânicos envolvidos na marcha e nas 
outras atividades da vida diária . Aspectos Gerais da Fisioterapia: Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação 
da fisioterapia. Atendimento em Fisioterapia: Fundamentos e técnicas de atendimento em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica. 
Cinesiologia: Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia; Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, manipulações, 
fisioterapia motora e respiratória em UTI. Ética: bioética (conceito e evolução); fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na 
bioética; bioética e a alocação de recursos; bioética e os direitos humanos; Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia . Exercícios em Fisioterapia: 
Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos-assistidos, passivos, isométricos e Testes musculares . Farmacologia: Fármacos: fundamentos gerais 
sobre fármacos . Fisioterapia: reumatologia; Hematologia; Aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª idade . Lesões Neurológicas: 
Consequências das lesões neurológicas . Locomoção e Deambulação: Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação . Patologias: patologia 
geral, seus tratamentos. Próteses e Órteses: indicações e tipos. Recursos Fisioterapêuticos: A avaliação e os recursos fisioterapêuticos utilizados 
nas doenças; Saúde do trabalhador: conceitos e prática. Políticas Públicas de Saúde: Definição de SUS; Princípios e diretrizes do SUS; Direito à 
informação; Hierarquização dos níveis de atenção; referência e Contra referência; Controle social; Humanização em serviços de saúde; resolução 
399/06 que divulga o pacto pela saúde 2006 - consolidação do SuS e aprova as diretrizes operacionais do referido pacto . Terapias: Conceito e 
aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia; Trabalho Interdisciplinar: Equipe interdisciplinar em saúde .

3 .3 . FoNoAuDIoLoGIA
 Anatomofisiologia: Conceitos de Anatomia e Fisiologia, Homeostasia, Termos Descritivos, Planos, Cavidades do Corpo, Membranas Serosas, 
Sistema Esquelético; Cartilagem Hialina; ossos; Esqueleto Axial; Esqueleto Apendicular (membros superiores e inferiores), Articulações; Sistema 
Muscular; Sistema Tegumentar; Sistema Nervoso; Anatomia dos Órgãos da Audição e da Fala: Fundamentos de Anatomia dos Órgãos da Audição 
e da Fala . Audiologia: Fundamentos de audiologia; Avaliação: Avaliação Fonoaudiológica e orientação Familiar; Ética: bioética (conceito e 
evolução); fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na bioética; bioética e a alocação de recursos; bioética e os direitos humanos; 
Farmacologia: Fármacos: fundamentos gerais sobre fármacos; Fisiologia: Fisiologia dos Órgãos da Audição e da Fala; Fundamentos de Fisiologia 
dos Órgãos da Audição e da Fala; Fonética e Fonologia; Linguagem: Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem . Neuroanatomia Funcional: 
Fundamentos em Neuroanatomia; Patologias: patologia geral, seus tratamentos; Patologia dos Órgãos de Audição e da Fonação; Distúrbios da 
Fluência; Distúrbios da voz; Distúrbios da Motricidade oral; Saúde do trabalhador: Saúde do trabalhador - conceitos e prática; Políticas Públicas de 
Saúde: Definição de SUS; Princípios e diretrizes do SUS; Direito à informação; Hierarquização dos níveis de atenção; Referência e Contra referência; 
Controle social; Humanização em serviços de saúde; resolução 399/96 que divulga o pacto pela saúde 2006 - consolidação do SuS e aprova as 
diretrizes operacionais do referido pacto . Terapias: Conceito e aplicação: mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia; 
Trabalho Interdisciplinar: Equipe interdisciplinar em saúde .

3 .4 . TECNoLoGIA EM rADIoLoGIA
 Fundamentos de dosimetria e radiobiologia . Efeitos biológicos das radiações . operação de equipamentos em radiologia . Câmara escura - 
manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. Câmara clara - seleção de exames, identificação, exames 
gerais e especializados em radiologia. Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância 
magnética. Protocolos de exames em tomografia computadorizada e ressonância magnética. Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear. 
Protocolos de exames de medicina nuclear . Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear . Contaminação radioativa . Fontes, prevenção e 
controle . Processamento de imagens digitais . Informática aplicada ao diagnóstico por imagem . Processamento digital de imagens: ajustes para a 
qualidade das imagens . Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais . Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais . 
Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança 
no trabalho. NR 32, Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no trabalho. Códigos e símbolos específicos de Saúde 
e Segurança no Trabalho .

3 .5 . TErAPIA oCuPACIoNAL
 Fundamentos e experiência moral, modelo do principialismo na bioética . Bioética e a alocação de recursos . Bioética e os direitos humanos . 
Farmacologia: Fármacos: fundamentos gerais sobre fármacos . Fundamentos: Fundamentos da Terapia ocupacional . Legislação - Social: Legislação 
relacionada aos Centros de Apoio Psicossociais . Métodos e Técnicas de Avaliação em Terapia ocupacional: A entrevista como Método de Avaliação 
na Terapia ocupacional . Métodos e Técnicas de Avaliação da Força Muscular . Métodos e Técnicas de Avaliação da Amplitude Articular . Métodos e 
Técnicas de Avaliação da Sensibilidade . Métodos e Técnicas de Avaliação da Coordenação Motora . Métodos e Técnicas de Avaliação do Equilíbrio . 
Métodos e Técnicas de Avaliação da Postura . Métodos e Técnicas de Avaliação da Marcha e Métodos e Técnicas de Avaliação do Desenvolvimento 
Neuropsicomotor (Ficha de David Werner, AIMS, MAI, Bayley) . Métodos e Técnicas de Avaliação das funções mentais . Métodos e Técnicas de 
Avaliação da capacidade funcional (PEDI MIF) . Neuroanatomia Funcional: Fundamentos em Neuroanatomia . Patologias: Patologias: patologia 
geral, seus tratamentos. Políticas Sociais: Política Nacional de saúde mental. Próteses e Órteses em Terapia Ocupacional: Definição de órteses e 
próteses - Aparecimento das Órteses e Próteses - Diferenciação entre órteses e próteses . Amputação dos Membro .

3 .6 . ADMINISTrAÇÃo
 Fundamentos da Administração: funções administrativas: planejar, organizar, dirigir e controlar; eficiência, eficácia e efetividade; a tecnologia e 
sua administração; organogramas; fluxogramas; benchmarking; empowerment; ciclo PDCA, Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard (BSC), 
Gerenciamento pelas diretrizes (GPD) . Análise de cenários e de ambiente; Matriz SWoT; Matriz GuT; implementação de estratégias; Tipos de 
indicadores; Sistemáticas de Monitoramento e Avaliação; Ferramentas de Gestão . Disfunções da burocracia . organização, Sistemas e Métodos: 
Gestão de Processos; Função do Projeto nos Estudos organizacionais; Manualização; Técnicas de Estruturação; Arquitetura organizacional; 
Qualidade; reengenharia; Mudança organizacional . Administração de recursos Humanos: treinamento e desenvolvimento de pessoal; desenho 
de cargos; descrição e análise de cargos; avaliação de desempenho; plano de carreira; planos de metas e recompensas; administração de salários; 
planos de benefícios sociais; qualidade de vida no trabalho; Gestão de pessoas por competências; Conceito e tipologia de competências; Modelo 
integrado de gestão por competências; Mapeamento, descrição e análise de perfis por competências. Administração de Materiais: gestão de estoques 
- custos dos estoques, estoques de segurança, sistemas de controle de estoques; compras - organização e objetivos, parcerias e contratos; centros de 
distribuição e movimentação física; cadeia de suprimentos . Gestão de Tecnologia da Informação: conceitos de Tecnologia da Informação; conceitos 
e gerenciamento; gerenciamento de dados e conhecimento; computação em rede; processamento de transações, aplicações funcionais, e integração; 
sistemas de suporte gerencial . Administração Financeira e orçamentária: conceitos; princípios orçamentários e características do orçamento 
tradicional, do orçamento de base zero, do orçamento de desempenho e do orçamento programa; instrumentos de planejamento: PPA, LDo e LoA; 
ciclo orçamentário; conceituação da receita e da despesa pública; classificação da receita pública orçamentária por categoria econômica no Brasil; 
classificação das despesas orçamentárias, segundo a finalidade, natureza e agente (classificação funcional, por estrutura programática, por natureza e 
institucional); estágios da receita e da despesa orçamentária; créditos adicionais; Lei Federal nº 4320/64 (Lei do orçamento público) e alterações; Lei 
complementar nº 101/2000 (Lei da responsabilidade fiscal) e alterações. Legislação: Noções Básicas de Direito Administrativo; Noções de Direito 
do Trabalho; Lei nº 8 .429/92 (Lei da improbidade administrativa); Lei nº 14 .133/2021 (Lei das Licitações) . Lei nº 12 .527/11 (regula o acesso a 
informações); Lei nº . 9 .784/99 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal): das disposições gerais; dos direitos 
e deveres dos administrados; dos interessados; dos impedimentos e da suspeição; do dever de decidir; da anulação, revogação e convalidação; dos 
prazos; das sanções; das disposições finais.

3 .7 . DIrEITo
 DIrEITo PrEvIDENCIárIo: Seguridade Social e a Previdência Social . A Saúde . A Assistência Social . regimes Previdenciários . regimes 
Próprios de Previdência de Servidores Públicos . Sistema de Inclusão Previdenciária . Princípios da Seguridade Social . Preexistência do Custeio em 
relação ao Benefício ou Serviço - regra da Contrapartida . A Seguridade Social na Constituição . o Financiamento da Seguridade Social . As 
Contribuições Sociais - Competência . Criação de Novas Contribuições Sociais . Alíquotas e Base de Cálculo Diferenciadas . remissão e Anistia de 
Contribuições Sociais . Não Cumulatividade das Contribuições Sociais . Aumento e Criação de Benefícios Previdenciários . requisitos Diferenciados 
para a Aposentadoria . Destinação Exclusiva das Contribuições Previdenciárias . Competência da Justiça do Trabalho Para Cobrança de Contribuições . 
Contagem recíproca e Averbação de Tempo de Contribuição . Normas de Arrecadação . obrigações Acessórias . Plano de Benefícios da Previdência 
Social . regimes de Financiamento e Equilíbrio Financeiro e Atuarial . Dependentes . Manutenção e Perda da Qualidade de Segurado - Período de 
Graça . Salário-de-Benefício e Fator Previdenciário . Benefícios em espécie . DIrEITo ADMINISTrATIvo: Administração Pública . Conceito . 
organização . relação de administração . regime jurídico de Direito Administrativo . Entes administrativos . Administração Pública direta e indireta . 
Descentralização e desconcentração . Órgãos Públicos . Autarquias, fundações públicas e fundação instituída e mantida pelo Poder Público, sociedades 
de economia mista e empresas públicas . Concessionárias e permissionárias . Agências Executivas e reguladoras . Conselhos de Fiscalização 
Profissional. Entidade subsidiária de pessoa jurídica da Administração Indireta. Lei Federal nº 13.303/16. Pessoas jurídicas na Lei dos Consórcios 
Públicos - Lei Federal nº 11 .107/05 e atualizações . Entes que atuam em colaboração com a Administração . organizações sociais . organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público. Princípios que regem a Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
interesse público, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, boa-fé, igualdade, continuidade do serviço público e 
segurança jurídica. Atos Administrativos: noção, atributos, elementos, classificação, perfeição, eficácia e validade. Espécies. Extinção. Anulação. 
revogação . Convalidação . Controle judicial dos atos administrativos . Mérito Administrativo . Processo Administrativo: noção, princípios aplicáveis, 
a procedimentalização das decisões administrativas . Processo Administrativo Disciplinar . Processo sumário . Legislação de Processo Administrativo 
Federal - Lei nº 9 .784/99 . Legislação de Processo Administrativo Estadual - Lei Estadual nº 15 .612/21 . Poderes Administrativos: Poder de Polícia, 
Poder Disciplinar, Poder Hierárquico, Poder vinculado, Poder Discricionário e Poder regulamentar . Abuso de poder . Agentes Públicos: noção e 
classificação. Espécies de regimes jurídicos: institucional e contratual. Regras constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Agentes públicos e 

a improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, atualizada pela Lei nº. 14.230/21 e atualizações). Licitação Pública: conceito, finalidade, princípios, 
objeto, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade . Procedimento, anulação e revogação da licitação . Modalidades de licitação . Sanções penais na 
licitação . Contratos Administrativos: conceitos, peculiaridades e interpretação . Formalização do contrato administrativo: instrumento, conteúdo, 
cláusulas essenciais ou necessárias, garantias para a execução do contrato, modalidades de garantia . Execução do contrato administrativo: direitos e 
obrigações das partes, acompanhamento da execução do contrato, extinção, prorrogação e renovação do contrato . Inexecução, revisão, suspensão e 
rescisão do contrato. Lei nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Serviço Público: conceito e classificação. Regulamentação 
e controle . requisitos do serviço e direitos do usuário . Competência para prestação do serviço . Formas e meios de prestação do serviço . Convênios 
e consórcios administrativos . Concessão, permissão e autorização . Lei nº 8 .987/95 . Parcerias público-privadas . Lei Federal nº . 11 .079/05 e 
atualizações . Parcerias entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil - Lei Federal nº 13 .019/14 e atualizações . Domínio Público: 
conceito e classificação dos bens públicos. Administração dos bens públicos. Utilização dos bens públicos. Alienação dos bens públicos. 
Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos . Intervenção na propriedade e atuação no domínio econômico . 
Desapropriação . Servidão administrativa . requisição . ocupação temporária . Limitação administrativa . responsabilidade civil do Estado: noção, 
excludentes de responsabilidade civil do Estado, ação de regresso . Interpretação do artigo 37, §6º, da Constituição Federal . Teoria da responsabilidade 
civil objetiva . A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos e comissivos de seus agentes . Controle da administração: conceito, tipos e 
formas de controle. Responsabilidade fiscal. Controle administrativo: conceito e meios de controle. Formas judiciais de controle da atividade 
administrativa: Ação Popular (Lei n . 4 .717/65), Ação Civil Pública (Lei n . 7 .347/85) e Mandado de Segurança individual e coletivo (Lei n . 
12 .016/2009) . Prescrição e decadência na relação de administração . Legislação estatutária e institucional: Lei Complementar Estadual no 10 .098/94 . 
Lei Complementar Estadual nº 11 .742, de 17 de janeiro de 2002, consideradas as alterações supervenientes . Decreto Estadual nº 42 .819, de 14 de 
janeiro de 2004, consideradas as alterações supervenientes . Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação - Lei Estadual nº 14 .794/15 e 
atualizações . Lei de Acesso à Informação - Lei Federal n° 12 .527/2011 e atualizações . Legislação de compliance . Lei Federal nº 12 .846/13 e 
atualizações . responsabilidade administrativa e civil das sociedades e seus gestores . Natureza da responsabilidade, requisitos, procedimentos, 
sanções aplicáveis e limites . Competências administrativas e competências judiciais . Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei Federal n° 
13 .709/2018 e atualizações . Lei do Governo Digital - Lei Federal nº 14 .129/2021 e atualizações . Súmulas do Supremo Tribunal Federal e Súmulas 
do Superior Tribunal de Justiça sobre Direito Administrativo relacionadas aos itens propostos acima . DIrEITo CoNSTITuCIoNAL: Constituição: 
princípios fundamentais . Controle de constitucionalidade: sistemas difuso e concentrado; ação direta de inconstitucionalidade; ação declaratória de 
constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental . Modulação de efeitos . Lei Federal no 9 .868/99 e atualizações . Lei 
Federal nº 9 .882/99 e atualizações . Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; dos 
direitos de nacionalidade; dos direitos políticos . Partidos políticos . Da organização político administrativa: das competências da união, Estados e 
Municípios . Da organização do Estado: arts . 18 a 43 da Constituição Federal . Intervenções . Autonomia estadual e municipal . Administração Pública . 
Princípios constitucionais . Servidores públicos . Do Poder Legislativo: Do Congresso Nacional . Atribuições do Congresso Nacional, Da Câmara dos 
Deputados. Do Senado Federal. Dos Deputados e Senadores. Das reuniões e das comissões. Processo legislativo. Da fiscalização contábil, financeira 
e orçamentária . (arts . 44 a 75 da Constituição Federal) . Do Poder Executivo: arts . 76 a 91 da Constituição Federal . Do Poder Judiciário: disposições 
gerais; do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal de Justiça; dos Tribunais regionais Federais e dos Juízes Federais; dos Tribunais e Juízes 
do Trabalho . Das funções essenciais à Justiça: do Ministério Público; da Advocacia Pública; da Advocacia e da Defensoria Públicas . A Advocacia 
Pública na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do Estado . Da Tributação e do orçamento (arts . 145 a 169 da Constituição Federal) . Da 
ordem Econômica e Financeira (arts . 170 a 192 da Constituição Federal) . Da ordem Social: Da Saúde (arts . 196 a 200 da Constituição Federal) . 
Constituição Estadual: Administração Pública e organização dos poderes . DIrEITo CIvIL: Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro . Das 
Pessoas Naturais: Da personalidade e da capacidade; Dos direitos da personalidade. Capacidade. Ausência. Pessoa jurídica: personificação da pessoa 
jurídica; desconsideração da personalidade jurídica; tipos de pessoas jurídicas de direito privado . Do Domicílio . Das Diferentes Classes de Bens: Dos 
bens considerados em si mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis); Dos bens públicos . Dos Fatos Jurídicos . Teoria do fato jurídico . Plano de 
existência jurídica. Plano de validade jurídica. Plano de eficácia jurídica. Conceito de fato jurídico. Classificação dos fatos jurídicos. Fatos lícitos. 
Fato jurídico stricto sensu . Fato jurídico lato sensu . Ato fato jurídico . Ato jurídico lato sensu . Ato jurídico stricto sensu . Negócio jurídico . Atos 
ilícitos . Abuso de Direito . Prescrição e decadência . Direito das obrigações . Conceito de relação obrigacional . Estrutura da relação obrigacional . 
Princípios da relação obrigacional . Boa-fé . Deveres . Fontes das obrigações . Efeitos das obrigações . Modalidades das obrigações . responsabilidade 
pré-contratual. Pós-eficácia das obrigações. Transmissão das obrigações. Adimplemento e extinção das obrigações. Extinção das obrigações pelo 
pagamento direto . Conceito de pagamento . Natureza jurídica . Condições subjetivas e objetivas do pagamento . objeto e prova do pagamento . 
Pagamento indireto e extinção da obrigação sem pagamento . Em consignação . Sub-rogação . Imputação do pagamento . Dação em pagamento . 
Novação . Compensação . Confusão . remissão das dívidas . Impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor . Inadimplemento absoluto e 
relativo . Efeitos . Mora . violação positiva do contrato . Perdas e danos . Juros . Cláusula penal . Arras ou sinal . Dos Contratos em Geral . Teoria geral 
dos contratos. Função social dos contratos. Princípios dos contratos. Classificação dos contratos. Formação e extinção dos contratos. Vicio redibitório. 
Evicção . Exceção de contrato não cumprido . revisão dos contratos . Atos unilaterais . Das várias Espécies de Contrato: Da compra e venda; Da 
doação; Da locação de coisas; Do empréstimo; Da prestação de serviço; Da empreitada; Do seguro (Disposições gerais; Do seguro de dano) . Da 
responsabilidade Civil . Teoria geral da responsabilidade civil . Fontes geradoras do dever de indenizar . Ato ilícito . Teorias que fundamentam o dever 
de indenizar: subjetiva e objetiva . Espécies de responsabilidade civil: contratual e extracontratual ou aquiliana . Dano . Nexo de causalidade . 
responsabilidade civil por ato de terceiro . responsabilidade in vigilando e responsabilidade in eligendo, por coisas inanimadas . responsabilidade 
do dono de animal . Causas de exclusão de responsabilidade . Estado de Necessidade na responsabilidade civil . Indenização . Direito das Coisas . 
Distinção entre direitos reais e demais direitos patrimoniais. Sequela. Preferência. Classificação e enumeração dos direitos reais. Posse. Distinção 
entre detenção, posse e propriedade. Servidores da posse. Aquisição, perda e classificação da posse. Efeitos da posse. Composse. Direito aos 
interditos possessórios . Direito aos frutos e benfeitorias, indenização e retenção . Propriedade . Função social . Sujeitos e objeto do direito de 
propriedade . Modalidades de propriedades . Propriedade perpétua e resolúvel . Propriedade mobiliária e imobiliária . Limitações ao direito de 
propriedade. Aquisição da propriedade móvel e imóvel. Registro imobiliário. Retificação. Suscitação de dúvida. Usucapião. Espécies (ordinário, 
extraordinário, especiais: rural, urbano, urbano coletivo e familiar . urbano . Perda da propriedade . Direito de vizinhança . Condomínio voluntário, 
edilício e multipropriedade . Propriedade Fiduciária . Fundo de Investimento . Direito de superfície . Servidões . usufruto . uso . Habitação . Promitente 
comprador. Concessão de uso especial para fins de moradia. Concessão de direito real de uso. Laje. Penhor, hipoteca e anticrese. Direito do 
Consumidor (Lei n . 8 .078/90) . Natureza jurídica das normas do Código de Defesa do Consumidor . Fontes do direito do consumidor . relação jurídica 
de consumo . Serviços públicos uti singuli . Princípios do Código de Defesa do Consumidor . Direitos básicos do consumidor . Sistema de 
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e pelo vício do produto e do serviço . A oferta e publicidade . Práticas comerciais abusivas . 
Proteção contratual . revisão dos contratos de consumo . Direito de arrependimento . Cláusulas contratuais abusivas . Práticas abusivas . Prevenção e 
tratamento do superendividamento. Direito de Empresa (arts. 996 a 1.195 do Código Civil). Estatuto do Idoso. Estatuto da pessoa com deficiência. 
Súmulas do STF e STJ sobre Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito da Empresa relacionadas aos itens propostos acima . DIrEITo 
ProCESSuAL CIvIL: Das normas Processuais Civis: Das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais . Jurisdição e competência . 
Sujeitos do processo . Litisconsórcio . Intervenção de terceiros . Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública . Dos atos processuais . Da 
Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais . Da Comunicação dos Atos Processuais . Das Nulidades . Do cumprimento de sentença . Disposições 
gerais. Cumprimento provisório da sentença. Cumprimento definitivo de sentença (obrigação de pagar quantia certa, obrigação de fazer, não fazer e 
de entregar coisa) . Cumprimento de sentença e a Fazenda Pública . Impugnação . A inexigibilidade das decisões judiciais . Mandado de Segurança: 
individual e coletivo . Ação Popular . Ação Civil Pública . Ação por ato de improbidade administrativa . Do processo de execução . Da execução em 
geral . Das diversas espécies de execução . Da execução para entrega de coisa . Da execução das obrigações de fazer ou de não fazer . Da execução por 
quantia certa . Da execução contra a Fazenda Pública . Dos embargos à execução . Extinção do processo de execução . Exceção de pré-executividade . 
Dos procedimentos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais: Da ordem dos processos no tribunal . Incidente de assunção de 
competência . Incidente de arguição de inconstitucionalidade . Ação rescisória . Subsistema dos juizados especiais . Princípios informadores . Juizados 
Especiais da Fazenda Pública: competência, procedimento, conciliação, recursos, uniformização de jurisprudência e cumprimento da sentença . 
Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre Processo Civil relacionadas aos itens propostos acima . SEGurIDADE 
SoCIAL Do SErvIDor PÚBLICo: Conceito, organização e princípios . Custeio . Competência para legislar . regime Próprio de Previdência de 
Social (rPPS) . regime de Previdência Complementar do servidor público . Benefícios previdenciários . Custeio . regras constitucionais e 
infraconstitucionais . regras de transição . Legislação previdenciária no âmbito do Estado de Minas Gerais . Compensação entre regimes . Normas 
constitucionais previdenciárias aplicadas aos empregados públicos e aos titulares de cargos eletivos . A Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre 
Seguridade Social e Direito Previdenciário .

3 .8 . ECoNoMIA
 Análise de projetos e finanças: Capitalização simples e composta. Taxas de juros e de desconto. Sistemas de amortização. Valor presente e valor 
futuro. Valor presente líquido (VPL), payback, taxa interna de retorno (TIR) e equivalência de fluxo de caixa. Ponto de equilíbrio, depreciação, 
alavancagem e estrutura ótima de capital. Comparação entre projetos de investimento. Precificação e análise de ativos financeiros. Modelo CAPM e 
WACC . Estrutura a termo das taxas de juros . Duration . Modelos value at risk (var) . Tipos de derivativos . Análise de projetos estruturados (Project 
Finance). Plano de financiamento e definição do valor das empresas (“valuation”). Administração financeira: análise do capital de giro; princípios 
e tipos de planejamento financeiro; alavancagem operacional, financeira (conceito e cálculo) e total; gestão de ativos e passivos de curto prazo 
(caixa e títulos negociáveis, capital circulante líquido e empréstimos a curto prazo, duplicatas a receber e estoques); Demonstrações contábeis: 
a) Balanço Patrimonial; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração dos Fluxos de Caixa; Demonstração do resultado 
do Exercício; b) Análise das demonstrações contábeis: Análise vertical e horizontal; Índices de Liquidez, Índices de Endividamento, Índices 
de rentabilidade; Ciclo operacional e financeiro; d) Análise do capital de giro; Microeconomia: Teoria do consumidor. Restrição orçamentária. 
Efeito renda e efeito substituição . Demanda de mercado, receita e elasticidade . Teoria da Firma . Funções de produção e rendimentos de escala . 
Custos de produção e função custo. Curvas de custo de curto e de longo prazo. Curva de oferta da firma e da indústria de curto e de longo prazo. 
Estruturas de mercado . Teoria dos jogos . Informação assimétrica . Externalidades . Macroeconomia: Conceito de demanda efetiva . Determinação 
do produto, renda e emprego: modelo clássico e modelo keynesiano . Determinantes do consumo e do investimento . oferta e demanda agregada: 
rigidez de preços e de salários. Política fiscal: instrumentos, equivalência ricardiana, dinâmica da dívida e superávit primário. Política monetária: 
instrumentos, funções da moeda e determinação das taxas de juros. Teorias da inflação. Curva de Phillips. Modelo de metas de inflação. Organização 
Industrial e da tecnologia: Conceitos de indústria, mercado, cadeia produtiva e complexos industriais . Modelo estrutura-conduta desempenho . 
Análise da estrutura industrial: concentração industrial, diferenciação de produtos, barreiras à entrada e economias de escala e de escopo, estratégias 
empresariais, e padrão de concorrência . Política antitruste: análise de fusões e aquisições . Papel da tecnologia na dinâmica econômica . Estatística 
Básica: População e amostra; Histogramas e curvas de frequência; Medidas de posição: média, moda, mediana e separatrizes; Medidas de dispersão 
absoluta e relativa; Probabilidade condicional, independência; variável aleatória e funções de distribuição; Distribuições de probabilidade, esperança 
matemática, momentos, esperança condicionais . Lei dos grandes números; Inferência . Economia do Setor Público: Falhas de Mercado . Bens 
públicos, semipúblicos e privados . Externalidades . Modelos de concessão e Parcerias Público-Privadas . Matemática Financeira: Taxas de juros: 
taxas nominais, efetivas e equivalentes; Juros simples e compostos: montante, capital, prazo e taxa; desconto racional e comercial; equivalência de 
capitais, fluxos de caixa e de taxas; TIR, VPL, payback e payback descontado; Séries de pagamento: métodos de amortização; estrutura, fluxos de 
caixa e classificação, taxas de juro, prestações, prazos, capitais e montantes; Indicadores Financeiros: Meta SELIC; Taxa SELIC e DI; Índices de 
Preços; Análise Econômico-Financeira: Ajustes e padronização de critérios para realização de análise econômicofinanceira. Métodos tradicionais de 
análise econômico-financeira (horizontal, vertical, números, índices ou quocientes econômico-financeiros de desempenho). Análise da necessidade 
de capital de giro. Fluxo de caixa (análise): fontes de financiamento dos investimentos: capital próprio ou de terceiros, alavancagem financeira. 
Análise dos indicadores sobre preço, lucro e rentabilidade de ações . EBITDA: Conceito e aplicações . Inovação: Conceitos, Tipos, Graus, Estratégias 
de Inovação, Ecossistemas de Inovação, Startups, Mecanismos de Fomento e Financiamento à Inovação, Investimento público e privado em startups 
e empresas inovadoras, políticas públicas focadas à inovação . organismos Multilaterais de Desenvolvimento e Agências Governamentais: fontes 
de recursos internacionais, Noções de ESG (Environmental, Social and Governance) . Estrutura a Termo das Taxas de Juros: Principais teorias; 
Taxas à vista e a termo; Movimentos nas curvas de juros . Estatística Básica: População e amostra; Histogramas e curvas de frequência; Medidas 
de posição: média, moda, mediana e separatrizes; Medidas de dispersão absoluta e relativa; Probabilidade condicional, independência; variável 
aleatória e funções de distribuição; Distribuições de probabilidade, esperança matemática, momentos, esperança condicionais . Lei dos grandes 
números; Inferência .

3 .9 . ENFErMAGEM
 Fundamentos da Enfermagem: Técnicas Básicas e Cálculos e Dosagem de Medicações . Cuidados com as eliminações . Legislação-Enfermagem: 
Legislação e exercício profissional do técnico de enfermagem. Código de Ética da Enfermagem. Lei nº 8.080/90. Lei nº 7.498/86. Administração 
em Enfermagem: Noções básicas de administração da assistência de enfermagem . Assistência de Enfermagem à Pacientes com Doenças Crônico-
degenerativas: Diabetes, Hipertensão Arterial, Doenças renais e respiratórias . Assistência de Enfermagem a pacientes com doenças Transmissíveis . 
Assistência de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico: Enfermagem Médica-Cirúrgica . Conduta Ambulatorial: Conduta Ambulatorial . Desinfecção e 
Esterilização: Noções de Desinfecção e Esterilização . Métodos de Controle, seleção e preparo de material para esterilização . Enfermagem - Central 
de Materiais: Atuação da Enfermagem na Central de Material . Enfermagem em Materno-Infantil: Pré-natal, Parto e Puerpério, Prevenção do Câncer 
uterino e Planejamento Familiar . Cuidados com recém-nascido, Aleitamento Materno, Crescimento e Desenvolvimento e Doenças mais frequentes 
na Infância . Enfermagem: Noções gerais . Administração de medicamentos . Fisiologia . Hipertensão arterial . Gravidez . Assistência pré-natal . Doenças 
sexualmente transmissíveis . Assistência de enfermagem ao recém-nascido . A criança e algumas necessidades . Manutenção das condições vitais . 
Saúde pública: Políticas de saúde e saúde coletiva . Enfermagem em saúde pública e programas em saúde pública . Doenças infecciosas e parasitárias . 
vacinas . Enfermagem-Patologias: Cuidados de enfermagem a clientes portadores de patologia dos sistemas: respiratório, circulatório, digestivo, 
músculo - esquelético e geniturinário . Enfermagem-Situação de Emergência: Assistência de enfermagem a clientes em situação de urgência e 
emergência . Assistência de enfermagem a usuários em situações cirúrgicas . Enfermagem-uTI: Assistência de enfermagem a clientes internados em 
unidades de tratamento intensivo . Princípios de Isolamento: Isolamento e cuidados de enfermagem a clientes portadores doenças infectocontagiosas . 
Noções de vigilância à Saúde: Conceitos e tipo de Imunidade, Programa de Imunização . Assistência de Enfermagem em urgências e Emergências 
e Noções de Primeiros Socorros . Saúde Pública: Noções de saneamento básico . vigilância sanitária . Participação do técnico de enfermagem nos 
programas de atenção integral em doenças infecto parasitárias, de DST/HIv/AIDS, de saúde da mulher, da criança, do adolescente e do adulto . 
Atenção primária em saúde . Campanhas de prevenção de doenças . Programa Nacional de Imunização . Constituição Federal: disposições gerais da 
saúde . Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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3 .10 . ENGENHArIA ELÉTrICA
 redes elétricas em geral de alta e baixa tensão . regulagem e reparação de transformadores . Cabos de transmissão . Entradas e redes internas 
de energia elétrica . Materiais e equipamentos de trabalho . Grandezas elétricas e magnéticas . Sistema Internacional de unidades . Lei de ohm . 
Circuitos elétricos - série, paralelo e misto. Magnetismo e eletromagnetismo. Corrente e tensão senoidais: valores de crista, médio e eficaz. Circuitos 
trifásicos . Potência e energia . Medidas elétricas . Desenho Técnico: simbologia e diagramas . Interpretação de projetos elétricos . Máquinas elétricas: 
transformadores, motores de indução monofásicos e trifásicos . Acionamentos e controles elétricos . Equipamentos e materiais elétricos . Sistema 
de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) . Aterramento . Instalações elétricas de baixa tensão . Manutenção preventiva e preditiva de 
sistemas elétricos . Lei de ohm . Tensão e corrente elétrica . Potência elétrica . Tipos de fornecimento e tensão . Quadro de distribuição . Disjuntores 
termomagnéticos . Disjuntor e interruptor diferencial-residual . Circuito de distribuição . Circuitos terminais . Simbologia . Condutores elétricos . Fio 
terra . Planejamento da rede de eletrodutos . Cálculo da corrente elétrica em um circuito . Esquemas de ligação . Circuitos de corrente contínua: 
tensão elétrica e circuito elétrico, corrente elétrica, potência elétrica e associação de resistores . Análise de circuitos resistivos e instrumentos de 
medição de corrente contínua . Aplicações da eletricidade: valor da eletricidade, gerador de corrente contínua elementar e motor de corrente contínua 
elementar . Legislação Ambiental (Leis e Decretos Federais, resoluções CoNAMA) . Política Nacional de Meio Ambiente . Licenciamento ambiental, 
Avaliação de Impactos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e relatório de Impacto Ambiental (EIA/rIMA), Avaliação de riscos Ambientais, 
Sustentabilidade Ambiental, Zoneamento ecológico econômico, Poluição hídrica e tecnologias de tratamento dos efluentes, Gerenciamento de 
resíduos sólidos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Poluição atmosférica e controle de emissões, código florestal, procedimentos e tipos de 
licenças (LAP, LAI, LAO e TAC) ou dispensas, especificidades. Geração Hídrica, Eólica, Solar e Térmica. Sistemas de Transmissão e Distribuição. 
Planejamento, projetos e estudos de engenharia . Construção, operação, manutenção, proteção, desempenho, normas, padrões e procedimentos .

3 .11 . ESTATÍSTICA
 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuição de frequências - medidas descritivas de locação e de dispersão (média, mediana, 
moda, quartis), variância, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos entre quartis, valores atípicos, histogramas, boxplot e ramo e folhas). 
Cálculo de Probabilidade: definições básicas e axiomas, probabilidade condicional e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, função 
de distribuição, função de probabilidade, função de densidade de probabilidade, esperança, variância e desvio-padrão; Principais distribuições 
de probabilidade: distribuição binomial, distribuição multinominal, distribuição normal e distribuição de poisson, distribuição condicionais e 
independência, esperança condicional, funções geradoras de momentos, lei dos grandes números, teorema central do limite, amostras aleatórias, 
distribuições amostrais . Inferência Estatística: estimação pontual - métodos de estimação, propriedade dos estimadores, estimação por intervalos, 
testes de hipóteses - hipóteses simples e compostas, nível de significância e potência, teste t de Student, testes quiquadrado, de advertência, de 
independência e de homogeneidade em tabelas de contingência . Modelos lineares: mínimos quadrados, regressão linear simples, inferência na 
regressão, correlação e regressão, análise de resíduos, regressão múltipla . Técnicas de Amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho amostral, 
estimadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem sistemática, amostragem por conglomerados. Bioestatística.

3 .12 . FArMáCIA
 Assistência farmacêutica, Regulamento de Boas Práticas em Farmácia. Atribuições do profissional farmacêutico, responsabilidade técnica. 
Manipulação medicamentosa . Farmacologia . Sedativos . Hipnóticos . Psicoestimulantes . Sedativos ansiolíticos . Antipsicóticos . Antidepressivos . 
Antihistamínicos . vasoconstritores . vasodilatadores . Antiácidos . Digestivos . Antitussígenos . Expectorantes . Antilipêmicos . Antidiabéticos . 
Diuréticos. Anti-inflamatórios locais. Antiparasitários e Antimicrobianos. Corticosteroides. Interações medicamentosas. Efeitos Adversos. 
Antiepiléticos . Administração de recursos Materiais . Sistemas de Distribuição de Medicamentos . Quimioterapia . Medicamentos Genéricos . Ética 
Profissional. Legislação Farmacêutica. Assistência Farmacêutica: Conceito. Etapas da Assistência Farmacêutica. Seleção de medicamentos: conceito 
de medicamentos essenciais; Comissão de Farmácia e Terapêutica, Programação e aquisição de medicamentos: Conceitos, objetivos, Critérios, Etapas, 
Métodos, Indicadores de qualidade; critérios de cadastro de fornecedores; especificações técnicas de produtos, embalagem, materiais, equipamentos 
e instalações . Armazenamento e distribuição de medicamentos: objetivos, Estruturação e Dimensionamento de área Física; Fluxo de Materiais, 
Técnicas e Condições de Armazenamento, Gestão de estoques (curva ABC; níveis de estoque); Farmácia Magistral (rDC ANvISA nº 67/2007) . 
Boas Práticas Farmacêuticas (rDC ANvISA nº 44/2009 e atualizações) . Gestão e dispensação de medicamentos controlados - Farmacologia das 
classes terapêuticas envolvidas (Port . 344/1998 e rDC ANvISA nº 20/2011 e suas atualizações) . Farmacoepidemiologia (Farmacovigilância; Tipos 
de estudos; Reações Adversas a Medicamentos; Classificação ATC e Dose Diária Definida). Avaliação de prescrição; sistemas de distribuição de 
medicamentos; uso racional de medicamentos. Lei nº 13.021/2014 (exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas). Ações de Vigilância 
Sanitária (Lei nº 6360/1973 e atualizações) . Coleta e processamento de materiais biológicos . Hematologia Clínica . Parasitologia Clínica . Bioquímica 
Clínica . Biossegurança em serviços de saúde . regulamento Técnico para Funcionamento do Laboratório Clínico (rDC 302/2005) . regulamento 
Técnico para o Gerenciamento de resíduos de Serviços de Saúde (rDC 306/2004) . Hemoterapia (rDC Nº . 153, de 14 de junho de 2004) .

3 .13 . NuTrIÇÃo
 Administração de serviços de alimentação: Planejamento do serviço de nutrição e dietética, critérios para elaboração de cardápios, seleção e preparo 
dos alimentos . Anorexia e Bulimia . Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de avaliação . Cadernos, normas e manuais do Ministério 
da Saúde. Cálculo das necessidades energéticas e planejamento de dieta para portadores de doenças inflamatórias do Intestino, Diabete Mellitus, 
renais agudos e crônicos . Cálculo do número de refeições diárias . Cálculo para dimensionamento do pessoal e número de substitutos . Contaminação 
dos alimentos . Controle higiênico sanitário dos alimentos, análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) e implantação do Manual de 
Boas Práticas para Serviços de Alimentação . Cuidado nutricional em doenças de má absorção, Anemia, Câncer e AIDS . Cuidado nutricional em 
doenças gastrointestinais . Cuidado nutricional para recém-nascido de baixo peso e alto risco . Custos e produtividade no serviço de alimentação 
controle de qualidade . Desnutrição . Digestão, Absorção . Educação em serviço e treinamento . Epidemiologia nutricional . Interações entre drogas 
e alimentos/ nutrientes . Equilíbrio de energia e manejo do peso . Fator de correção dos alimentos . Fatores ligados à presença, número e proporção 
dos micro-organismos . Indicações e técnicas de ministração de nutrição enteral . Interação entre medicamentos e nutrientes . Interpretação de exames 
laboratoriais . Legislação em geral aplicável ao cargo: Lei nº 8 .080/90; Lei nº 11 .346/06; Decreto nº 7 .508/11; resolução nº 26/13; resoluções rDC, 
da Anvisa: rDC nº 12/01; rDC nº 275/02; rDC nº 63/00; rDC nº 216/04; rDC nº 11/14 . Macronutrientes e oligoelementos . Nutrição e Atividade 
Física . Manual de boas práticas nos serviços de alimentação . Segurança Alimentar e Nutricional . Necessidades, recomendações e planejamento de 
energia e nutrientes para os indivíduos . Nutrição e hipertensão . Nutrição e doenças reumáticas . Nutrição e saúde oral . Nutrição e saúde psíquica . 
Educação nutricional para coletividades. Nutrição enteral e parenteral em Pediatria, insuficiência renal, hepática e cardíaca. Nutrição e saúde 
coletiva . Nutrição materno infantil . Nutrição na gravidez . Nutrição nas diferentes fases de vida: infância, adolescência, adulto, idoso . o exercício 
da profissão de nutricionista. Os nutrientes e seu metabolismo: fundamentos básicos em nutrição humana. Peso, estatura, percentual de gordura 
corporal . Planejamento alimentar nos pacientes com cardiopatia aguda e crônica . Planejamento de um lactário . Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição. Recomendações nutricionais: conceito, uso e aplicação das DRI’s. Regulamentação da profissão de nutricionista. Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional - SISVAN. Código de Ética Profissional do Nutricionista. Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química, 
características organolépticas, os grupos alimentares, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos . Terapia de Nutrição 
Enteral: indicação, técnica de administração, preparo, distribuição, seleção e classificação das fórmulas enterais. Terapia Nutricional em condições 
específicas: Desnutrição, Doenças Gastrointestinais, Doenças Crônicas Não transmissíveis (Diabetes, Hipertensão e Obesidade), Doenças Renais, 
Doenças Hepáticas, HIv/AIDS e Neoplasias, Síndromes de Má Absorção, Alergias e Intolerâncias alimentares . vias de acesso e complicações em 
nutrição enteral e parenteral .

3 .14 . oDoNToLoGIA
 Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, 
infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, 
Promoção, Proteção e recuperação da Saúde; vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde . 
Biossegurança em odontologia . Controle de infecção . Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS . Guia de recomendações 
para o uso de Fluoretos no Brasil . odontologia Social e Preventiva . odontologia em Saúde Coletiva . Anatomia bucal e dentária . Patologias e 
semiologia da cavidade oral . Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade oral . Cariologia . Dentística restauradora . Endodontia . Periodontia . 
odontopediatria . odontogeriatria . Exodontia . Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor-orofacial . Prótese Dentária . Farmacologia e Anestesiologia 
em odontologia . radiologia odontológica e Imaginologia . Materiais dentários, instrumentais e acessórios odontológicos . Clínica Integral . Exame 
do paciente. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Psicologia na Odontologia. Odontologia Legal e Bioética. Ética Profissional. 
Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; Etiologia; Níveis de evolução, Exame geral 
do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em odontologia; Exame extra bucal; Exame intral bucal; Exame clínico de 
tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame clínico dos tecidos de suporte dos 
elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários, Diagnóstico; Diagnóstico extra bucal; Diagnóstico intra 
bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; Diagnóstico das afecções 
dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem endodôntica; Diagnóstico das lesões de origem periodontal; 
Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção da saúde em odontologia . Técnicas de anestesia regional em 
odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de Cirurgia; Princípios de 
Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia não complicada; A fórceps; A alavanca; 
Princípios de exodontia complicada. Retalho ou técnica aberta. Dentes retidos; Indicações; Contra indicações; Sistema de classificação; Exame 
radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas, Traumatismo dentário, 
Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia, 
Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina polpa, Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-
tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, restaurações com materiais provisórios, restaurações com cimentos de 
ionômero de vidro, Restaurações com amálgamas, Restaurações com resinas compostas, Prótese; Prótese fixa; Prótese parcial removível; Prótese 
total. Noções de Informática aplicada à Odontologia, Registro de pacientes e ficha clínica, Farmacologia e Terapêutica.

3 .15 . PSICoLoGIA
 Psicopatologia da criança, adolescente e adulto . Psicologia do desenvolvimento . Psicodinâmica do indivíduo e do grupo . Principais teorias e autores 
da psicologia clínica . Teorias da personalidade . Abordagens psicoterápicas . Processo psicodiagnóstico . Testagem e Avaliação Psicológica . Psicologia 
da Família . Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência . Epistemologia e Psicologia genéticas . Psicologia 
Social . Psicologia da Saúde . Psicologia do Envelhecimento . Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento . Psicologia do Trabalho e 
organizacional . Políticas Públicas de Saúde Mental . Psicodiagnóstico . Psicoterapias . Psicologia do Envelhecimento . Psicologia Cultural . Política 
Nacional de vigilância em Saúde; Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Promoção da Saúde; Programa Nacional de Segurança 
do Paciente; Programa Saúde na Hora . Direitos dos usuários da saúde . Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde . Código de Ética 
Profissional.

3 .16 . SErvIÇo SoCIAL
 Dimensão Técnico-operativa: A questão da instrumentalidade e a dimensão técnico operativa do trabalho do Assistente Social com indivíduos, 
famílias, grupos e populações . Direitos Sociais . Serviço Social . Política e direitos sociais no Brasil . Pesquisa: a pesquisa em Serviço Social . A 
dimensão investigativa e a construção do conhecimento . A construção do projeto de pesquisa . Metodologias quantitativas e qualitativas na pesquisa 
social . Políticas Públicas: o papel do Assistente Social na formulação, gestão e execução de políticas públicas . Controle Social . redução de Danos . 
Ética Profissional: A dimensão ética, política, teórico-metodológica e técnico-operacional do trabalho do Assistente Social. A regulamentação 
profissional e o Código de Ética do Assistente Social. Seguridade Social: Seguridade Social e a relação com o Estado. Saúde Pública. Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991 . Lei nº 8 .213, de 24 de julho de 1991 . regulamento da Previdência Social - rPS, aprovado pelo Decreto nº 3 .048, de 6 de 
maio de 1999 . Emenda constitucional nº 103/2019 . Legislação: Direitos Humanos . resolução nº 33/12; Decreto nº 7 .508/11; Lei nº 10 .257/01; 
Lei nº 12 .435/11; Lei nº 8 .662/93; Lei nº 8 .080/90 . Plano Brasil Sem Miséria . Programa Nacional de universalização do Acesso e uso da Energia 
Elétrica . Programa Nacional de universalização do Acesso e uso da água . Declaração universal dos Direitos Humanos . Lei orgânica da assistência 
social - LoAS, NoB/SuAS e NoB/rH . Metodologia do Serviço Social: Métodos utilizados na ação direta com indivíduos, grupos e segmentos 
populacionais, técnicas e entrevista utilizadas no Serviço Social . Constituição Federal: da Seguridade Social; da Educação; da Cultura e do Desporto; 
da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Comunicação Social; do Meio Ambiente; da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso; dos 
Índios . Garantia de direitos: Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10 .741, de 1º de outubro de 2003) . Lei Maria da Penha (Lei nº 11 .340, de 7 de agosto 
de 2006) . Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8 .069, de 13 de julho de 1990) . Estatuto da Igualdade racial (Lei nº 12 .288, de 20 de julho 
de 2010) . Estatuto da Cidade (Lei nº 10 .257, de 10 de julho de 2001) . Estatuto do Índio (Lei nº 6 .001, de 19 de dezembro de 1973) . Lei orgânica da 
Saúde (Lei nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990) .

3 .17 . FISIoTErAPIA - TErAPIA INTENSIvA ou ouTrA ESPECIALIDADE rELACIoNADA À ASSISTÊNCIA Ao PACIENTE GrAvE - 
MoDALIDADE PArA PACIENTES NEoNATAIS E PEDIáTrICoS
 Alterações anatômicas, fisiológicas e patológicas: Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações: musculoesqueléticas, 
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. Anatomia e Fisiologia: anatomia e fisiologia dos diferentes sistemas e órgãos 
do corpo humano; tecidos biológicos, células e moléculas, suas funções; deontologia, fatores cinesiológicos e biomecânicos envolvidos na marcha 
e nas outras atividades da vida diária . Aspectos Gerais da Fisioterapia: Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de 
atuação da fisioterapia. Abordagem da fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva neonatal. Manipulação mínima e estimulação precoce. 
Humanização na unidade de terapia intensiva neonatal . ventilação mecânica invasiva e não invasiva . Descontinuação da ventilação mecânica . 
Encefalopatia crônica não progressiva . Doenças neuromusculares na infância . Mielomeningocele . Doenças osteomusculares congênitas e do quadril . 
Traumatologia . Doenças do sistema osteomuscular . reabilitação neonatal e pediátrica cardiopulmonar e metabólica .

3 .18 . FISIoTErAPIA - FISIoTErAPIA rESPIrATÓrIA / TErAPIA INTENSIvA ou ouTrA ESPECIALIDADE rELACIoNADA À 
ASSISTÊNCIA Ao PACIENTE GrAvE - MoDALIDADE PArA PACIENTES ADuLToS
 Alterações anatômicas, fisiológicas e patológicas: Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações: musculoesqueléticas, 
neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias e angiológicas. Anatomia e Fisiologia: anatomia e fisiologia dos diferentes sistemas e órgãos do corpo 
humano; tecidos biológicos, células e moléculas, suas funções; deontologia, fatores cinesiológicos e biomecânicos envolvidos na marcha e nas outras 
atividades da vida diária . Aspectos Gerais da Fisioterapia: Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da 
fisioterapia. Anamnese e propedêutica respiratória. Instrumentos de avaliação respiratória. Aspectos gerais na interpretação de exames laboratoriais. 
Estudo radiológico do tórax . Propriedades do muco brônquico . Técnicas passivas de desobstrução de vias aéreas . Técnicas ativas de desobstrução 
brônquica. Aspiração endotraqueal. Terapia de expansão pulmonar. Passagem de plantão em fisioterapia. Indicações da ventilação mecânica. 
Parâmetros ventilatórios . Modos ventilatórios básicos

3 .19 . ENGENHArIA ELETrÔNICA / ENGENHArIA BIoMÉDICA - ENGENHArIA CLÍNICA
 Eletricidade, eletrônica básica, eletrônica digital, eletrônica industrial . Esterilização: autoclaves . radiologia e diagnóstico por imagem: aparelhos de 
raio-X, mamógrafos, tomógrafos, sistemas de revelação e digitalização de imagem e ecografias. Monitores multiparamétricos: pressão não invasiva, 
eletrocardiograma, saturação de oxigênio, capnografia, análise de gases, pressão invasiva. Cardioversores: desfibrilação, cardioversão, desfibrilação 
externa automática e marcapasso externo transtorácico não invasivo . ventilação: respiradores e carrinhos de anestesia . Gasoterapia: oxigênio, 
centrais PSA, ar comprimido, vácuo, óxido nitroso, Co2 . Neonatologia: incubadoras e berços aquecidos . unidades eletrocirúrgicas . Metrologia . 
Órgãos Metrológicos .

3 .20 . oDoNToLoGIA - CIrurGIA E TrAuMAToLoGIA BuCo MAxILo FACIAIS
 Anatomia aplicada a cirurgia; Biossegurança; Pré-operatório, Anestesia; Princípios e técnicas cirúrgicas; Farmacologia; Exodontia dos terceiros 
molares; Exames complementares; Mini-implantes; Implantes unitários; Frenectomia; Gengivectomia; Gengivoplastia; Aumento de coroa clínica; 
Apicectomia; Biopsia; Conhecimento e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes, análise de resultado de biópsias, cirurgias 
protética, ortodôntica e ortognática, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas 
salivares, doenças da articulação têmporomandibular, lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial, malformações congênitas ou 
adquiridas dos maxilares e da mandíbula e tumores benignos da cavidade bucal, diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da 
cavidade bucal, perícias odontolegais, emissão de laudos e pareceres, prescrição e administração de medicamentos; noções de medidas de controle de 
infecção no consultório dentário, anatomia facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e emergências 
em cirurgia buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e anti-inflamatórios), anestesia, exame radiológico facial e dentário, 
patologia bucal . Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; Etiologia; Níveis de evolução, 
Exame geral do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em odontologia; Exame extra bucal; Exame intral bucal; Exame 
clínico de tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame clínico dos tecidos de suporte 
dos elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários, Diagnóstico; Diagnóstico extra bucal; Diagnóstico intra 
bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; Diagnóstico das afecções 
dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem endodôntica; Diagnóstico das lesões de origem periodontal; 
Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção da saúde em odontologia . Técnicas de anestesia regional em 
odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de Cirurgia; Princípios de 
Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia não complicada; A fórceps; A alavanca; 
Princípios de exodontia complicada. Retalho ou técnica aberta. Dentes retidos; Indicações; Contraindicações; Sistema de classificação; Exame 
radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas, Traumatismo dentário, 
Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia .

3 .21 . oDoNToLoGIA - DENTÍSTICA
 Anatomia aplicada a cirurgia; Biossegurança; Pré-operatório, Anestesia; Princípios e técnicas cirúrgicas; Farmacologia; Exodontia dos terceiros 
molares; Exames complementares; Mini-implantes; Implantes unitários; Frenectomia; Gengivectomia; Gengivoplastia; Aumento de coroa clínica; 
Apicectomia; Biopsia; Conhecimento e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes, análise de resultado de biópsias, cirurgias 
protética, ortodôntica e ortognática, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas 
salivares, doenças da articulação têmporomandibular, lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial, malformações congênitas ou 
adquiridas dos maxilares e da mandíbula e tumores benignos da cavidade bucal, diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da 
cavidade bucal, perícias odontolegais, emissão de laudos e pareceres, prescrição e administração de medicamentos; noções de medidas de controle de 
infecção no consultório dentário, anatomia facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e emergências 
em cirurgia buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e anti-inflamatórios), anestesia, exame radiológico facial e dentário, 
patologia bucal . Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; Etiologia; Níveis de evolução, 
Exame geral do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em odontologia; Exame extra bucal; Exame intral bucal; Exame 
clínico de tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame clínico dos tecidos de suporte 
dos elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários, Diagnóstico; Diagnóstico extra bucal; Diagnóstico intra 
bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; Diagnóstico das afecções 
dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem endodôntica; Diagnóstico das lesões de origem periodontal; 
Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção da saúde em odontologia . Técnicas de anestesia regional em 
odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de Cirurgia; Princípios de 
Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia não complicada; A fórceps; A alavanca; 
Princípios de exodontia complicada. Retalho ou técnica aberta. Dentes retidos; Indicações; Contraindicações; Sistema de classificação; Exame 
radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas, Traumatismo dentário, 
Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia, 
Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina polpa, Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-
tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, restaurações com materiais provisórios, restaurações com cimentos de 
ionômero de vidro, Restaurações com amálgamas, Restaurações com resinas compostas, Prótese; Prótese fixa; Prótese parcial removível; Prótese 
total .

3 .22 . oDoNToLoGIA - DISFuNÇÃo TEMPoroMANDIBuLAr E Dor oroFACIAL
 Odontologia preventiva, saúde bucal e clínica integral: Formação e composição da saliva. Etiologia e comportamento da cárie dental. Filosofia de 
tratamento integral. Noções de microbiologia bucal, placa dental, saliva, dieta e higiene bucal. Quimioprofilaxia da cárie dentária. Risco de cárie e 
atividade cariogênica . Diagnóstico e prognóstico de cárie . Métodos e mecanismos de ação do Flúor . Plano de tratamento integrado em odontologia . 
Processo saúde doença . Promoção e Educação em Saúde . Exercício ético e legal da odontologia no Brasil . Periodontia: Epidemiologia da doença 
periodontal . Anatomia do periodonto . Patogenia da doença periodontal . Interrelação peridontia e demais áreas da odontologia . Cirurgia periodontal . 
odontopediatria: características da infância à adolescência e suas dinâmicas de mudanças . Patologias e anomalias em odontopediatria . uso de 
antimicrobianos . Hábitos bucais . Morfologia da superfície oclusal . Trauma dental na dentição decidua . Controle da dor e tratamentos indicados aos 
pacientes odontopediátricos . Abordagens preventivas e clínicas em odontopediatria . Doenças bucais e manifestações orais sistêmicas . Tratamento 
não invasivo . odontogeriatria: processo de envelhecimento . odontologia geriátrica . Aspectos psicológicos relacionados ao idoso . Atenção de saúde 
ao idoso . Dentística restauradora: propriedades, indicações e técnicas e uso das resinas compostas, amálgamas e cimento iononômeros de vidro . 
restaurações diretas em dentes anteriores fraturados . Noções de oclusão e procedimentos clínicos de tratamento das disfunções . Abordagem de 
dentes tratados endodonticamente . Sistemas adesivos odontológicos . Clareamento de dentes vitais e não vitais . Psicologia na odontologia: Formação 
de vínculo no atendimento odontológico. Relação paciente profissional. Controle do comportamento. Desenvolvimento Humano. Dinâmica familiar. 
Conceitos de stress e sua relação com a saúde bucal . Farmacologia: Farmacologia aplicada ao atendimento odontológico e suas implicações clínicas . 
Farmacologia geral . Princípios gerais do uso correto de fármacos para o tratamento da dor . Anestésicos locais . Antimicrobianos de uso corrente 
em odontologia . Endodontia: Métodos de diagnóstico . Materiais para a proteção do complexo dentino-pulpar . Tratamento conservador da polpa 
dentária . Traumatismos alveolo-dentário . Doenças da polpa e periápice . urgências em Endodontia . Exodontia: Anatomia aplicada . Indicações e 
Contraindicações . Exames Complementares . Assepsia e Barreiras de proteção . Técnicas operatórias . Pós-operatório em Exodontia . Patologia Bucal: 
Tumores benignos e malignos da cavidade bucal, suas incidências, características clínicas, tratamento e prognóstico . Lesões cancerizáveis . Lesões 
císticas . Epidemiologia . Infecções Bacterianas . Doenças Fúngicas e Protozoárias . Infecções virais e Patologia das Glândulas Salivares . Primeiros 
Socorros . urgências em odontologia . Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório . Malformações congênitas ou adquiridas 
dos maxilares e da mandíbula . Lesões de origem traumática na área buco-maxilo-facial . Princípios da cirurgia maxilo facial . Conhecimentos e 
procedimento em implantes, enxertos, transplantes e reimplantes . Avaliação e cuidados pré, trans e pós-operatórios . Princípios da cirurgia . 
Instrumentação cirúrgica . Política Nacional de Saúde Bucal . Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal . Código de Ética odontológica .

3 .23 . oDoNToLoGIA - ENDoDoNTIA
 Diagnóstico das patologias pulpares preparo biomecânico; técnicas de preparo dos canais radiculares com instrumentos rotatórios, técnicas de 
obturação dos canais radiculares; instrumentos rotatórios em endodontia, emergências endodônticas; assepsia e antissepsia em endodontia; terapêutica 
aplicada na endodontia . odontologia Geral: Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; 
Etiologia; Níveis de evolução, Exame geral do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em odontologia; Exame extra bucal; 
Exame intra bucal; Exame clínico de tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame 
clínico dos tecidos de suporte dos elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários, Diagnóstico; Diagnóstico 
extra bucal; Diagnóstico intra bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; 
Diagnóstico das afecções dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem endodôntica; Diagnóstico das lesões 
de origem periodontal; Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção da saúde em odontologia . Técnicas de 
anestesia regional em odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de 
Cirurgia; Princípios de Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia não complicada; 
A fórceps; A alavanca; Princípios de exodontia complicada . retalho ou técnica aberta . Dentes retidos; Indicações; Contraindicações; Sistema de 
classificação; Exame radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas, 
Traumatismo dentário, Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, Abordagem do paciente sob 
quimioterapia e radioterapia, Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina polpa, Tratamento das lesões em tecidos 
duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, restaurações com materiais provisórios, 
Restaurações com cimentos de ionômero de vidro, Restaurações com amálgamas, Restaurações com resinas compostas, Prótese; Prótese fixa; Prótese 
parcial removível; Prótese total .

3 .24 . oDoNToLoGIA - oDoNToLoGIA PArA PACIENTES CoM NECESSIDADES ESPECIAIS
 Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; Etiologia; Níveis de evolução, Exame geral 
do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em odontologia; Exame extra bucal; Exame intra bucal; Exame clínico de 
tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame clínico dos tecidos de suporte dos 
elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários, Diagnóstico; Diagnóstico extra bucal; Diagnóstico intra 
bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; Diagnóstico das afecções 
dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem endodôntica; Diagnóstico das lesões de origem periodontal; 
Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção da saúde em odontologia . Técnicas de anestesia regional em 
odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de Cirurgia; Princípios de 
Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia não complicada; A fórceps; A alavanca; 
Princípios de exodontia complicada. Retalho ou técnica aberta. Dentes retidos; Indicações; Contraindicações; Sistema de classificação; Exame 
radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas, Traumatismo dentário, 
Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia, 
Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina polpa, Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-
tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, restaurações com materiais provisórios, restaurações com cimentos de 
ionômero de vidro, Restaurações com amálgamas, Restaurações com resinas compostas, Prótese; Prótese fixa; Prótese parcial removível; Prótese 
total. Noções de Informática aplicada à Odontologia, Registro de pacientes e ficha clínica, Farmacologia e Terapêutica.

3 .25 . oDoNToLoGIA - oDoNToPEDIATrIA
 A Dentições decídua e mista; conduta clínica e psicológica na odontopediatria; técnicas radiográficas em odontopediatria; prevenção, diagnóstico e 
patologia bucal em odontopediatria; cárie na criança e no adolescente; considerações nutricionais para o paciente odontopediátrico; anestesia local 
para criança e o adolescente; ortodontia preventiva; tratamento pulpar em dentes decíduos; traumatismo na dentição decídua; odontologia para o 
bebê . Biogênese das dentições . Lesões de tecidos duros e moles em odontopediatria . Cirurgia em odontopediatria . radiologia em odontopediatria 
(técnicas randall, Mankopf, bite-wing, Clark) . Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis de evolução, Doença periodontal; 
Etiologia; Níveis de evolução, Exame geral do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em odontologia; Exame extra bucal; 
Exame intral bucal; Exame clínico de tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico dos elementos dentários; Exame 
clínico dos tecidos de suporte dos elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos dentários, Diagnóstico; Diagnóstico 
extra bucal; Diagnóstico intra bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; 
Diagnóstico das afecções dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem endodôntica; Diagnóstico das lesões 
de origem periodontal; Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção da saúde em odontologia . Técnicas de 
anestesia regional em odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas de anestesia mandibular, Princípios de 
Cirurgia; Princípios de Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; Princípios de exodontia não complicada; 
A fórceps; A alavanca; Princípios de exodontia complicada . retalho ou técnica aberta . Dentes retidos; Indicações; Contraindicações; Sistema de 
classificação; Exame radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem e prevenção das infecções odontogênicas, 
Traumatismo dentário, Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia, Abordagem do paciente sob 
quimioterapia e radioterapia, Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina polpa, Tratamento das lesões em tecidos 
duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, restaurações com materiais provisórios, 
Restaurações com cimentos de ionômero de vidro, Restaurações com amálgamas, Restaurações com resinas compostas, Prótese; Prótese fixa; Prótese 
parcial removível; Prótese total .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190146.
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3 .26 . oDoNToLoGIA - PrÓTESE DENTárIA
 Procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais como substituição das perdas de substâncias dentárias e 
paradentárias; Procedimentos necessários ao planejamento, confecção e instalação de próteses, manutenção e controle da reabilitação; Prótese 
sobre implante: indicações e técnicas; Próteses Imediatas: procedimentos necessários para confecção e adaptação; Próteses Parciais Provisórias: 
confecção e adaptação; Próteses unitárias; Tratamento restaurador Atraumático . Biossegurança em odontologia, Doença cárie; Etiologia; Níveis 
de evolução, Doença periodontal; Etiologia; Níveis de evolução, Exame geral do paciente, Anamnese, Exames laboratoriais, Exame do paciente em 
odontologia; Exame extra bucal; Exame intra bucal; Exame clínico de tecidos moles; Exame clínico dos elementos dentários; Exame radiológico 
dos elementos dentários; Exame clínico dos tecidos de suporte dos elementos dentários Exame radiológico dos tecidos de suporte dos elementos 
dentários, Diagnóstico; Diagnóstico extra bucal; Diagnóstico intra bucal; Diagnóstico das lesões em esmalte; Diagnóstico das afecções do complexo 
dentina-polpa; Diagnóstico pulpar; Diagnóstico das afecções dos tecidos de suporte dos elementos dentários; Diagnóstico das lesões de origem 
endodôntica; Diagnóstico das lesões de origem periodontal; Diagnóstico das lesões de origem endodôntico/periodontal, Promoção e prevenção 
da saúde em odontologia . Técnicas de anestesia regional em odontologia; Considerações anatômicas; Técnicas de anestesia maxilar; Técnicas 
de anestesia mandibular, Princípios de Cirurgia; Princípios de Assepsia; Princípios de cirurgia, Princípios de exodontia; Instrumental cirúrgico; 
Princípios de exodontia não complicada; A fórceps; A alavanca; Princípios de exodontia complicada . retalho ou técnica aberta . Dentes retidos; 
Indicações; Contraindicações; Sistema de classificação; Exame radiográfico; Técnica Cirúrgica; Controle pós-operatório. Princípio da abordagem 
e prevenção das infecções odontogênicas, Traumatismo dentário, Doenças odontogênicas do seio maxilar, Princípios de diagnóstico diferencial 
e biópsia, Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia, Implantes contemporâneos em odontologia, Proteção do complexo dentina 
polpa, Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo, Tratamento endodôntico-obturações de canais, 
restaurações com materiais provisórios, restaurações com cimentos de ionômero de vidro . Manual técnico de confecção de próteses totais pela 
técnica de polimerização em micro-ondas (Ministério da Saúde . Secretaria de Atenção à Saúde . Departamento de Atenção Básica . – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012) . Diagnóstico Protético em edentados totais . Materiais Dentários em Prótese Total . Etapas clínicas e laboratoriais da 
confecção de uma prótese total removível . Prótese total no contexto da Atenção básica e secundária na Proteção da Saúde .

C . CArrEIrA DE MÉDICo DA árEA DE SEGurIDADE SoCIAL
1 . LÍNGuA PorTuGuESA
Leitura e compreensão de textos: assunto e estruturação . Ideias principais e secundárias . relação entre ideias . Ideia central e intenção comunicativa . 
Efeitos de sentido . Figuras de linguagem . recursos de argumentação . Coesão e coerência textuais . Gênero do texto (literário e não literário, narrativo, 
descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna .
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos verbos em português .
Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e 
verbos . Fonética e Fonologia .
Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e 
regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Emprego do sinal indicativo de crase . Pontuação .
reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta .

2 . SAÚDE PÚBLICA
 Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento 
e legislação do SuS . Saúde complementar . Planejamento e programação local de saúde . Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional 
de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde . outras 
políticas nacionais na área da saúde . Epidemiologia e Indicadores de Saúde . Sistemas de Informação em Saúde . vigilância epidemiológica e Doenças 
de Notificação Compulsória. Situação de saúde, políticas públicas e organização de programas e serviços para segmentos populacionais estratégicos. 
Educação em saúde .
 Constituição Federal (Arts . 196 a 200) .
 Lei Federal n° 8 .080/1990 (Lei orgânica da Saúde) .
 Decreto Federal n° 7 .508/2011 (regulamentação da Lei orgânica da Saúde) .

3 . LEGISLAÇÃo BáSICA
 Constituição do Estado de Minas Gerais .
 Lei Estadual n° 869/1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos) .
 Decreto Estadual n° 46 .644/2014 (Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração) .
 Lei Estadual nº 15 .465/2005 (Carreiras de Seguridade Social do Poder Executivo) .

4 . CoNHECIMENToS ESPECÍFICoS Por ESPECIALIZAÇÃo
4 .1 . ANESTESIoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Organização da SBA. Risco profissional do anestesiologista. Preparo pré-anestésico. Farmacologia 
geral . Farmacologia dos anestésicos locais . Farmacologia dos anestésicos venosos . Farmacologia dos anestésicos inalatórios . Farmacologia do 
sistema respiratório . Farmacologia do sistema cardiovascular . Farmacologia do sistema nervoso . Transmissão e bloqueio neuromuscular . Anestesia 
venosa . Física e anestesia . Anestesia inalatória . Bloqueio subaracnoideo e peridural Bloqueios periféricos . recuperação pósanestésica . Monitorização . 
Parada cardíaca e reanimação . Sistema urinário . Sistema digestivo . Sistema endócrino . Autacoides derivados dos lipídios . Metabolismo . reposição 
volêmica e transfusão. Metodologia científica. Anestesia para cirurgia abdominal. Anestesia em urologia. Anestesia em ortopedia. Anestesia e sistema 
endócrino . Anestesia em obstetrícia . Anestesia em urgências e no trauma . Anestesia para oftalmo e otorrino . Anestesia para cirurgia plástica e 
bucomaxilo-facial . Anestesia em geriatria . Anestesia para cirurgia torácica . Anestesia e sistema cardiovascular . Anestesia em pediatria . Anestesia 
para neurocirurgia .

4 .2 . CArDIoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Semiologia cardíaca (história e exame físico) . Cardiopatia isquêmica (angina estável, instável e infarto 
agudo do miocárdio). Miocardiopatias. Hipertensão arterial sistêmica. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias congênitas. Valvulopatias. 
Fatores de risco para a doença aterosclerótica . Doenças do pericárdio . Endocardite infecciosa . Hipertensão pulmonar . Tromboembolismo pulmonar . 
Doenças da aorta .

4 .3 . CIrurGIA APArELHo DIGESTIvo
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Esôfago: esofagites, divertículo de Zenker, megaesôfago, corpo estranho, esôfago de Barrett; 
estenoses benignas, tumores de esôfago, varizes esofagogástricas, hérnia hiatal e doença do refluxo gastroesofágico, abordagens diagnósticas e 
terapêuticas endoscópicas . Estômago e duodeno: gastrites, duodenites, tumores de estômago, Linfoma MALT, úlcera péptica, hemorragia digestiva, 
estômago operado . Balão intragástrico . Gastropatia hipertensiva portal . Pesquisa de H . pylori . Cólon e reto: colites, tumores do cólon, vigilância e 
rastreamento no câncer colorretal, doença diverticular; corpo estranho, doenças inflamatórias, terapêuticas nas lesões elevadas e planas do cólon, 
pólipos e polipose, colopatia isquêmica . Colonoscopia na urgência . vias biliares e pâncreas: coledocolitíase, pancreatite aguda e crônica, tumor 
de papila, tumor de pâncreas, tumor das vias biliares. Cateterismo da papila e esfincterotomia endoscópica. Diagnóstico e tratamento das lesões 
benignas e malignas das vias biliares . Procedimentos endoscópicos: esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, biópsia e 
citologia, mucosectomia, polipectomia, pré-corte e papilotomia, técnicas de hemostasia, dilatação, gastrostomia e passagem de cateter enteral, 
posicionamento de endopróteses esofagianas, biliares e enterais, complicações de procedimentos endoscópicos . Achados endoscópicos nas doenças 
sistêmicas . Hemorragia digestiva alta varicosa e não varicosa . Hemorragia digestiva e baixa .

4 .4 . CIrurGIA CABEÇA E PESCoÇo
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Anatomia da cabeça e pescoço . Princípios da cirurgia de cabeça e pescoço . Propedêutica e avaliação 
do paciente cirúrgico . Transfusão . Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico . Antimicrobianos em cirurgia geral . Anestésicos 
locais . Anestesia loco regional . Fios de sutura: aspectos práticos do seu uso . Curativos: técnica e princípios básicos . Pré e pós-operatório em 
cirurgias eletivas e de urgência/emergência . Complicações cirúrgicas trans e pósoperatórias . Traqueostomia . Traumatologia crânio facial . Anomalias 
congênitas e adquiridas da face (diagnóstico e tratamento) . Cirurgias estético-funcionais da face . Cirurgias ortognáticas . Tratamento da síndrome 
da apnéia obstrutiva do sono . Tumores craniofaciais . reconstruções crânio, cabeça e pescoço . Diagnóstico e tratamento de enfermidades da tiróide 
Esvaziamento cervical . Diagnóstico e tratamento de doenças: das glândulas salivares; tumorais e não-tumorais das glândulas salivares; tumores 
cutâneos em cabeça e pescoço; tumores do nariz e dos seios paranasais; tumores do lábio e cavidade oral; tumores da faringe, laringe, tiroide e 
paratireoide; tumores ósseos em cabeça e pescoço; tumores nervosos periféricos e vasculares; Aragangliomas; tumores de partes moles; tumores 
orbitários; metástases cervicais; Hiperparatireoidismo . reconstrução com retalhos locais (princípios) . retalhos microcirúrgicos para CCP .

4 .5 . CIrurGIA CArDIovASCuLAr
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Semiologia vascular . Anatomia vascular . Fisiologia vascular . varizes . Tromboembolismo venoso e 
pulmonar. Insuficiência venosa crônica. Oclusão arterial aguda. Oclusão arterial crônica. Aneurismas arteriais. Amputações. Vasculites. Pé diabético. 
Síndrome de compressão neurovascular . Linfedema . Hemangiodisplasias . Malformações arteriovenosas . Hemangiomas . Acessos vasculares para 
hemodiálise . Procedimentos endovasculares em cirurgia vascular .

4 .6 . HEMoDINÂMICA E CArDIoLoGIA INTErvENCIoNISTA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Hematopoese. Morfologia e fisiologia dos elementos figurados. Interpretação do hemograma. Anemias 
em geral . Distúrbios de membrana . Hemoglobinopatias e Síndrome Talassêmica . Eritroenzimopatias . Distúrbios de coagulação . Púrpuras . Citopenias 
sanguíneas . Coagulação intravascular disseminada . Hemoterapia . Imunohematologia básica . Grupos sanguíneos . Sangue, componentes, derivados e 
frações . Avaliação laboratorial do sangue doado . Testes pré transfusionais . Transfusão de hemácias . Transfusão de plaquetas . Transfusão de plasma . 
Transfusão de leucócitos . uso de outros componentes, derivados e frações . Doença hemolítica de recém-nascido . Hemaferese terapêutica . Doação de 
sangue-legislação, recrutamento e triagem . Complicações de transfusão . Doenças mieloproliferativas e linfoproliferativas .

4 .7 . CIrurGIA GErAL
 Anatomia . Fisiologia . Epidemiologia na emergência . Monitorização . reanimação cardio-pulmonar . Desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido-
base . Choque . Coma . Entubação naso e orotraqueal . ventilação mecânica (invasiva e não invasiva) . Falência de sistemas orgânicos . Manejo de 
equipamentos . urgências e Emergências Clínicas . Farmacologia em urgências e emergências . Exames complementares . urgências e Emergências: 
Cardiológicas; Hematológicas e em Hemoterapia (hemoptise, CIvD, hemorragias e etc .); Gastrointestinais e Coloproctológicas; Neurológicas; 
vasculares; Psiquiátricas; oftalmológicas; otorrinolaringológicas; obstétricas, Ginecológicas e Gênitourinárias; em Doenças Infecciosas; 
Pneumológicas e respiratórias (derrames pleurais, pneumotórax hipertensivo, manejo de drenos intra-torácicos, asma aguda grave (estado de mal 
asmático),; Traumáticas (traumatismo abdominal fechado, traumatismo torácico fechado, fraturas, politraumatizados e etc .); Endocrinológicas e 
Metabólicas; Nefrológicas; Neurológicas e Psiquiátricas; Músculo esqueléticas e extremidades; Toxicológicas; Acidentes com animais peçonhentos . 
Queimados . Afogamentos e acidentes em mergulho .

4 .8 . CIrurGIA PEDIáTrICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Clínica cirúrgica . Avaliação do pré e pós-operatório . Cirurgia ambulatorial . Abdome agudo . 
Traumatologia . Crescimento e desenvolvimento . vacinações . Aleitamento materno . Alimentação da criança . Desnutrição . vitaminas e minerais . 
obesidade . Dor abdominal . Diagnóstico diferencial das adenomegalias e das hepatoesplenomeagalias . Cuidados com o recém-nascido . Principais 
doenças do recém-nascido . A criança com malformação . Erros inatos do metabolismo . Constipação intestinal . Diarréias . Distúrbios hidroeletrolíticos . 
Parasitoses intestinais . Hepatopatias agudas e crônicas . Colestase neonatal . Distúrbios da motilidade do aparelho digestivo . Afecções respiratórias 
agudas, crônicas e recorrentes. Asma. Tuberculose. Doenças exatemáticas. Infecções do sistema nervoso central. Síndrome da imunodeficiência 
adquirida. Infecções do sistema urinário. Glomerulopatias agudas e crônicas. Síndrome nefrótica. Insuficiência renal aguda e crônica. Cardiopatias 
congênitas. Febre reumática. Insuficiência cardíaca. Endocardites. Hipertensão arterial. Anemias. Diabetes melito. Problemas mais comuns da 
glândula tireóide . Distúrbios convulsivos . Problemas dermatológicos mais comuns .

4 .9 . CIrurGIA PLáSTICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Abordagem ao paciente cirúrgico . Pré e pós-operatório . Problemas de saúde no paciente cirúrgico . 
Cicatrização das feridas operatórias. Inflamação, infecção e antibioticoterapia. Manejo hidroeletrolítico no paciente cirúrgico. Metabolismo 
cirúrgico e nutrição . Analgesia e anestesia . Microcirurgia . Transplante de tecidos . retalhos cirúrgicos . Mastectomia e Implantes de mama . Aspectos 
da anatomia para cirurgia plástica . Procedimentos cirúrgicos reconstrutivos . reconstrução . Enxertos . Procedimentos cirúrgicos operatórios . Pós-
operatório. Avaliação e planejamento do paciente e das lesões. Incisões, suturas, fios e curativos. Atendimento de urgência nos traumatismos da face, 
de membros superiores e inferiores . Cirurgia plástica reparadora - queimaduras, deformidades congênitas, neoplasias, decorrentes de acidentes e 
de violência .

4 .10 . CIrurGIA ToráCICA
 A Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Avaliação Pré-operatória em pacientes pneumológicos ou submetidos à cirurgia torácica . Anatomia 
do tórax, pulmão, coração, esôfago e mediastino . Técnicas cirúrgicas das doenças de pacientes pneumológicos ou submetidos à cirurgia torácica . 
Manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e acompanhamento das afecções clínicas e cirúrgicas de pacientes pneumológicos ou submetidos 
à cirurgia torácica . Achados da história natural, exame físico e/ou métodos diagnósticos complementares das doenças de pacientes pneumológicos 
ou submetidos à cirurgia torácica . Complicações da cirurgia torácica . Aspectos éticos e bioéticos no atendimento de pacientes pneumológicos ou 
submetidos à cirurgia torácica . urgências e emergências em pacientes pneumológicos ou submetidos à cirurgia torácica .

4 .11 . ANGIoLoGIA
 Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . 
Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças 
do Aparelho Digestivo . Doenças do Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, 
ouvido e Garganta . Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e 
oncológicas . Doenças Infecciosas e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e 
relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia 
e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Noções básicas de anatomia vascular . Fisiologia 
da macro e da microcirculação. Fisiologia da coagulação e da fibrinólise. Fisiopatologia da aterosclerose. O exame clínico do paciente vascular. 
Métodos não invasivos no diagnóstico das doenças vasculares. Angiografias. Insuficiência arterial crônica de extremidades. Vasculites. Trombofilias. 
Arteriopatias vasomotoras. Aneurismas. Síndromes do desfiladeiro cervical. Insuficiência vascular cerebral de origem extra-craniana. Insuficiência 
vascular visceral. Pé Diabético. Hipertensão renovascular. Doença tromboembólica venosa. Insuficiência venosa crônica. Linfangites e erisipela. 
Linfedemas . Úlceras de perna . Angiodisplasias . oclusões arteriais agudas . Trauma vascular . Terapêutica hipolipemiante . Terapêutica antiplaquetária . 
Terapêutica anticoagulante e fibrinolítica. Terapêutica vasodilatadora e hemorreológica. Terapêutica venotônica e linfocinética.

4 .12 . CLÍNICA MÉDICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva .

4 .13 . DErMAToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Semiologia dermatológica . Doenças eczematosas . Doenças bolhosas e pustulosas . Doenças eritemato-
escamosas . Erupções purpúricas . Dermatoses papulosas . urticárias, prurigos e erupções papulopruriginosas . Doenças dos anexos . Colagenoses, 
vasculites e doenças autoimunes . Dermatoses infecciosas (virais, bacterianas, fúngicas, micobacterioses, por protozoários, zoonoses e DSTs) . 
Farmacodermias . Fotodermatoses . Granulomatoses . oncologia cutânea (neoplasias benignas e malignas) . Distúrbios metabólicos e manifestações 
cutâneas de doenças sistêmicas. SIDA e imunodeficiências em dermatologia. Dermatoses nas diferentes faixas etárias.

4 .14 . ENDoCrINoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Disfunções hipotalâmico-hipofisárias: diabetes insipidus, hiperprolactinemia, pan-hipopituitarismo, 
deficiência do hormônio de crescimento, acromegalia e doença de cushing. Distúrbios da tireoide: hipotireoidismo, hipertireoidismo, câncer da 
tireoide, nódulos tireoidianos . Distúrbios do metabolismo do cálcio . Distúrbios das supra-renais: hiperplasia adrenal congênita, síndrome de cushing, 
tumor supra-renal, insuficiência adrenal. Distúrbios da puberdade: puberdade precoce, puberdade atrasada, ginecomastia. Alterações do crescimento, 
hirsutismo e síndrome dos ovários policísticos, doenças metabólicas . obesidade e síndrome metabólica, hipoglicemias, dislipidemias . Diabetes 
melito: diagnóstico, tratamento, novas terapêuticas (insulinas e medicamentos orais), complicações crônicas .

4 .15 . GASTroENTEroLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Doenças do esôfago . Doenças de estômago e duodeno . Doenças de intestino delgado . Doenças 
colorretais. Doenças de fígado e vias biliares. Doenças de pâncreas. Hemorragia digestiva. Doenças inflamatórias intestinais. Neoplasias.

4 .16 . GErIATrIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . 
Geriatria Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Biologia do envelhecimento . Teorias do envelhecimento . Aspectos biológicos e 
fisiológicos do envelhecimento. Prevenção e promoção da saúde. Geriatria básica. Exames complementares e instrumentos de avaliação. Déficit 
cognitivo . Demências . Instabilidade postural e quedas . Imobilidade e úlceras de pressão . Incontinência urinária e fecal . Iatrogenia e farmacologia em 
geriatria . Hipertensão arterial sistêmica, arritmias, doença arterial periférica e doenças da carótida . Aterosclerose . Fatores de risco cardiovascular . 
Doenças cerebrovasculares: acidente vascular cerebral isquêmico/hemorrágico . Síndromes parkinsonianas . Tremor essencial . Doença de Parkinson . 
Pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. Embolia pulmonar e tuberculose. Esofagite de refluxo, gastrites, úlceras péptica e gástrica, 
insuficiência hepática, diarreia e constipação intestinal. Hiperplasia prostática. Prostatite. Disfunção erétil. Osteoporose, osteomalácia, osteoartrose, 
artrite reumatoide e doença de Paget . Diabetes mellitus . Doenças da tireoide . Síndrome plurimetabólica . obesidade . Neoplasias . Doenças 
dermatológicas . Anemias e doenças mieloproliferativas . Nutrição . Infecções e imunizações . Doenças dos órgãos dos sentidos . Sono no idoso . 
Reabilitação. Cuidados paliativos ao final da vida. Delirium. Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do 
paciente em choque . Imobilizações e cuidados no local do acidente . Atendimento inicial ao paciente traumatizado . Diagnóstico e tratamento inicial 
das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias 
agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização 
de suturas e drenagem de abcessos . Principais problemas médicos relacionados aos idosos . rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer . 
Prevenção do câncer .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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4 .17 . GINECoLoGIA E oBSTETrÍCIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Ginecologia geral . Amenorreias . Climatério . Consulta ginecológica . Doenças da mama . Doenças 
sexualmente transmissíveis e SIDA . Dor pélvica . Endocrinopatia ginecológica . Endometriose . Ginecologia infantojuvenil . Infecções genitais . 
Neoplasias genitais e doenças vulvogenitais . Planejamento familiar . reprodução humana . Sangramento genital . Sexologia . Tensão pré-menstrual . 
uroginecologia . violência sexual . obstetrícia geral . Abortamento . Amamentação . Assistência ao parto . Assistência pré-natal . Diabete gestacional . 
Diagnóstico de gestação . Doença hipertensiva . Fórcipe e cesariana . Gemelaridade . Gestação de alto risco . Gestação ectópica . Incompatibilidade 
sanguínea materno-fetal . Indução do parto . Infecções . Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação . Medicina fetal . Neoplasia trofoblástica . Pós-
maturidade . Prematuridade . Puerpério . ruptura prematura de membranas . Sangramento do terceiro trimestre . Semiologia obstétrica . uso de drogas 
durante a gestação e a amamentação .

4 .18 . HEMAToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Hematopoese. Morfologia e fisiologia dos elementos figurados. Interpretação do hemograma. Anemias 
em geral . Distúrbios de membrana . Hemoglobinopatias e Síndrome Talassêmica . Eritroenzimopatias . Distúrbios de coagulação . Púrpuras . Citopenias 
sanguíneas . Coagulação intravascular disseminada . Hemoterapia . Imunohematologia básica . Grupos sanguíneos . Sangue, componentes, derivados e 
frações . Avaliação laboratorial do sangue doado . Testes pré transfusionais . Transfusão de hemácias . Transfusão de plaquetas . Transfusão de plasma . 
Transfusão de leucócitos . uso de outros componentes, derivados e frações . Doença hemolítica de recém-nascido . Hemaferese terapêutica . Doação de 
sangue-legislação, recrutamento e triagem . Complicações de transfusão . Doenças mieloproliferativas e linfoproliferativas .

4 .19 . INFECToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes 
doenças: Arboviroses: Dengue, Febre Amarela; Cisticercose; Doença Meningocóccica; Doença Pneumocóccica; Doenças oportunistas na AIDS; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis; Esquistossomose; Estafilococos; Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; Hepatites Virais; 
Histoplasmose; Infeções Hospitalares; Leishmaniose Tegumentar e visceral; Leptospirose; Malária; Paracoccidioidomicose; Parasitoses Intestinais; 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Síndrome Respiratória Severa Aguda; Tuberculose. Mecanismo de Ação, resistência, indicações 
terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos Antimicrobianos.

4 .20 . NEFroLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Avaliação de rins, vias urinárias e função renal. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. 
Diálise e transplante renal . Glomerulopatias . Doenças tubulointersticiais do rim . Alterações vasculares renais . urolitíase . obstrução de vias urinárias . 
Doenças benignas da próstata . Neoplasias de rins, vias urinárias e próstata .

4 .21 . NEoNAToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Distúrbios 
respiratórios do recém-nascido . Icterícia Neonatal . Humanização e Bioética em Neonatologia . Nutrição Neonatal . Cardiopatias Congênitas . Infecção 
Neonatal Congênita e Adquirida . Anemia no período Neonatal . Anoxia no período Neonatal . Convulsão no período Neonatal . Follow-up do recém-
nascido de alto risco . Hipertensão pulmonar . Acreditação Hospitalar .

4 .22 . NEuroLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Diagnóstico Neurológico: Sindrômico, topográfico e etiológico. Principais Síndromes Neurológicas. 
Exames Complementares em Neurologia/Neurocirurgia . Principais Doenças Neurológicas . Malformações congênitas do SN . Neoplasias do SN . 
Traumas sobre o SN . Doenças vasculares do SN . Infecções do SN . Epilepsia e estados convulsivos . Doenças do desenvolvimento neuro-psicomotor . 
Doenças do sistema extrapiramidal . Doenças degenerativas do SN . Doenças desmielinizantes do SN . Doenças heredo-familiares do SN . Neuropatias 
periféricas . Doenças neuromusculares . Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas .

4 .23 . NEuroCIrurGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Anatomia do sistema nervoso central e periférico, crânio, conteúdo orbitário e coluna vertebral . 
Carcinogênese, biologia dos tumores e marcadores tumorais em neurocirurgia . Epidemiologia dos tumores do Sistema Nervoso crânio e coluna 
vertebral . Infecção em neurocirurgia . Propedêutica e exames subsidiários em neurocirurgia . Noções de radioterapia para o paciente neurocirúrgico . 
Noções básicas de neuropatologia . Cuidados pré e pós--- operatórios em neurocirurgia . Complicações pós-operatórias em neurocirurgia . Diagnóstico 
e tratamento das doenças tumorais do SN, crânio e coluna vertebral . Tumores orbitários . Neuroradiologia do sistema nervoso central e periférico, 
crânio, conteúdo orbitário e coluna vertebral

4 .24 . NuTroLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Estado nutricional: métodos de avaliação nutricional, diagnóstico e significado prognóstico. 
Ingestão, digestão, absorção, metabolização e excreção dos nutrientes . Princípios da bioquímica das proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, 
oligoelementos e água . Nutrientes para imunomodulação, proteção e antioxidante . Necessidades e recomendações nutricionais . Indicações de 
terapia nutricional parenteral e enteral . vias e técnicas de administração de nutrição parenteral e enteral . Formulação, preparo, armazenamento e 
controle de qualidade da nutrição enteral e parenteral. Terapia nutricional em situações específicas - distúrbios alimentares e da deglutição: anorexia, 
bulimia, obesidade, disfagia; afecções gastrointestinais: fístula digestiva, pancreatites, síndrome do intestino curto e outros distúrbios absortivos, 
intolerâncias alimentares, doenças inflamatórias intestinais; situações de hipermetabolismo: infecção, trauma; pré e pós- operatório; oncologia, 
radio e quimioterapia; doenças neurológicas; insuficiências orgânicas: hepática, renal, cardíaca e gravidez, imunossupressão, AIDS; complicações 
da nutrição parenteral e enteral; equipe multiprofissional de terapia nutricional; terapia nutricional domiciliar; regulamentos técnicos para terapia de 
nutrição parenteral e enteral .

4 .25 . oFTALMoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares . Anomalias de refração e correção das 
ametropias . Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera . Terapêutica geral . Técnica cirúrgica . Afecções do trato uveal: irites, iridociclites, 
coroidites. Neurooftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações oculares nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: 
crônico simples, congênito, agudo e secundário . Técnica cirúrgica . Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares . Técnica cirúrgica . Afecções do 
cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações . Técnica cirúrgica da catarata . Afecções da retina: congênitas, traumáticas e vasculares . 
o descolamento e noções básicas de seu tratamento cirúrgico . Tumores . Alterações retinianas nas doenças em geral . Afecções das pálpebras: 
congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias e tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas 
e inflamatórias. Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e de prevenção em saúde ocular, 
epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira .

4 .26 . oNCoLoGIA CLÍNICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Epidemiologia do câncer . Biologia molecular relacionada ao câncer . Farmacocinética e toxicidade 
dos quimioterápicos, imunoterápicos, anticorpos monoclonais, fatores de crescimento e hormonioterápicos . Emergências oncológicas . Suporte 
terapêutico oncológico e analgesia . Aspectos etiológicos, diagnósticos, anatomopatológicos, clínicos e terapêuticos relacionados às enfermidades 
oncológicas dos seguintes sistemas ou órgãos: trato gastrointestinal, trato genitourinário, sistema nervoso central, pele, sistema neuroendócrino, 
tórax, cabeça e pescoço, trato ginecológico e mama, ósseo, muscular, hematopoiético e ganglionar . Cuidados paliativos . Princípios da Bioética . 
Biópsias: tipos, métodos de fixação. O exame citológico. Bases da quimioterapia. Bases gerais do tratamento radioterápico. Efeito das radiações 
ionizantes: modalidades de radiação em terapia . radio sensibilidade e radio resistência dos tumores . Complicações da radioterapia .

4 .27 . oNCoLoGIA PEDIáTrICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Bases do tratamento oncológico: quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, terapêuticas-alvo . 
Tratamento de suporte na criança com câncer . Tratamento multidisciplinar . Princípios de Biologia molecular . Epidemiologia, manifestações clínicas 
e laboratoriais, fatores prognósticos, tratamento, complicações do tratamento das seguintes condições: Tumores sólidos, Leucemias, Linfomas . 
Transplante de Medula Óssea em Pediatria . Efeitos tardios do tratamento antineoplásico .

4 .28 . orToPEDIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Ciência Básica em ortopedia e Traumatologia . Semiologia ortopédica . ortopedia Adulto . ortopedia 
Infantil . Trauma .

4 .29 . oTorrINoLArINGoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Anatomia, fisiologia e avaliação da orelha, vias auditivas e equilíbrio. Patologias de orelha externa, 
média e interna . Neoplasias malignas de orelha externa, média e interna . Anatomia e avaliação do vII e vIII pares cranianos . Patologias do vII e vIII 
pares cranianos. Anatomia, fisiologia e avaliação do nariz e seios da face. Patologias benignas do nariz e seios da face. Neoplasias malignas do nariz 
e seios da face. Anatomia, fisiologia e avaliação da cavidade oral, faringe, laringe e anel de Waldayer. Patologias benignas de cavidade oral, faringe, 
laringe e anel de Waldayer . Neoplasias malignas de cavidade oral, faringe, laringe e anel de Waldayer . Traqueostomia .

4 .30 . PAToLoGIA CLÍNICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Análise de Decisão e Estudos de Custo-Efetividade, Análise de Evidências Clínico Epidemiológicas, 
Análise e Apresentação de Dados, Epidemiológicos, Análise de Dados Binários, Análise de Sobrevivência, Bases de Atenção Primária à Saúde, 
Epidemiologia das Doenças e Agravos, Epidemiologia das Doenças Infecciosas, Epidemiologia do Diabetes Mellitus, Epidemiologia dos Transtornos 
Mentais, Epidemiologia de Doença Cardiovascular, Fundamentos de Bioestatística, Fundamentos de Epidemiologia, Introdução a Informática 
Aplicada a Pesquisa Epidemiológica, Metodologia de Pesquisa Qualitativa em Saúde, Metodologia Epidemiológica, Modelos Lineares, Planejamentos 
de Pesquisa Epidemiológica. Sistema de agravos notificáveis. Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial 
do paciente em choque . Imobilizações e cuidados no local do acidente . Atendimento inicial ao paciente traumatizado . Diagnóstico e tratamento 
inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes 
coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para 
realização de suturas e drenagem de abcessos . Principais problemas médicos relacionados aos idosos . rastreamento de doenças cardiovasculares e do 
câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Doenças de Notificação 
Compulsória: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: Código de Ética Profissional. Controle de Infecção 
Hospitalar . Políticas de Saúde: Políticas de Saúde Pública; Legislação em Saúde; Epidemiologia . Aspectos legais, normativos e éticos do exercício 
da profissão. Papel do médico na Estratégia de Saúde da Família.

4 .31 . PEDIATrIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Assistência Médica Pediátrica . Consulta do adolescente e pediátrica; triagem, orientação e 
aconselhamento em Saúde Infantil . Crescimento, Desenvolvimento e Comportamento . Distúrbios Comportamentais e Transtornos Psiquiátricos . 
Transtornos de Aprendizagem . Terapia Medicamentosa Pediátrica . Doenças agudas na infância e adolescência . Distúrbios Genéticos do Metabolismo . 
Medicina da Adolescência . Distúrbios Alérgicos . Doenças reumáticas na Infância . Doenças Infecciosas . Doenças urológicas em recém-nascidos e 
Crianças . Problemas Ginecológicos da Infância . Distúrbios Ósseos e Articulares . Distúrbios nutricionais . Distúrbios metabólicos e respiratórios do 
recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. Triagem 
neonatal: erros inatos do metabolismo . Aleitamento materno . Crescimento e desenvolvimento . Imunizações . Nutrição do lactente, da criança e do 
adolescente . Prevenção de trauma . Anemias . Asma brônquica . Constipação . Convulsão infância e estado de mal epilético . Desidratação e terapia de 
reidratação oral . Diabetes melito . Diarreias . Doenças infectocontagiosas . Enurese noturna . Fibrose cística . Glomerulonefrite difusa aguda . Hepatites . 
Hiperatividade. Infecções do trato urinário. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central. Insuficiências 
cardíaca e renal . Leucemias e tumores sólidos da infância . Parasitoses intestinais . Dermatoses comuns da infância . Problemas ortopédicos mais 
comuns. Raquitismo. Refluxo gastroesofágico. Sepse. Sibilância do lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. Síndrome da criança 
maltratada . Síndrome da morte súbita da criança . Síndrome nefrótica/nefrítica . Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, intoxicações 
agudas, queimaduras e afogamento . Antibioticoterapia nas infecções comunitárias e hospitalares . Assistência ao recém-nascido . Desnutrição 
protéico-energética . Doenças exantemáticas . Doenças frequentes do período neonatal . Emergências pediátricas . Infecções pulmonares da infância . 
Prematuridade e restrição do crescimento intrauterino . Queixas frequentes no ambulatório pediátrico . reanimação cardiorrespiratória (neonatal e 
pediátrica) . Tuberculose na infância . Segurança da criança e do adolescente: injúrias intencionais e não intencionais .

4 .32 . PNEuMoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Desenvolvimento do sistema respiratório, regulação da respiração, patofisiologia respiratória, 
mecanismos de defesa e funções metabólica do pulmão, abordagem diagnóstica às doenças respiratórias . via aérea superior: Desordens congênitas e 
adquiridas do nariz, pólipos nasais, infecções das vias aéreas superiores, tonsilas e císticas, apneia obstrutiva do sono e hipoventilação em crianças . 
Via aérea inferior: Anormalidades congênitas, inflamação aguda, corpos estranhos, estenose subglótica, trauma de laringe, neoplasias da laringe 
e traquéia, bronquite, bronquiolite, bronquiolite obliterante, pneumonia aspirativa, hipersensibilidade a materiais inalados, aspergilose pulmonar, 
pneumonia eosinofílica, doenças do colágeno, pneumonias intersticiais, hemosiderose pulmonar, proteinose alveolar pulmonar, atelectasias, 
enfisema, edema pulmonar, embolia pulmonar, bronquiectasia, abscesso pulmonar, hérnia pulmonar, tumores pulmonares, problemas ciliares 
pulmonares, pleura: dor pleural, derrame pleural, pneumotórax, pneumomediastino, hidrotórax, hemotórax, quilotórax, problemas esqueléticos 
e neuromusculares afetando o pulmão, síncope por tosse, asma, infecções pulmonares em geral, tuberculose, doenças pulmonares intersticiais, 
bronquiectasias, atelectasias, fibrose cística, hipertensão pulmonar, tabagismo, trauma torácico, sara, tromboembolismo pulmonar, insuficiência 
respiratória, doenças de pleura, mediastino e diafragma, neoplasias intratorácicas, apneia do sono, pneumonias eosinofílicas .

4 .33 . CoLoProCToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Anatomia cirúrgica do cólon, reto e canal anal . Fisiologia colônica e ano-retal (técnicas de investigação 
e aplicação clínica) . Anestesia local na cirurgia ano-retal . Cicatrização das feridas . Infecção em cirurgia . Antibióticos . Pré e Pós-operatório . 
Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico . Complicações respiratórias, abdominais e vasculares . Nutrição em cirurgia . Alimentação enteral e 
parenteral . Transtornos hemorrágicos . Mecanismos de hemostasia . Transfusão de sangue e derivados . Técnica geral das laparotomias . Incisões 
abdominais . Cirurgia videolaparoscópica . Diagnóstico das doenças do cólon, reto e canal anal . Exame abdominal e proctológico . Colonoscopia . 
Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada, Ressonância magnética, Ultrassonografia endo-retal, Pet-scan. Doença 
hemorroidária . Criptite e papilite . Abscesso ano-retal . Fissura anal . Fístula anal . Hidroadenite supurativa . Doença pilonidal sacro-coccígea . Prurido 
anal. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Prolapso e procidência de reto. Doenças dermatológicas 
perianais . Incontinência anal . Abdômen agudo em coloproctologia . obstrução intestinal . Traumatismo abdominal . Lesões do cólon, reto, canal anal 
e períneo . Princípios fundamentais de oncologia . Bases da cirurgia oncológica: quimioterapia, radioterapia, imunoterapia no câncer do cólon, reto, 
canal anal e margem anal . Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal . Tumores neuro endócrinos e estromais . Megacólon congênito e adquirido . 
Enterocolopatias parasitárias. Doenças inespecíficas do cólon e do reto. Doenças específicas do cólon e do reto. Doença isquêmica do cólon e 
do reto . Doença diverticular dos cólons . Ectasias vasculares do cólon . Hemorragia digestiva baixa . Alteração do hábito intestinal . Síndrome do 
intestino irritável . Dietas em colopatias . vólvulo do cólon . Complicações actínicas no intestino delgado, cólon e reto . Fístula reto-vaginal . Tumores 
retro-retais . Procedimentos ambulatoriais . Preparação pré-operatória, manejo cirúrgico e pós-operatório . videolaparoscopia colo-retal . Síndrome da 
Úlcera solitária do reto . Endometriose . Proctalgia Fugax .

4 .34 . PSIQuIATrIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos biliares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Medicamentos: Informações Básicas . Efeitos Colaterais e seu Manejo . Tratamentos Farmacológicos . 
Fundamentos Psicanalíticos: Teoria, Psicopatologia e Desenvolvimento Humano . Delirium, Demência, Transtorno Amnéstico . Transtornos 
relacionados a Substâncias . Esquizofrenia . Transtornos Psicóticos . Transtornos de Humor . Transtornos de Ansiedade . Transtornos Alimentares . 
Transtorno de Déficit de Atenção. Transtornos de Personalidade e Transtornos Somatoformes. Outros Transtornos, Doenças e Distúrbios relacionados 
à Psiquiatria . Teorias, conceitos, abordagens e tratamentos . Psicanálise e tratamentos . Avaliação e Entrevista Psiquiátrica . Distúrbios Psiquiátricos da 
Criança . Transtornos Globais do Desenvolvimento e Psicose Infantil . Transtornos do sono-vigília . Aspectos psiquiátricos das lesões do SNC .
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4 .35 . rADIoLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Produção dos raios x; Princípios da radiologia e radioproteção; Técnicas radiológicas; 
Diagnóstico por Imagem em adultos e crianças; Estudo radiológico comum: crânio, tórax, ossos e articulações, seios da face, coração e vasos da 
base; sistema cardiovascular, abdômen simples e agudo; Estudos radiológicos com contraste; técnicas, definições e aplicações; meios de contraste; 
reações; tratamento das reações .

4 .36 . rEuMAToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica. Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. Anatomia e fisiologia do sistema imune. Abordagem ao paciente reumatológico. Espondilite 
anquilosante . Espondiloartropatias . Artrite reativa . Lúpus eritematoso sistêmico . Esclerodermia . Sarcoidose . Síndrome de Sjögren . Afecções 
dolorosas da coluna vertebral . Artrite gotosa . Artrite infecciosa . Artrite reumatoide . Artrite psoriática . Policondrite recidivante . Fibromialgia . 
osteoartrose e osteoartrite . osteomielite . osteoporose Polimialgia reumática e arterite temporal . Síndrome do túnel carpiano . vasculites e miosites .

4 .37 . uroLoGIA
 Anatomia cirúrgica urológica . Semiologia urológica . Imagenologia do trato urinário . Traumatismo urogenital . Tumores renais . Tumores de próstata . 
Tumores de bexiga . Tumores da suprarrenal . Tumores do uroepitélio alto . Tumores do testículo e do pênis . Litíase urinária . Tuberculose urogenital . 
Transplante renal . uropediatria . Infertilidade masculina . Disfunções sexuais masculina . urologia feminina . uroneurologia . Eudorologia . Cirurgia 
vídeolaparoscópica . Doenças sexualmente transmissiveis . Hipertensão renovascular . Cirurgia da reconstrução urogenital . Embriologia do trato 
geniturinário .

4 .38 . ENDoSCoPIA DIGESTIvA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Endoscopia Digestiva: Endoscopia Digestiva: Preparo do exame endoscopia digestiva alta, 
colonoscopia, CPrE, enteroscopia, cápsula, ecoendoscopia . Desinfecção e limpeza . Complicações relacionadas ao paciente e ao exame Indicações, 
acurácia, contra-indicações e limitações dos métodos: cromoscopia e magnificação, colangiopancreatografia endoscópica, enteroscopia, cápsula 
endoscópica, ecoendoscopia Tratamento da Hemorragia: indicações, materiais, técnicas, complicações da hemostasia injetora, mecânica e térmica 
na HDA não varicosa, lligadura elástica de vE, escleroterapia de vE, tratamento de varizes gástricas, técnicas de hemostasia na HDB . Tratamento 
das Neoplasias: indicações, materiais, técnicas, complicações da polipectomia, mucosectomia em estômago, cólon, ablação térmica, próteses de 
esôfago, próteses de cólon, próteses por CPrE . outros temas de terapêutica endoscópica: passagem de sonda enteral, gastrostomia, dilatação de 
estenoses esofágicas, dilatação de estenoses colônicas, CPrE, remoção de corpo estranho no trato digestivo, divertículos esofágicos . Hemorragia 
varicosa e não varicosa . Esofagite péptica e complicações . Esofagite por cândida, herpes e citomegalovírus . Esôfago de Barrett . Neoplasias de 
esôfago. Estenose esofágica. Úlcera péptica. Doenças intestinais inflamatórias e parasitária Diarreia. Colelitíase e colecistite. Pancreatite. Hepatites 
virais, hepatopatias tóxicas e doença hepática crônica . Neoplasia gástrica precoce e avançada . Infecção pelo Helicobacter pylori . Pólipos em tubo 
digestivo . Desinfecção do endoscópio . Sedação em endoscopia . urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar . Avaliação e tratamento inicial 
do paciente em choque . Imobilizações e cuidados no local do acidente . Atendimento inicial ao paciente traumatizado . Diagnóstico e tratamento 
inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes 
coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para 
realização de suturas e drenagem de abcessos . Principais problemas médicos relacionados aos idosos . rastreamento de doenças cardiovasculares e do 
câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Doenças de Notificação 
Compulsória: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: Código de Ética Profissional.

4 .39 . MEDICINA INTENSIvA PEDIáTrICA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. cardíacas agudas. Insuficiência respiratória aguda. SARA (Síndrome de angústia respiratória aguda). 
Suporte ventilatório Infecções bacterianas e fúngicas. Infecções relacionadas a cateteres. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Insuficiência 
de múltiplos órgãos e sistemas (IMoS/SDoM) . Sepse . Antibioticoterapia em medicina intensiva . Endocardite bacteriana . Colite pseudomembranosa . 
Infecções hospitalares . Translocação bacteriana . Prevenção de infecções em terapia intensiva . Infecções em pacientes imunocomprometidos . Comas 
em geral. Medidas para controle da hipertensão intracraniana. Morte cerebral. Hemorragia digestiva alta e baixa. Insuficiência hepática. Abdome 
agudo. Pancreatite aguda. Crise tireotóxica. Insuficiência renal aguda: métodos dialíticos, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, e rabdomiólise. 
Pré e pós operatório: condutas em pós-operatório de grandes cirurgias. Coagulação intravascular disseminada e fibrinólise, coagulopatia de consumo, 
trombólise e anticoagulação . uso de hemoderivados e hemocomponentes . Aspectos éticos e qualidade em medicina intensiva . Sedação, analgesia e 
bloqueio neuromuscular em uTI . Escores de gravidade e avaliação de prognóstico . Cuidados paliativos em terapia intensiva . Nutrição do lactente, da 
criança e do adolescente . Prevenção de trauma . Anemias . Asma brônquica . Constipação . Convulsão infância e estado de mal epilético . Desidratação 
e terapia de reidratação oral . Diabetes melito . Diarreias . Doenças infectocontagiosas . Enurese noturna . Fibrose cística . Glomerulonefrite difusa 
aguda . Hepatites . Hiperatividade . Infecções do trato urinário . Infecções de vias aéreas superiores e inferiores . Infecções do sistema nervoso central . 
Insuficiências cardíaca e renal. Leucemias e tumores sólidos da infância. Parasitoses intestinais. Dermatoses comuns da infância. Problemas 
ortopédicos mais comuns. Raquitismo. Refluxo gastroesofágico. Sepse. Sibilância do lactente (“lactente chiador”). SIDA / infecção pelo HIV. 
Síndrome da criança maltratada . Síndrome da morte súbita da criança . Síndrome nefrótica/nefrítica . Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, 
intoxicações agudas, queimaduras e afogamento . Antibioticoterapia nas infecções comunitárias e hospitalares . Assistência ao recém-nascido . 
Desnutrição proteico-energética . Doenças exantemáticas . Doenças frequentes do período neonatal . Emergências pediátricas . Infecções pulmonares 
da infância . Prematuridade e restrição do crescimento intrauterino . Queixas frequentes no ambulatório pediátrico . reanimação cardiorrespiratória 
(neonatal e pediátrica) . Tuberculose na infância . Segurança da criança e do adolescente: injúrias intencionais e não intencionais .

4 .40 . MEDICINA INTENSIvA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial. Medicina Preventiva. cardíacas agudas. Insuficiência respiratória aguda. SARA (Síndrome de angústia respiratória aguda). 
Suporte ventilatório Infecções bacterianas e fúngicas. Infecções relacionadas a cateteres. Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Insuficiência 
de múltiplos órgãos e sistemas (IMoS/SDoM) . Sepse . Antibioticoterapia em medicina intensiva . Endocardite bacteriana . Colite pseudomembranosa . 
Infecções hospitalares . Translocação bacteriana . Prevenção de infecções em terapia intensiva . Infecções em pacientes imunocomprometidos . Comas 
em geral. Medidas para controle da hipertensão intracraniana. Morte cerebral. Hemorragia digestiva alta e baixa. Insuficiência hepática. Abdome 
agudo. Pancreatite aguda. Crise tireotóxica. Insuficiência renal aguda: métodos dialíticos, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, e rabdomiólise. 
Pré e pósoperatório: condutas em pós-operatório de grandes cirurgias. Coagulação intravascular disseminada e fibrinólise, coagulopatia de consumo, 
trombólise e anticoagulação . uso de hemoderivados e hemocomponentes . Aspectos éticos e qualidade em medicina intensiva . Sedação, analgesia e 
bloqueio neuromuscular em uTI . Escores de gravidade e avaliação de prognóstico . Cuidados paliativos em terapia intensiva .

4 .41 . MASToLoGIA
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas 
e Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças 
Ósseas . Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria 
Clínica . Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Aspecto anatomopatológicos em câncer de mama . Biologia molecular em câncer de mama . 
Diagnóstico, estadiamento, tratamento cirúrgico do câncer de mama . Epidemiologia em câncer de mama . Exames de imagens em mastologia, 
indicação, interpretação e indicação de biópsias . Lesões não palpáveis da mama . Lesões precursoras do câncer de mama . Manejo de mulheres de 
alto risco para câncer de mama . Metástases em câncer de mama . Patologias benignas da mama . Prevenção primária e secundária do câncer de mama . 
recidivas loco-regionais do câncer de mama . Sarcomas de mama . Seguimento pós tratamento do câncer de mama . Situações especiais de câncer 
de mama: gravidez, mulher idosa, mulher jovem . Tipos especiais de câncer de mama . Tratamento neoadjuvante e adjuvante em câncer de mama, 
quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia .

4 .42 . MEDICINA Do TrABALHo
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Programa de controle médico em saúde ocupacional . Programa de gerenciamento de riscos . Normas 
regulamentadoras em higiene e segurança do trabalho . Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) . e legislação em medicina do trabalho . Métodos 
diagnósticos das doenças ocupacionais . Indicadores biológicos de exposição . Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina 
do trabalho . Acidentes do trabalho . Indicadores ambientais de exposição . Doenças pulmonares ocupacionais . Lesões por esforços repetitivos . 
Dermatoses ocupacionais . Perdas auditivas induzidas pelo ruído . radiações ionizantes e não ionizantes . Exposição ocupacional a metais pesados, 
solventes e gases. Exposição a agrotóxicos. Ergonomia. Intoxicações profissionais. Doenças relacionadas com o trabalho. Agentes de exposição 
(riscos químicos, físicos, biológicos, etc .) .

4 .43 . GESTÃo DE SAÚDE
 Anatomia . Embriologia . Fisiologia . Genética . Patologia . Semiologia . Farmacologia . Toxicologia . Epidemiologia Clínica . Cuidados em Ambiente 
Hospitalar . Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos . Tratamento de Acidentes por Animais 
Peçonhentos . Doenças Alérgicas . Doenças Dermatológicas . Doenças do Aparelho Cardiovascular . Doenças do Aparelho Digestivo . Doenças do 
Aparelho respiratório . Doenças do Fígado, da vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas . Doenças do Nariz, ouvido e Garganta . Doenças do 
Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas . Doenças Endócrinas e do Metabolismo . Doenças Hematológicas e oncológicas . Doenças Infecciosas e 
Parasitárias . Doenças Neurológicas . Doenças Nutricionais . Doenças oculares . Doenças ocupacionais e relacionadas ao Trabalho . Doenças Ósseas . 
Doenças Psiquiátricas . Doenças renais e do Trato urinário . Doenças reumatológicas . Ginecologia e obstetrícia . Pediatria Clínica . Geriatria Clínica . 
Medicina Ambulatorial . Medicina Preventiva . Modelos de gestão em saúde . Gestão do trabalho em saúde . Gestão da informação em saúde . Trabalho 
em equipe e as relações interpessoais . Estratégias para capacitação e desenvolvimento da equipe de saúde . Gestão de Contratos e Convênios . 
Compras públicas. Gestão Financeira e Orçamentária. Administração de Conflitos. Organização do sistema de saúde brasileiro. Saúde suplementar. 
Qualidade e acreditação em saúde . Gestão de pessoas . Ética e Bioética . Inovação em saúde . Emergências em Saúde Pública .

4 .44 . MEDICINA GENErALISTA CoM ESPECIALIDADE EM AuDITorIA
 Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do Sistema Único de Saúde . Papel da Agência Nacional de Saúde . 
Aspectos de interesse da auditoria médica na legislação brasileira: Constituição Federal, Códigos Civil e Penal, Código de Direitos do Consumidor 
e Estatuto da Criança e do Adolescente . Interface entre o Código de Ética Médica e a auditoria médica . resoluções do Conselho Federal e dos 
Conselhos Estaduais de Medicina sobre auditoria médica . Noções sobre ética médica e bioética . Princípios fundamentais da bioética . Noções sobre 
gerenciamento humano, gestão de custos e auditoria contábil . Noções sobre medicina baseada em evidências e sua aplicação como referencial 
para as práticas médicas . Auditoria de avaliação: composição da conta médico/hospitalar; análise da cobrança de materiais, de medicamentos e de 
procedimentos de alta complexidade; análise de novos serviços de assistência como atendimento pré-hospitalar, internação domiciliar (home care) e 
hospital dia . Auditoria de avaliação em especialidades, áreas de atuação e procedimentos de alta complexidade . Protocolos clínicos e Guide Lines a 
partir de evidências científicas e dos consensos das sociedades científicas de especialidades; rol de procedimentos e CBHPM (Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos) . Auditoria Médica no SuS e órgãos governamentais; Sistema Nacional de Auditoria . Auditoria Médica no 
Sistema de Saúde Suplementar: planos e seguros de saúde; cooperativas médicas e sistema de autogestão . Pesquisa em auditoria médica; noções de 
estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria médica . Principais modelos de assistência à saúde no Brasil .

ANExo III
MoDELo DE LAuDo MÉDICo PArA SoLICITAÇÃo DE rESErvA DE vAGA À PESSoA CoM 

DEFICIÊNCIA E/ou ATENDIMENTo ESPECIAL PArA o DIA DE ProvA
O(a) candidato(a) _________________________________________________________________ Documento de Identificação nº 
________________________, CPF nº _______________________, foi submetido(a), nesta data, a consulta médica/ exame clínico sendo identificada 
a existência de deficiência, conforme especificação a seguir:

a) DEFICIÊNCIA FÍSICA ( )
( ) Paraplegia ( ) Triplegia ( ) Paraparesia ( ) Triparesia
( ) Monoplegia ( ) Hemiplegia ( ) Monoparesia ( ) Paralisia Cerebral
( ) Tetraplegia ( ) Tetraparesia ( ) Hemiparesia ( ) Amputação ou Ausência de Membro
( ) ostomia ( ) Nanismo ( ) Membros com deformidade congênita
( ) Membros com deformidade adquirida ( ) Amputação ou Ausência de Membro

b) DEFICIÊNCIA AuDITIvA ( )
( ) Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) decibéis
( ) Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) decibéis
( ) Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis
( ) Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis

c) DEFICIÊNCIA vISuAL ( )
( ) Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05WHo), ou ainda quando o campo visual 
é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível
( ) visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHo), após a melhor correção
( ) visão monocular

d) DEFICIÊNCIA INTELECTuAL ( )
Caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da 
conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange a: comunicação, cuidados 
pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidade, ou independência na locomoção, saúde, segurança, escola e lazer .

e) TrANSTorNo Do ESPECTro Do AuTISMo ( )
Caracteriza-se por: deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada 
de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações 
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por 
comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 
comportamento ritualizados; interesses restritos e fixo
CoNDIÇÃo ESPECIAL DE ProvA:
( ) Acesso Facilitado ( ) Apoio para perna ( ) uso de Prótese ( ) uso de almofada
( ) Mesa e Cadeira especial ( ) Sala próxima ao banheiro ( ) Implante ou dispositivo fixo no corpo
( ) Auxílio preenchimento do Cartão-resposta ( ) Caderno de Prova Ampliado (fonte 18 ou 24)
( ) uso de reglete ( ) Transcritor ( ) Ledor ( ) uso de Lupa
( ) uso de Prótese Auditiva ( ) Tempo Adicional ( ) Intérprete de Libras ( ) Leitura Labial

CÓDIGo INTErNACIoNAL DE DoENÇAS (CID 10) DA PAToLoGIA: ______________________
 Grau ou nível da deficiência: ________________________________________________________
 Idade do diagnóstico da deficiência: _________________ Idade Atual: ______________________
 Histórico da patologia: ____________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 Data da emissão deste documento: ____________ .

 _________________________________________________________
 Nome do profissional de saúde de nível superior e nº de inscrição no conselho regional de fiscalização da profissão correspondente

 ANExo Iv
CroNoGrAMA DE ExECuÇÃo

ProCEDIMENTo / EvENTo DATA / PErÍoDo
ProvávEL*

Publicação do Edital do Concurso Público 14/02/2023
Período de inscrições pela internet, através do site:www .legalleconcursos .com .br 17/04 a 16/05/2023
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 17 a 21/04/2023
Comunicação do resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição 25/04/2023
Período de recursos - isenção da taxa de inscrição 26 e 27/04/2023
resultado dos pedidos de isenção após recursos 02/05/2023
Último dia para entrega de documentos aplicáveis aos candidatos inscritos para reserva de vagas e atendimento especial 
para o dia de prova 16/05/2023

Último dia para efetuar o pagamento do DAE (documento de arrecadação estadual) (até as 18h) 17/05/2023
Homologação das Inscrições - lista preliminar de inscritos, reserva de vagas e atendimentos especiais para o dia da 
prova 31/05/2023

Período de recursos - homologação das inscrições 1º e 02/06/2023
Resultado da Homologação das Inscrições - lista oficial de inscritos, reserva de vagas e condições especiais para o dia da 
prova, e Convocação para as Provas Escritas objetivas 08/06/2023

Publicação dos locais, data e hora das Provas Escritas objetivas 13/06/2023
Consulta das Salas de Prova no site da Legalle Concursos e Impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição 13/06 a 02/07/2023
Aplicação das Provas Escritas objetivas 02/07/2023
Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Escritas objetivas 03/07/2023
Período de recursos - Gabarito Preliminar das Provas Escritas objetivas 04 e 05/07/2023
Período de vistas da Prova-Padrão 04 e 05/07/2023
Publicação do Gabarito Oficial das Provas Escritas Objetivas 19/07/2023
Publicação das Classificação Final das Provas Escritas Objetivas 25/07/2023
Convocação para a Prova de Títulos 27/07/2023
Aplicação da Prova de Títulos (período de envio de títulos) 28 a 31/07/2023
Publicação das Notas Preliminares da Prova de Títulos 09/08/2023
Período de vistas do Formulário Eletrônico de Títulos 10 e 11/08/2023
Período de recursos - Notas Preliminares da Prova de Títulos 10 e 11/08/2023
Publicação das Notas Oficiais da Prova de Títulos 21/08/2023
Publicação do Resultado final e Homologação 05/09/2023

* As datas e períodos apresentados no Cronograma de Execução possuem caráter orientador, sendo possível alterações ao longo do Concurso face a 
necessidades específicas e justificáveis. Os candidatos inscritos ficam cientes dessa possibilidade sem possibilidade de qualquer espécie de alegação 
de prejuízo posterior .

 LuIZA HErMETo CouTINHo CAMPoS
 Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

LuÍSA CArDoSo BArrETo
 Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

1182 cm -13 1749256 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS SErviDorES Do EStADo DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato: 3º Termo Aditivo do Contrato n°9261099/2020 . SEI: 
2010 .01 .0028071/2020-32 . Contratada: Trauminas Dist . de Mat . 
Cirúrgicos Hosp . S .A . objeto: renovação/Alteração . vigência: 
20/02/2023 a 19/02/2024 . valor: r$2 .025 .474,86 . Dot . orç .: 2011 10 
302 011 4087 0001 339030 10 0 50 1 . Base Legal: art . 57, inciso I, § 
2ºda Lei Federal 8 .666/93 . Marci Moratti C . Anselmo . - Gerente . –– 
Igor Idelfonso D . Torres .- Contratado .

2 cm -13 1749505 - 1

ATo DE HoMoLoGAÇÃo DE CrEDENCIAMENTo  
SoB o EDITAIS 31,32 E 33/2022

Considerando os documentos constantes no processo SEI nº 
2010 .01 .0051781/2022-56, em especial a manifestação presente 
no Memorando .IPSEMG/DGrH-CrED .nº 70/2023 (60639231), 
homologo a habilitação nos termos do Edital de Credenciamento nº 
33/2022 (53391397) . 

rodrigo Gonçalves Kleinpaul vieira – Diretor de Saúde
2 cm -13 1749172 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202302132308190149.


