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O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta 

Cidade, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e 

Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições conferidas pelas Leis nºs. 421/87 e 

1.802/2012 e Decretos nºs. 14.883/2013, 14.912/2013 e 14.880/2013, torna pública que estarão 

abertas as inscrições ao preenchimento de 10 (dez) vagas, conforme descrito no item 2.3, 

mediante processo seletivo simplificado, com vistas à contratação por tempo determinado para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público de Profissionais de Saúde 

consoante às normas contidas neste Edital. 

 

1. Disposições preliminares 

 

1.1. Este processo seletivo simplificado e o posterior vínculo entre os contratantes serão 

regulados pela Lei Municipal nº 1.802/2012, este Edital e demais normas aplicáveis, para 

contratação por tempo determinado de 10 (dez) vagas e ainda cadastro de reserva, para as 

necessidades da Secretaria, no decorrer da validade do presente certame. 

 

1.2. O pagamento das contratações dos profissionais aprovados por esta Seleção será efetuado 

com recursos públicos financeiros e orçamentários do Município. 

 

2. Função, requisitos, vagas, carga horária, remuneração e atribuições 

 

2.1. A presente seleção pública destina-se ao preenchimento de 10 (dez) vagas de médicos e 

ainda cadastro de reserva, para as necessidades da Secretaria. 

 

2.2. A contratação temporária será efetuada ao candidato aprovado que tenha escolaridade e 

habilitação exigida para a função, conforme descrição no item 2.3, apresentando a 

documentação comprobatória (diploma, declaração, certificado ou atestado). 

 

 2.3. A carga horária, remuneração e atribuições dos contratados estão estabelecidos no quadro 

abaixo: 

 

Função Escolaridade 

e habilitação 

Vagas*  Carga horária 

semanal 

Remuneração 

mensal 

Atribuições 

Médico 

Anestesiologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Angiologista 

 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Cardiologista Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico – Cirurgião de 

Cabeça e Pescoço 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Cirurgião Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + Anexo I 
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Geral  gratificações 

Cirurgião Geral e 

Torácico 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Cirurgião Plástico Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Cirurgião Pediátrico Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Cirurgião 

Otorrinolaringologista  

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Clínico Geral Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Coloproctologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Dermatologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

 

Médico 

Endocrinologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

 

Médico Estratégia de 

Saúde da Família 

Anexo I CR* 40 (turnos mat. 

e vesp.) 

R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

 

Médico 

Gastroenterologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Gastroenterologia 

Pediátrica 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Geriatria 

 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Ginecologista 

 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Ginecologia e 

Obstetrícia 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Hematologista Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Hematologista 

Pediátrico 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Homeopata Anexo I  01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Infectologista 

 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Mastologista 

 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico - Medicina do 

Trabalho 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 
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Médico Nefrologista 

 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Neonatologista 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Neurologista Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Neurologista 

Pediatra 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Neurocirurgião 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Oftalmologista 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Otorrinolaringologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Ortopedista Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Patologia 

 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Pediatra Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Pneumologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Pneumologista 

Pediatra 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Psiquiatra 

 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Radiologia e 

Diagnóstico por 

Imagem 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico 

Reumatologista 

Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Urologista Anexo I CR* 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

Médico Urologista 

(Cirurgião) 

Anexo I 01 20 R$ 1.813,08 + 

gratificações 

Anexo I 

* Cadastro de reserva – haverá convocação a depender da necessidade da Secretaria de Saúde e 

dentro do prazo de validade da Seleção. 

**Não haverá vaga para deficientes nesta Seleção, pois o percentual de 5% (cinco por cento) 

conferido não alcança o número inteiro de uma vaga neste processo seletivo. 
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3. Da divulgação 

 

3.1. O presente Edital deve ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, no sítio 

oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

(www.pmvc.ba.gov.br), em sítios de mídia eletrônica de conteúdo local, informado em emissora 

de rádio e jornal impresso de âmbito municipal, e encaminhar cópia à Câmara Municipal de 

Vereadores. 

 

3.2. As divulgações dos atos deste processo seletivo simplificado serão realizadas em Diário 

Oficial Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

 

4. Das inscrições 

 

4.1. A efetivação da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento de todas as normas e 

condições estabelecidas para este Processo Seletivo Simplificado e contratação, em relação às 

quais não poderá alegar desconhecimento, comprometendo-se a apresentar, sempre que 

solicitado, demais documentos. 

 

4.2. As inscrições estarão abertas no período de 00:00h do dia 13 às 23:59hs do dia 16 de maio 

de 2014 (horário local), no endereço eletrônico www.pmvc.ba.gov.br, devendo o interessado 

cumprir os seguintes requisitos e procedimentos: 

 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares, este último do sexo masculino; 

c) estar registrado perante o cadastro de pessoas físicas da Receita Federal do Brasil;  

d) o candidato deverá acessar o site www.pmvc.ba.gov.br, no período e horário das inscrições 

(horário local), localizando os “links” correlatos ao processo seletivo e efetuar sua inscrição, 

preenchendo todos os campos que forem solicitados; 

e) A Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista não se responsabiliza por solicitação de 

inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação 

proveniente da internet, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

f) O descumprimento das instruções para inscrição implicará em não efetivação da mesma. 

 

4.3. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição terá validade apenas a última inscrição pelo 

número de ordem de inscrição. 

4.4. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra via que não 

a especificada neste Edital.  

 

4.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da prova, além de 

solicitar condição especial para tal fim na ficha de inscrição só poderá fazê-lo se levar um 
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acompanhante, que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. A 

candidata que não levar acompanhante, não realizará as provas.  

 

4.6. O atendimento à condição solicitada no item 4.5 ficará sujeito à análise de viabilidade e 

razoabilidade do pedido.  

 

5. Da homologação das inscrições 

 

5.1. As inscrições serão homologadas pela Comissão designada, após conferência das 

informações dos candidatos. 

 

5.2. Serão canceladas as inscrições, mesmo que inicialmente deferidas quando, em qualquer fase 

da seleção, não estejam em obediência às exigências deste Edital, sendo desclassificados os 

candidatos. 

 

5.3. O resultado da homologação das inscrições da Seleção será divulgado no Diário Oficial 

Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de Vitória 

da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

 

6. Da Comissão da Seleção 

 

6.1. A Comissão da Seleção será composta pelos servidores abaixo designados: 

 

a) Presidente: Mônica Vieira Silva Achy, matrícula 04.03383-3; 

b) Membro: Luciana Farias Souza, matrícula 04.13668-3; 

c) Membro: Antonio João de Araujo Xavier, matrícula 07.13908-0 

d) Membro: Jeandro Silva Oliveira, matrícula 04.02816-7 

e) Membro: Gilson Moura Filho, matrícula 01.02956-9 

 

6.2. A Comissão terá vigência a partir da publicação deste Edital, findando-se com a divulgação 

da homologação do resultado final do presente certame. 

 

6.3. Competirá à Comissão:  

 

I. coordenar todo processo da seleção pública simplificada; 

II. deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital; 

III. organizar os locais onde serão aplicadas as provas; 

IV. indicar os fiscais para os locais onde realizarão as provas; 

V. divulgar, com antecedência, as listas de candidatos por local de realização; 

VI. coordenar a aplicação das provas; 

VII. divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos; 

VIII. elaborar o relatório conclusivo da seleção pública simplificada, para efeito de homologação; 
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IX. pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à luz da 

legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo Municipal; 

X. expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões, elaborar relatórios, elaborar e 

avaliar as provas. 

 

7. Do Processo Seletivo 

 

7.1. O processo seletivo constará de uma prova escrita objetiva de múltipla escolha (a, b, c, d, 

e), de caráter eliminatório e classificatório. 

 

7.2. A realização da prova escrita ocorrerá em 25 de maio de 2014, das 9:00hs às 11:00hs 

(horário local), na Escola de Formação em Saúde da Família, localizada à Avenida Olívia Flores 

(Estrada da UESB), s/nº, Bairro Candeias, Vitória da Conquista- Bahia. 

 

7.3. Os portões serão fechados, impreterivelmente, 15 (quinze) minutos antes do início da 

prova, devendo o candidato chegar com antecedência de 1 (uma) hora da aplicação da prova, 

portando documento oficial de identificação com foto, em original. 

 

7.3.1. Serão aceitos como documentos oficiais de identificação pessoal com foto: carteiras e/ou 

cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública (RG), pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Ordens ou Conselhos de 

Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, do 

CRM, CRA, OAB, CRC etc; Carteira de Trabalho e Previdência Social e Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia). 

 

7.3.2. No momento da identificação do candidato, antes e durante a realização das provas, não 

serão aceitas fotocópias de qualquer documento, mesmo autenticadas.  

 

7.4. O candidato deve portar apenas caneta esferográfica azul ou preta, sendo vedada a 

utilização de qualquer material de consulta, bem como aparelhos celulares ou eletrônicos 

(mesmo em modo silêncio), nem comunicação com os demais candidatos, sob pena de 

eliminação no certame. 

 

7.5. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva de Língua 

Portuguesa, conhecimentos gerais e específicos, com questões de múltipla escolha, possuindo 

20 (vinte) questões, sendo que cada questão valerá 1,0 (um) ponto, versando sobre assuntos 

contidos no conteúdo programático, na forma do anexo II. 

 

7.5.1. A pontuação mínima a ser obtida na prova escrita objetiva é de 12 (doze) pontos, sob 

pena de reprovação do candidato no certame; 

 

7.5.2. Em caso de anulação de alguma questão da prova objetiva, a pontuação da mesma será 

atribuída a todos os candidatos. 
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7.5.3. Se houver rasura, marcação de duas alternativas ou não marcação de alternativa da prova 

escrita na folha de respostas, não será considerada a pontuação.  

 

7.6. Em caso de empate na nota observar-se-á como critérios de desempate e nesta ordem, o 

seguinte: 

 

7.6.1. Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 

2003); 

7.6.2. Maior pontuação na prova escrita; 

7.6.3. Maior idade. 

 

8. Dos Recursos 

 

8.1. O candidato pode interpor recurso do resultado das inscrições, prova, gabarito, resultado da 

prova e classificação desta Seleção, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da data da divulgação, 

na Escola de Formação em Saúde da Família, localizada à Avenida Olívia Flores (Estrada da 

UESB), s/nº, Bairro Candeias,nesta Cidade, dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente 

fundamentado e impugnando especificamente os pontos do recurso, observando as normas desta 

Seleção, utilizando-se, exclusivamente, do modelo contido no anexo III. 

 

8.2. A anulação de questão ou retificação de gabarito terá seu efeito estendido a todos os 

candidatos submetidos ao Processo Seletivo Simplificado, independentemente de o candidato 

ter ou não interposto Recurso. 

 

8.3. Acatado o Recurso quanto a alguma questão do gabarito, se houver anulação da mesma, 

será atribuída a pontuação a todos os candidatos. 

 

8.4. As decisões dos recursos serão divulgadas nos mesmos meios do item 3.2, sem direito a 

qualquer outro recurso. 

        

8.5. Não serão recebidos recursos intempestivos e/ou em desrespeito às condições do item 8.1, 

nem mesmo novos documentos na fase recursal. 

 

9. Da Convocação e Contratação 

 

9.1. A Comissão da Seleção encaminhará o resultado final aos Secretários Municipais de 

Administração e Saúde para homologação e publicação, na forma do item 3.2. 

 

9.2. A convocação e contratação obedecerão a ordem de classificação final, o número de vagas 

ofertados, as necessidades do serviço e a validade do certame. 
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9.3. O candidato convocado para contratação submeter-se à Lei Municipal nº 1.802/2012 e às 

disposições do presente Edital. 

 

9.4. O candidato convocado para contratação deve seguir os seguintes procedimentos, sob pena 

de não ser contratado: 

 

a) preencher o formulário de cadastro apresentado pela Administração, inclusive afirmando que já 

possui 18 (dezoito) anos completos, no momento da contratação; 

b) preencher e entregar a declaração negativa de vínculo público de trabalho (cargo, emprego ou 

função), que será fornecida pela Administração, observando as exceções do art. 37, XVI da 

Constituição Federal; 

c) apresentar comprovantes de escolaridade e habilitação exigidos para o exercício da função 

(diploma, declaração, certificado ou atestado) em original e fotocópia; 

d) apresentar o comprovante de residência atualizado (água, energia elétrica ou telefone); 

e) apresentar demais documentos exigidos pela Administração. 

 

9.5. A duração do contrato será estipulada quando da contratação, observando a necessidade do 

serviço e a legislação. 

 

9.6. O candidato contratado será convocado para trabalhar conforme definido no item 2.3.  

9.7. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde deliberar sobre o aproveitamento dos candidatos 

aprovados e classificados, em número suficiente para atender às necessidades da Secretaria, seja 

na zona urbana ou rural, limitado ao número de vagas ofertadas. 

 

9.7.1. A Administração tem a discricionariedade, observando a ordem de classificação final, as 

necessidades do serviço e a validade do certame, em convocar para contratação demais 

aprovados, além do número de vagas, inclusive do cadastro de reserva. 

 

9.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, até pela natureza precária e temporária 

do vínculo, e ainda se for do interesse de uma das partes, mediante aviso prévio de 30 (trinta) 

dias de uma parte à outra, sujeito a multa pelo descumprimento, conforme Lei Municipal nº 

1.802/2012.  

 

9.9. Se o candidato for convocado e não desejar a contratação naquele momento, pode pedir por 

escrito e no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento para o último lugar da lista de 

aprovados e classificados. 

 

9.10. Se o convocado para contratação possuir contrato temporário anterior com o Município, 

que tenha se submetido a seleção pública e contrato após a vigência da Lei nº 1.802/2012, cujo 

prazo do encerramento for inferior a 06 (seis) meses, o mesmo ficará impedido de ser contratado 

novamente, sendo reposicionado, automaticamente, para o último lugar da lista de aprovados e 

classificados. 

 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Edital de Seleção nº 006/2014 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Médicos 

 

9 

 

9.11. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a contratação ou 

quando o candidato receber a documentação para apresentar-se ao setor de trabalho e não 

cumprir o prazo previsto pela Administração será considerado como desistente, sendo 

convocado o candidato classificado imediatamente posterior, pela ordem de classificação final. 

 

10. Da Validade da Seleção 

 

10.1. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 2 (dois) anos, contados da 

data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma 

única vez a critério da Administração Pública, mediante Portaria das Secretarias Municipais de 

Administração e Saúde. 

 

10.2. Durante o prazo de validade previsto neste Edital, o candidato aprovado e classificado 

dentro do número de vagas oferecidas será convocado com prioridade sobre novos selecionados 

para mesma função. 

 

11. Das Disposições Finais 

 

11.1. Compete à Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar equipe, preparar e dispor local e 

materiais necessários para realização do processo seletivo pela Comissão, desde a inscrição até a 

divulgação da homologação do resultado final. 

 

11.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na aceitação das 

condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 

 

11.3. Os casos omissos e as dúvidas existentes serão resolvidos pela Comissão de seleção, à luz 

do Edital, da legislação pertinente e das instruções oriundas do Poder Executivo Municipal. 

 

11.4. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja constatado alguma 

irregularidade, por parte do candidato, no cumprimento dos requisitos e procedimentos 

estabelecidos neste Edital, ou ainda em contrariedade à legislação, o mesmo poderá ser 

eliminado do processo seletivo ou ter seu contrato rescindido. 

 

11.5. As datas dos eventos podem ser alteradas pela Administração, mediante prévio aviso, em 

decorrência de situações supervenientes. 

 

11.6. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vitória da Conquista, 05 de maio de 2014. 
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Márcia Viviane Araújo Sampaio                               Valdemir Oliveira Dias 

Secretária Municipal de Saúde                                 Secretário Municipal de Administração 
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Anexo I 

Escolaridade, habilitação e atribuições 

 

 

Função: Médico 

 

Requisitos: 

 

- Curso superior em Medicina; 

- Registro no Conselho Regional de Medicina, quando exigido em Legislação Federal; 

- Aprovação em Seleção Pública. 

 

Atribuições: 

 

- Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção 

Básica; 

- Cumprir normas e regulamentos da Unidade de lotação; 

- Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando dados 

de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade, a fim 

de estabelecer as prioridades de trabalho; 

- Efetuar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências, inclusive realizando 

partos, quando necessário; 

- Examinar o paciente, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para 

determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e/ou encaminhá-lo 

ao especialista; 

- Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímico, hematológico e outros, 

comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 

- Prescrever medicamentos indicando dosagem e via de administração, bem como cuidados a 

serem observados para conservar ou estabelecer a saúde do paciente; 

- Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento, 

evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; 

- Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, atendendo as 

determinações legais; 

- Atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; 

- Realizar exames médicos pré-admissionais, exames para licença, aposentadoria, transferência 

de servidores, exames periódicos e perícias médicas; 

- Planejar e executar programas de educação sanitária, estudando medidas que visem à 

prevenção de doenças profissionais; 

- Aplicar anestesias; 

- Participar de juntas médicas; 

- Executar atividades inerentes a cada especialização, de acordo com a formação específica;  
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- Executar outras atividades afins e correlatas. 

- participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao 

trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem 

acompanhadas no planejamento local; 

- Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 

saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações,entre outros), 

quando necessário; 

- Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem 

como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 

- Garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da saúde, 

prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 

- Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 

agravos e situações de importância local; 

- Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 

atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 

- Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 

utilização dos dados disponíveis; 

- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 

- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais 

com a equipe, sob coordenação da SMS; 

- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na 

Atenção Básica; 

- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas 

as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 

- Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 

- Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 

gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 

procedimentos para fins de diagnósticos; 

- Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 

fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 

- Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização 

pelo acompanhamento do usuário; 

- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de 

Enfermagem, ASB e TSB; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente. 
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- Avaliar, em conjunto com a ESF, Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde o impacto na 

situação de saúde a partir do desenvolvimento e implementação das práticas, mediante 

indicadores previamente estabelecidos; 

- Discutir e elaborar projetos terapêuticos em reuniões, interconsultas, visitas e outros espaços 

de cuidado e discussão, promovendo a educação permanente em saúde que amplie a capacidade 

dos profissionais no cuidado à população e permitam a apropriação coletiva pelos mesmos do 

acompanhamento dos usuários, realizando ações multidisciplinares e transdisciplinares, 

ampliando a co-responsabilidade; 

- Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e executar atividades e ações de medicina no 

âmbito da Atenção Básica; 

- Participar de processos de educação permanente e desenvolvimento da equipe, qualificação do 

cuidado e dos programas de controle de infecção nos ambientes de trabalho e de biossegurança; 

- Atuar conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal 

ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, bem como realizar 

consulta, solicitar exames e prescrever medicações; 

- Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção 

básica, definidas no Pacto de Atenção à Saúde; 

- Fomentar a criação de grupos educativos e de promoção à saúde; 

- Realizar o pronto atendimento nas urgências e emergências segundo fluxos e protocolos 

estabelecidos na unidade e no município; 

- Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento em equipe; 

- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

unidade de saúde; 

- Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação vigente.  
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Anexo II 

Conteúdo Programático Comum a Todos os Cargos 

 

Língua Portuguesa: 

1. Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do autor; 

significação contextual de palavras e expressões; relações entre idéias e recursos de coesão; 

figuras de estilo. 2. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, 

acentuação gráfica, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: 

substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, 

conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões, emprego, locuções. Sintaxe: 

estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); regência (verbal e 

nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação. 

 

Legislação Aplicada ao SUS: 

1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. 2. Controle social no SUS. 3. 

Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. 4. Constituição Federal, artigos de 194 a 

200. 5. Lei Orgânica da Saúde - Lei no 8.080/1990, Lei no 8.142/1990 e Decreto Presidencial 

no 7.508, de 28 de junho de 2011. 6. Determinantes sociais da saúde. 7. Sistemas de informação 

em saúde. 

 

 

Conteúdo Programático Específico 

 

1. Médico Anestesiologista 

1. Física e anestesia. 2. Fármaco-cinética e fármaco‐dinâmica da anestesia inalatória. 3. 

Farmacologia dos anestésicos locais. 4. Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios. 5.  

Ventilação artificial. 6. Anestesia em pediatria. 7. Anestesia em urgências. 8. Anestesia em 

obstetrícia e ginecologia. 9. Anestesia em neurocirurgia. 10. Anestesia em cirurgia pulmonar e 

cardiovascular. 11. Parada cardíaca e reanimação. 12. Monitorização em anestesia. 13. Sistema 

nervoso autônomo. 14. Complicação de anestesia. 15. Raquianestesia. 16. Anestesia peridural. 

17. Monitorização neurofisiológica. 18. Anestesia em cirurgia cardíaca. 19. Monitorização 

hemodinâmica. 20. Ética Médica. 

 

2. Médico Angiologista 

1. Avaliação clínica do Paciente Vascular; 2. Anticoagulantes; 3. Aneurismas Arteriais; 4. 

Aneurisma Aorta Abdominal; 5. Dissecção Aguda de Aorta; 6. Obstrução Arterial Aguda; 7. 

Traumatismos Vasculares; 8. Doença Carotídea Extra Craniana; 9. Varizes Membros Inferiores; 

10. Trombose Venosa Profunda; 11. Tromboembolismo Pulmonar; 12. Linfangites e Erisipelas; 

13. Ulceras de Perna; 14. Pé diabético. 15. Ética Médica. 
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3. Médico Cardiologista 

1. Cardiopatias isquêmicas (angina instável e infarto agudo do miocárdio). 2 Aneurisma de 

aorta. 3. Dissecção aguda de aorta. 4. Insuficiência cardíaca. 5. Valvopatias (aórtica, mitral, 

tricúspide e pulmonar). 6. Hipertensão arterial sistêmica. 7. Miocardiopatias. 8. Endocardite 

bacteriana. 9. Cor pulmonale agudo e crônico. 10. Doença reumática. 11. Pericardiopatias. 12. 

Arritmias cardíacas. 13. Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas). 14. Choque 

cardiogênico. 15. Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e interpretação. 

16. Ética Médica. 

 

4. Médico – Cirurgião de Cabeça e Pescoço 

1.Anatomia da cabeça e pescoço. 2. Princípios da cirurgia de cabeça e pescoço. Propedêutica e 

avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle hidroeletrolítico e nutricional do paciente 

cirúrgico. 3. Antimicrobianos em cirurgia geral. Anestésicos locais. Anestesia loco regional. 4. 

Pré e pós‐operatório em cirurgias eletivas e de urgência/emergência. 5. Complicações cirúrgicas 

trans e pós‐operatórias. 6. Traqueostomia 7. Traumatologia crânio facial. 8. Anomalias 

congênitas e adquiridas da face (diagnóstico e tratamento). 8. Tumores craniofaciais. 9. 

Diagnóstico e tratamento de enfermidades da tiróide: bócio e câncer. 10. Esvaziamento cervical. 

11. Diagnóstico e tratamento de doenças. 11.1. Das glândulas salivares. 11.2. Tumorais e 

não‐tumorais das glândulas salivares. 11.3. Tumores cutâneos em cabeça e pescoço. 11.4. 

Tumores do nariz e dos seios paranasais. 11.5. Tumores do lábio e cavidade oral. 11.6. Tumores 

da faringe, laringe, tiróide e paratiróide. 11.7. Tumores ósseos em cabeça e pescoço. 11.8. 

Tumores nervosos periféricos e vasculares. 11.9. Paragangliomas. 11.10. Tumores de partes 

moles. 11.11. Tumores orbitários. 11.12. Metástases cervicais. 11.13. Hiperparatireoidismo. 

12. Ética Médica. 

 

5. Médico Cirurgião Geral  

1. Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 

hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. 2. Antimicrobianos em cirurgia geral. 

Anestésicos locais. Anestesia loco regional. 3 Pré e pós-operatório em cirurgias eletivas e de 

Urgência / emergência. 4. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. 5. Hérnias da parede 

abdominal. 6. Choque. Traumatismo abdominal. Síndrome compartimental do abdome. 7. 

Urgência: abdome agudo. Doenças que simulam abdome agudo. Apendicite aguda. Úlcera 

péptica perfurada. Pancreatite aguda. Isquemia mesentérica. Obstrução intestinal. Doença 

diverticular dos cólons. Diverticulite. Coleciste. Litíase biliar. Retocolite ulcerativa. Doença de 

Crohn. 8. Atendimento ao politraumatizado. 9. Videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica. 10. 

Hipertensão portal e cirrose. 11. Queimaduras. 12. Urgências cardiorrespiratórias. 13. Sistema 

de atendimento pré-hospitalar. 14. Resposta metabólica ao trauma. 15. Hemorragia digestiva. 

16. Doenças das vias biliares. 17. Ética Médica. 

 

6. Cirurgião Geral e Torácico 

1. Avaliação de risco cirúrgico em cirurgia torácica. 2. Princípios gerais da cirurgia torácica 

oncológica. 3.  Pré e pós‐operatório em cirurgia torácica. 4. Procedimentos cirúrgicos 

pulmonares. 5. Procedimentos cirúrgicos pleurais. 6. Complicações em cirurgia torácica. 7 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Edital de Seleção nº 006/2014 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Médicos 

 

16 

 

Propedêutica cirúrgica do tórax. 8. Endoscopia diagnóstica e terapêutica. 9. Derrame pleural: 

avaliação propedêutica. 10. Tratamento do derrame pleural neoplásico. 11. Pneumotórax. 12.  

Empiema pleural. 13. Tumores da pleura. 14. Patologia cirúrgica da traquéia. 15. Tumores do 

mediastino. 16. Metástases pulmonares. 17. Câncer de pulmão. 18. Tumores da parede torácica. 

19. Ética Médica. 

 

7. Cirurgião Plástico 

1. Transplantes: fisiopatologia da histocompatibilidade e enxertos. 2. Conceitos de território 

vascular e sua aplicação. 3. Retalhos: classificação, aplicação e atualidade. 4. Fisiologia da 

microperfusão tecidual. 5. Princípios e técnicas microcirúrgicas: principais retalhos. 6.  

Expansão tecidual: princípios e aplicação das técnicas. 7. Conceitos básicos de engenharia 

tecidual. 8. Queimaduras. 9. Feridas complexas: conceitos e tratamento. 10. Cirurgia 

craniofacial: anatomia ligada à reconstrução. 11. Reconstruções do membro superior. 12 

Reconstruções da parede torácica. 13. Câncer de mama: reconstruções pós-mastectomia. 14.  

Reconstruções do membro inferior e pelve. 15. Ética Médica. 

 

8. Cirurgião Pediátrico 

1. Anomalias anorretais. 2. Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança. 3. Anomalias 

congênitas do estômago e duodeno. 4. Anomalias congênitas do intestino delgado. 5. Anomalias 

congênitas do trato biliar. 6. Anomalias congênitas do trato urinário inferior. 7. Anomalias 

congênitas do trato urinário superior. 8. Anomalias da parede abdominal na criança. 9. 

Anomalias da região inguinal na criança. 10. Apendicite. 11. Doença de Hirschsprung. 

Constipação intestinal. 12. Enterite necrosante. 13. Invaginação intestinal na criança. 14. 

Trauma abdominal na criança. 15. Ética Médica. 

 

9. Médico Cirurgião Otorrinolaringologista  

1. Bucofaringoestomatologia: Cavidade Oral: tratamento clínico e cirúrgico. 2. Laringe e Voz: 

corpo estranho. 3. Doenças benignas e  malignas da laringe; alterações de mobilidade laríngea; 

diagnóstico diferencial das disfonias;  estridor na infância. 4.  Otologia: otites (externas, médias 

agudas e recorrentes, médias secretoras,  médias crônicas, específicas), paralisia facial 

(diagnóstico diferencial central X periférica,  topodiagnóstico, tratamento conservador e 

tratamento cirúrgico); corpos estranhos de orelha externa e orelha média. 5.  Radiologia do osso 

temporal (tomografia computadorizada, ressonância magnética); complicações das otites, 

cirurgias de orelha média. 6. Síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS); tratamento 

cirúrgico da SAOS/ronco; noções básicas de polissonografia; tipos de polissonografia. 7 

Rinologia: Nariz, face e seios paranasais:  obstrução nasal (neonatos, crianças e adultos), rinites, 

epistaxes; corpos  estranhos. 8. Doenças granulomatosas de nariz e seios paranasais, distúrbios 

da olfação; trauma facial; indicações, técnicas cirúrgicas e complicações cirúrgicas das 

septoplastias; indicações, técnicas cirúrgicas e complicações do tratamento cirúrgico das 

conchas nasais  inferiores. 9. Ética Médica. 
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10. Médico Clínico Geral 

1. Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. 2. Doenças cardiovasculares: 

hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e 

valvulopatias e arritmias cardíacas. 3. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar 

obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abscessos pulmonares. 4. Doenças 

gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e 

parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias tóxicas 

hepática crônica. 5. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 

síndrome nefrótica e litíase renal. 6. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos. 7. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, 

espondiloartropatias e gota. 8. Doenças infecciosas e terapia antibiótica. 9. Exames 

complementares invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. 10. 

Emergências clínicas. 11. Controle de infecções hospitalares. 12. Doenças neurológicas, AVC, 

polirradiculoneurites, polineurites e doenças periféricas. 13. Doenças degenerativas e 

infecciosas do SNC. 14. Ética Médica. 

 

11. Médico Coloproctologista 

1. Diagnóstico das doenças do cólon, reto e canal anal. Exame abdominal e proctológico. 

Colonoscopia. 2. Doença hemorroidária. 3. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. 4. Fissura 

anal. 5. Fístula anal. 6. Hidroadenite supurativa. 7. Doença pilonidal sacro‐coccígea. 8. Prurido 

anal. 9. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 10. 

Prolapso e procidência de reto. 11. Doenças dermatológicas perianais. 12. Incontinência anal. 

13. Abdomen agudo em coloproctologia. 14. Obstrução intestinal. 15. Traumatismo abdominal. 

Lesões do cólon, reto, canal anal e períneo. 16. Neoplasia maligna do cólon, reto e canal anal. 

Tumores neuroendócrinos e estromais. 17. Megacólon congênito e adquirido. 18. 

Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, protozooses. 19. Doenças inespecíficas do cólon e 

do reto. 20. Doenças específicas do cólon e do reto. 21. Doença isquêmica do cólon e do reto. 

22. Doença diverticular dos cólons. 23. Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva 

baixa. 24. Alteração do hábito intestinal. Síndrome do intestino irritável. 25. Vólvulo do cólon. 

26. Complicações actínicas no intestino delgado, cólon e reto. 27. Fístula reto‐vaginal. 28. 

Tumores retro‐retais. 29. Procedimentos ambulatoriais. Preparação pré‐operatória, manejo 

cirúrgico e pós‐operatório. 30. Videolaparoscopia colo‐retal. 31. Síndrome da úlcera solitária do 

reto. 32. Endometriose. 33. Proctalgia Fugax. 34. Ética Médica. 

 

 

12. Médico Dermatologista 

1. Acne e erupções acneiformes. 2. Dermatozooparasitose. 3. Discromias. 4. Doenças 

sexualmente transmissíveis. 5. Eczemas. 6. Farmacodermias . 7. Fotodermatoses, Carcinomas 

baso e espinocelular. 8. Lesões Elementares. 9. Manifestações cutâneas de doenças sistêmicas 

10. Nevos e melanomas. 11. Piodermites. 12. Psoríase, pitiríase róseo de Gibert e outras 

erupções Eritematodescamativas. 13. Urticária, eritema polimorfo e eritema nodoso. 14. Ética 

Médica. 
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13. Médico Endocrinologista 

1. Dislipidemias. 2. Doenças da Tireóide e Paratireóide. 3. Doenças das Suprarrenais 

(Adrenais). 4. Doenças Osteometabólicas. 5. Gônadas. 6. Neoplasia Endócrina Múltipla. 7. 

Neuro-Endocrinologia. 8. Obesidade. 9. Pâncreas Endócrino e suas Patologias. 10. Diabetes 

Mellitus. 11.Transtornos Alimentares. 13. Ética Médica. 

 

14. Médico Estratégia de Saúde da Família:  

1. Abordagem da família: criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família; promoção 

à saúde; vigilância epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e atividade física; 

obesidade; avaliação de risco cardiovascular; tabagismo/dependências químicas. Sinais e 

Sintomas mais frequentes na prática clinica: cefaléia; dores muscular-esquelético; lombalgia; 

dispepsia funcional; diarréia; transtornos ansiosos; depressão. 2. Atenção ás crianças e aos 

adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura; desenvolvimento normal e sinais de 

alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito; pneumonias; desidratação. 

3. Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatóide; 

osteoporose; insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; doença 

pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. 4. Saúde do homem: próstata; distúrbios do 

aparelho genito urinário. 5. Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; 

prevenção de quedas e fraturas. 6. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-

natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; 

planejamento familiar. 7. A Estratégia Saúde da Família; Núcleo de Atenção à Saúde da 

Família. 8. Vigilância Epidemiológica - Introdução à Epidemiologia. 9. Ética Médica. 

 

15. Médico Gastroenterologista 

1. Hepatopatias (hipertensão portal, hepatites doenças metabólicas do fígado, síndrome 

colestáticas). 2. Colelitíase. 3. Diarréia. 4. Doença Inflamatória Intestinal. 5. Esofagite. 6. 

Icterícia. 7. Úlcera Péptica. 8. Verminoses. 9. Pancreatite Aguda e crônica. 10. Refluxo 

gastroesofágico. 11. Hernia Hiatal. 12. Doenças pépticas. 13. Doença inflamatória intestinal. 14. 

Hemorragia digestiva alta e baixa. 16. Pólipos intestinais. 17. Distúrbios funcionais do intestino. 

18. Ética Médica. 

 

16. Médico Gastroenterologia Pediátrico  

1. Hepatopatias (hipertensão portal, hepatites doenças metabólicas do fígado, síndrome 

colestáticas). 2. Colelitíase. 3. Diarréia. 4. Doença Inflamatória Intestinal. 5. Esofagite. 6. 

Icterícia. 7. Úlcera Péptica. 8. Verminoses. 9. Pancreatite Aguda e crônica. 10. Refluxo 

gastroesofágico. 11. Hernia Hiatal. 12. Doenças pépticas. 13. Doença inflamatória intestinal. 14. 

Hemorragia digestiva alta e baixa. 15. Pólipos intestinais. 16. Distúrbios funcionais do intestino. 

17. Anômalias congênitas do esôfago. 18. Distúrbios de má absorção. 19. Alergia alimentar. 20. 

Anomalias congênitas do estômago e intestino. 21. Endoscopia digestiva em pediatria. 22. 

Transtornos alimentares e obesidade em crianças e adolescentes. 23. Aleitamento materno. 24. 

Ética Médica. 
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17. Médico Geriatria 

1. O idoso na sociedade. Estatuto do idoso. 2. Biologia do envelhecimento. Teorias do 

envelhecimento. 3. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento. 4. Prevenção e 

promoção da saúde. 5. Geriatria básica.  6. Déficit cognitivo. Demências. 7. Instabilidade 

postural e quedas. 8. Imobilidade e úlceras de pressão. 9. Incontinência urinária e fecal. 10. 

Iatrogenia e farmacologia em geriatria. 11. Hipertensão arterial sistêmica, arritmias, doença 

arterial periférica e doenças da carótida. 12. Aterosclerose. Fatores de risco cardiovascular. 13. 

Doenças cerebrovasculares: acidente vascular cerebral isquêmico/hemorrágico. 14. Síndromes 

parkinsonianas. Tremor essencial. Doença de Parkinson. 15. Pneumonias, doença pulmonar 

obstrutiva crônica e asma. Embolia pulmonar e tuberculose. 16. Esofagite de refluxo, gastrites, 

úlceras péptica e gástrica, insuficiência hepática, diarreia e constipação intestinal. 17. 

Hiperplasia prostática. Prostatite. Disfunção erétil. 18. Osteoporose, osteomalácia, osteoartrose, 

artrite reumatoide e doença de Paget. 19. Diabetes mellitus. Doenças da tireoide. Síndrome 

plurimetabólica. Obesidade. 20. Neoplasias. 21. Doenças dermatológicas. 22. Anemias e 

doenças mieloproliferativas. 23. Nutrição. 24. Infecções e imunizações. 25. Doenças dos órgãos 

dos sentidos. 27. Sono no idoso.  28. Ética Médica. 

 

18. Médico Ginecologista 

1. Distúrbios do desenvolvimento puberal; climatério; vulvovaginites e cervicites; doença 

inflamatória pélvica aguda e crônica; 2. Doenças sexualmente transmissíveis; 3. Endometriose; 

4. Distúrbios urogenitais; 5. Patologias benignas e malignas da mama; patologias benignas e 

malignas da vulva; vagina, útero e ovário; 6. Esterilidade conjugal; planejamento familiar; 7. 

Assistência pré-natal na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; 8. Diagnóstico de 

má formação fetal; 9. Doenças hipertensivas na gestação; 10. Diabetes melitus da gestação; 11. 

HIV/AIDS na gestação; 12. prevenção da transmissão vertical. 13. Ética Médica. 

 

19. Médico Ginecologia e Obstetrícia 

1. Distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovaginites e cervicites, doença 

inflamatória pélvica aguda e crônica. 2. Endometriose. 3. Distopias genitais. 4. Distúrbios 

urogenitais. 5. Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do 

ovário. 6. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. 7. Assistência pré‐natal 

na gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico. 8. Diagnóstico de malformações fetais, 

aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, corioncarcinoma e transmissões de infecções 

maternas fetais. 9. Doenças hipertensivas na gestação. 10. Pré‐eclampsia. 11. Diabetes melitus 

da gestação. 12. Cardiopatias. 13. Doenças renais e outras condições clínicas na gestação. 14. 

HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão vertical. 15. Mecanismo do trabalho de 

parto. 16. Assistência ao parto e uso do partograma. 17. Distócias. 18. Indicações de cesárias e 

fórceps. 19. Rotura prematura de membranas. 20. Condução. 21. Indicações de analgesia e 

anestesia intraparto. 22. Indicação de histerectomias puerperais. 23. Hemorragia de terceiro 

trimestre. 24. Sofrimento fetal crônico e agudo. 25. Prevenção da prematuridade. 26. Condução 

e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas. 27. Ética Médica. 

 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Edital de Seleção nº 006/2014 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Médicos 

 

20 

 

 

20. Médico Hematologista 

1. Produção, funções e distúrbios das células sanguíneas; 2. Anemias carenciais e hemolíticas; 

3. Trombocitopenias; 4. Doenças falciformes, talassemias e sobrecargas de ferro; 5. Abordagem 

das linfadenomegalias e da esplenomegalia; 6. Síndromes de falência medular (aplasias e 

mielodisplasias); 7. Distúrbios hemorrágicos da coagulação; 8. Distúrbios Trombóticos; 9. 

Leucemias agudas; 10. Doenças mieloproliferativas; 11. Linfoma não Hodgkin e linfoma de 

Hodgkin; 12. Síndromes Histiocíticas; 13. Emergências em hematologia; 14. Transplante de 

células tronco hematopoiéticas; 15. Infecção em hospedeiro imunocomprometido; 16. 

Manifestações hematológicas das doenças sistêmicas; 17. Transfusão de sangue e 

hemocomponentes: indicações e efeitos adversos; 18. Complicações precoces e tardias do 

tratamento do câncer hematológico. 19. Ética Médica. 

 

 

21. Médico Hematologista Pediátrico 

1. Anemias carenciais e hemolíticas; 2. Trombocitopenias; 3. Doenças falciformes, talassemias 

e sobrecargas de ferro; 4. Alterações hematológicas no período neonatal; 5. Abordagem das 

linfadenomegalias e da esplenomegalia; 6. Síndrome de falência medular (aplasias e 

mielodisplasias); 7. Distúrbios hemorrágicos da coagulação; 8. Distúrbios Trombóticos em 

pediatria; 9. Leucemias agudas em pediatria; 10. Doenças mieloproliferativas em pediatria; 11. 

Linfoma não Hodgkin e linfoma de Hodgkin; 12. Síndromes Histiocíticas; 13. Emergências em 

hematologia pediátrica; 14. Transplante de células tronco hematopoiéticas; 15. Infecção em 

hospedeiro imunocomprometido; 16. Manifestações hematológicas das doenças sistêmicas. 17. 

Ética Médica. 

 

22. Médico Homeopata 

1 A história da homeopatia após Hahnemann; a) Similitude – o princípio da similitude na 

história da medicina; b) Patogenesia - Experimentação no homem são – doença artificial; 

intoxicação, sensibilidade, suscetibilidade e idiossincrasia; c) Doses mínimas – efeitos 

farmacodinâmicos; doses ponderais – efeitos primários, secundários e alternantes; d) Remédio 

único e) Doente – doença - Histórico de conceito de doença; Visão hahnemaniana sobre o 

homem, abordando os conceitos de saúde, doente, doença e cura; Mecanismos defensivos e 

curativos do organismo; f) Doença aguda - Doença aguda: conceito, caracterização, 

classificação segundo Hahnemann; Gênio epidêmico: conceito, caracterização, pesquisa; O 

quadro agudo como expressão do miasma crônico; g) Doença crônica - Evolução do conceito de 

doença em Hahnemann: Syphilis-Sycose-Psora; O pensamento dos seguidores de Hahnemann 

sobre as doenças crônicas ; Influência sobre o conceito de diátese: Psora, Sycose, Syphilis, 

Tuberculinismo, Cancerinismo; h) Cura - Conceito e significado; Evolução do 

conceito; Compreensão das leis de cura ;Ideal de cura; Cura no plano dinâmico; Obstáculos à 

cura; Possibilidades e limitações da homeopatia; Níveis de cura; Similar e Simillimum - i) 

Correntes terapêuticas; 2. Semiologia Homeopática: a) Fundamentação: conceito - 

Individualização do doente e do medicamento; Sintomas:- Conceito;- Características – 

objetivos, subjetivos, etc;- Classificação - comuns, patognomônicos, raros, peculiares, etc; 
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Modalidades: definição e tipos; Casualidade: Noxas-Biopatografia. 3. Clínica e 

Terapêutica Homeopática: a) Diagnósticos em homeopatia – clínico, medicamentoso, 

miasmático, constitucional, etc ; b) Compreensão do caso – escolha e hierarquização de 

sintomas; sintomas guias e auxiliares, etc; c) Prescrição homeopática – correntes terapêuticas: 

unicismo, pluralismo, alternismo, complexismo, isopatia, etc; abordagens estratégicas na 

similitude com a doença, com o doente, com a constituição; elemento que fundamentam a 

prescrição, escala, dinamização, quantidade, doses únicas ou repetidas, etc d) Primeira 

prescrição; e) Prognóstico clínico-dinâmico e segunda prescrição; f) Casos Clínicos – 

observações prognósticas e critérios de avaliação evolutiva dos casos – doenças agudas, 

crônicas e incuráveis; obstáculos à cura – identificação e manejo. 4. Ética Médica. 

 

23. Médico Infectologista 

1. Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. 2. Infecções causadas por 

microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral. 

Sinusites. Difteria. 3. Tuberculose. Pneumonias bacterianas; viróticas e outras. Empiema 

pleural. Derrames pleurais. 4. Toxoplasmose. 5. Leptospirose. Pericardite. 6. 

Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus. 7. Leishmaniose cutânea e visceral. 

Febre tifóide. Dengue. Varicela. Sarampo. Rubéola. Escarlatina. Caxumba. Coqueluche. Herpes 

simples e zoster. 8. Esquistossomose; filariose; parasitoses por helmintose protozoários. 9. 

Imunizações. 10. Doenças sexualmente transmissíveis. 11. Controle de infecções hospitalares. 

12. Síndrome da imunodeficiência adquirida. 13. Cólera. Raiva. Malária. 14. Antibióticos e 

antivirais. 15. Sistema de agravos notificáveis e sistema de mortalidade. 16. Síndrome de 

mononucleose infecciosa 17. Urgências em Doenças Infecciosas. 18.  Normas de biossegurança. 

Cuidados universais com materiais biológicos. Conduta nos acidentes perfuro-cortantes. 19. 

Conduta anti-infecciosa em vítimas de abuso sexual. 20. Ética Médica. 

 

 

24. Médico Mastologista 

1. Diagnóstico cito ou histológico: punção aspirativa com agulha fina, punção aspirativa com 

agulha grossa: core-biopsy e mamotomia, biópsia incisional ou excisional. 2. Diagnóstico e 

terapêutica da patologia benigna: Alteração funcional benigna da mama, fibroadenoma, 

hamartoma, papiloma, tumor filóides, fluxo papilar, processos inflamatórios: abscesso 

subareolarrecidivante e mastites. 3. Ginecomastias. 4. Câncer de mama: epidemiologia, fatores 

de risco, diagnóstico, história natural e estadiamento. 5. Câncer de mama - tratamento: in 

situ/infiltrativo: cirurgia, linfonodo sentinela, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, 

reconstrução mamária, fatores prognósticos, seguimento. 6. Ética Médica. 

 

25. Médico - Medicina do Trabalho 

1- Noções de fisiologia do trabalho. 2- Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho 

(pneumoconioses, surdez e outras). 3- Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. 4- 

Psicopatologia do trabalho. 5- Agentes físicos e riscos à saúde. 6 - Agentes químicos e riscos à 

saúde; noções de toxicologia. 7- Agentes biológicos e riscos à saúde. 8- Ergonomia 9 - Trabalho 

noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. 10- Acidentes do trabalho. 11- 

http://www.pmvc.ba.gov.br/


MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Edital de Seleção nº 006/2014 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Médicos 

 

22 

 

Avaliação e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho. 12- Acompanhamento médico 

de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 13- Avaliação de incapacidade 

laborativa e processos de reabilitação profissional. 14- Compatibilidade entre a deficiência física 

e a natureza das atividades a serem exercidas. 15- Visita Técnica e análise ergonômica do posto 

de trabalho para estudo de nexo causal. 16- Ética Médica. 

 

26. Médico Nefrologista 

1. Doenças glomerulares: glomerulopatias primárias e secundárias, 2. Diabetes e doença renal: 

3. Hipertensão arterial: primária, secundárias e avaliação cárdio‐vascular. 4. Insuficiência renal 

aguda. 5. Insuficiência renal crônica. Doença óssea. Tratamento dialítico: hemodiálise, CAPD e 

peritoneal. Nutrição. 6. Nefrologia intensiva. Distúrbios metabólicos e ácido‐base. Insuficiência 

renal aguda. 7. Litíase e infecção urinária. Doença cística. Doenças túbulo‐intersticiais. Erros 

metabólicos. 8. Transplante renal: acompanhamento pré e pós‐transplante. 9. Treinamento 

nefro‐urológico. Diagnóstico por imagem. Processos obstrutivos. Tumores renais. 10. Síndrome 

hemolítico‐urêmica. 11. Síndrome hepato‐renal. 12. Síndrome nefrótica. 13. Colageneses. 14. 

Nefrites intersticiais. 15. Ética Médica. 

 

27. Médico Neonatologista 

1. Distúrbios cardiocirculatórios: cardiopatias congênitas. 2. Distúrbios respiratórios: afecções 

de vias aéreas superiores e inferiores. 3. Distúrbios metabólicos e endócrinos. 4. Distúrbios 

neurológicos: distúrbios motores de instalação aguda. 5. Distúrbios onco-hematológicos. 6. 

Doenças infectocontagiosas: diarreias agudas, doenças infecciosas comuns da infância, 

estafilococcias e estreptococcias, infecção hospitalar, meningoencegalites virais e fúngicas, 

sepse e meningite de etiologia bacteriana, tuberculose, viroses respiratórias. 7. Exame físico e 

classificação do recém-nascido. 8. Tocotraumatismos. 9. Apneia do recém-nascido. 10. 

Encefalopatia hipóxico-isquêmica. 11. Síndrome do desconforto respiratório neonatal. 12. 

Pneumonia. Síndrome de aspiração meconial. 13. Taquipneia transitória do recém-nascido. 

Displasia broncopulmonar. 14. Hipertensão pulmonar persistente neonatal. Síndromes de 

extravasamento de ar. 15. Infecções congênitas perinatais: sífilis, rubéola, toxoplasmose, 

citomegalia, hepatites, doença de chagas. 16. Afecções do trato urinário. 17. Afecções neonatais 

do trato digestivo. 18. Afecções oftalmológicas do recém-nascido. Retinopatia da 

prematuridade. 19. Afecções ortopédicas do recém- nascido. Doença metabólica óssea do pré-

termo. 20. Ética Médica. 

 

28. Médico Neurologista 
1. Doença cérebro-vascular, isquemia e hemorragia. 2. Tumores do SNC. Epilepsia 3. 

Hipertensão intracraniana. 4. Doenças desmielinizantes. 5. Demências. 6. Neuropatias 

periféricas. 7. Doenças neurológicas com manifestações extra-piramidais. 8. Miopatias. 

Miastemia grave e polimiosite. 9. Diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico. 10. Doenças 

infecciosas e parasitárias do SNC. 11. Distúrbio do sono. 12. Preenchimento da declaração de 

óbito. 13. Ética Médica. 
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29. Médico Neurologista Pediatra 

1. Exame neurológico do recém-nascido ao adolescente. Infecções do sistema nervoso. 2. 

Epilepsia e distúrbios paroxísticos de natureza não epiléptica. 3. Distúrbios do desenvolvimento 

do sistema nervoso. 4. Encefalopatias não progressivas e progressivas. 5. Doenças 

neurocutâneas. 6. Tumores do SNC. 7. Hipertensão intracraniana. 8. Distúrbios do sono. 9. 

Distúrbios do comportamento. 10. Dificuldades e distúrbios do aprendizado escolar. 11. 

Cefaléias. Doenças neuromusculares. 12. Doenças neurológicas heredodegenerativas. 13. 

Ataxias agudas. 14. Infecções congênitas. 15. Afecções dos gânglios da base. 16. 

Peroxissomopatias. 17. Lisossomopatias. 18. Doenças desmielinizantes. 19. Comas. 20. 

Traumatismo crâniencefálico. 21. Acidentes vasculares celebrais na infância. 22. 

Comprometimento neurológico em doenças sistêmicas. 23. Transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade. 24. Morte encefálica. 25. Ética Médica. 

 

30. Médico Neurocirurgião 

1. Infecção em neurocirurgia. 2. Cuidados pré e pós‐operatórios em neurocirurgia. 3. 

Complicações pós‐operatórias em neurocirurgia. 4. Diagnóstico e tratamento das doenças 

tumorais do SN, crânio e coluna vertebral. 5. Tumores orbitários. 6. Neuroradiologia do sistema 

nervoso central e periférico, crânio, conteúdo orbitário e coluna vertebral. 7. Ética Médica. 

 

31. Médico Oftalmologista 

1. Refração: noções de óptica oftálmica. 1.1 Vícios de refração. 1.2 Prescrição de óculos e lentes 

de contato. 2. Patologia, diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, 

córnea,esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal. 3. Glaucoma: classificação, 

quadro clínico, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico. 4. Estrabismo: classificação, quadro 

clínico, diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico. 5. Repercussões oculares de patologias 

sistêmicas. 6. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. 7. AIDS – manifestações 

oculares. 8. Ética Médica. 

 

32. Médico Otorrinolaringologista 

1. Patologia, malformações congênitas, diagnóstico e tratamento da orofaringe, laringe,  

nariz e seios paranasais, ouvido externo, interno e médio. 2. Tumores benignos e malignos em  

otorrinolaringologia; tumores cérvico-facial e massas cervicais. 3. Estomatites, patologias  

Inflamatórias da faringe, rinopatias Agudas e Crônicas, sinusopatias agudas e crônicas.  

4. Labirintopatias vasculares e metabólicas. 5. Disacusias. 6. Doenças e manifestações 

iatrogênicas em otorrinolaringologia. 7. Próteses auditivas: tipos e indicações. 8. Paciente 

respirador oral. 9. Otopatias externas, internas e médias. 10. Avaliação do paciente com surdez. 

11. Vertigem e doenças do labirinto. 12. Emergências e urgências em otorrinolaringologia. 13. 

Ética Médica. 

 

33. Médico Ortopedista 

1. Deformidades congênitas e adquiridas. 1.1 Pé torto congênito. 1.2 Displasia do 

desenvolvimento do quadril. 1.3 Luxação congênita do joelho. 1.4 Pseudoartrose congênita 

tíbia. 1.5 Talus vertical. 1.6 Aplasia congênita/displasia dos ossos longos. 1.7 polidactilia e 
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sindactilia. 1.8 Escoliose. 2. Infecções e alterações inflamatórias osteoarticulares. 2.1 

Artritepiogenica, osteomielite aguda e crônica. 2.2 Tuberculose óssea; infecção da coluna 

vertebral. 2.3 Sinovites. 2.4 Artrite reumatóide. 3. Tumores ósseos e lesões pseudo tumorais. 4. 

Osteocondroses. 5. Alterações degenerativas osteoarticulares. 6. Doenças osteometabólicas na 

prática ortopédica. 7. Tratamento do paciente politraumatizado. 8. Fraturas e luxações da 

articulação do quadril e da coluna cervico-toraco‐lombar. 9. Fraturas, luxações, lesões capsulo 

ligamentares e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças. 10. Ética 

Médica. 

 

34. Médico Patologista 

1. Patologia sistêmica. 1.1 Sistema circulatório ‐coração e vasos. 1.2 Sistema hematopoiético e 

linfático. 1.3 Trato respiratório ‐ pulmão. 1.4 Cabeça e pescoço. 1.5 Trato gastrointestinal ‐ 
fígado, trato biliar e pâncreas. 1.6 Rim e trato urinário inferior. 1.7 Sistema genital masculino. 

1.8 Sistema genital feminino. 1.9 Mama. 1.10 Sistema endócrino. 1.11 Pele. 1.12 Partes moles. 

1.13 Sistema músculo‐esquelético. 1.14 Sistema nervoso periférico. 1.15 Sistema nervoso 

central. 2. Ética Médica. 

 

35. Médico Pediatra 

1. Alimentação da criança. 2. O recem-nascido normal e patologico. 3. Programa de 

imunização. 4. Crescimento e desenvolvimento. 5. Desnutricao proteicocalorica. Anemias na 

infância. 6. Diarréia aguda e crônica na criança. 7. Cardiopatias na criança. 8. Doenças 

respiratórias na criança. 9. Doenças no trato geniturinário na criança. 10. Doenças infecto-

contagiosas mais frequentes na crianca. 11. Parasitoses intestinais. 12. Dermatoses mais 

frequentes na criança. 13. Convulsões na criança. 14. Acidentes na infância: Prevenção e 

tratamento. Sindrome de Maus-tratos. 15. Estatuto da criança e do adolescente, Estratégias de 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 16. Ética Médica. 

 

36. Médico Pneumologista 

1 Asma. 2 Tabagismo. 3 DPOC. 4 TEP e Hipertensão Arterial Pulmonar. 5 Avaliação de risco 

cirúrgico. 6 Infecções respiratórias bacterianas e virais. 7 Infecções respiratórias: tuberculose, 

micose e outras. 8 Doenças pleurais: derrames e pneumotórax. 9 Neoplasias respiratórias. 10 

Pneumopatias supurativas. 11 Avaliação funcional pulmonar. 12 Broncoscopia. 13 Doenças 

pulmonares intersticiais difusas. 14 Doenças ocupacionais e ambientais. 15 Tosse. 16 Distúrbio 

respiratórios do sono. 17. Ética Médica. 

 

37. Médico Pneumologista Pediatra 

1. Rinite e sinusite; Faringite, amigdalite, otite média, aguda e crônica. 2. Laringite, 

laringotraqueobronquite e epiglotite. 3. bronquiolite aguda e bronquiolite obliterante. 

Pneumonia aguda viral e bacteriana, pneumonia atípica. Programa IRA. Pneumonia no 

imunodeprimido. Derrame pleural. Abscesso pulmonar. 4. Lactente sibilante. Asma. Fibrose 

cística. Discenisia ciliar primária e secundária. Tuberculose e micobactérias atípicas. Micoses 

pulmonares. Hemossiderose pulmonar. Malformações congênitas do trato respiratório. 

Proteinose alveolar, cor pulmonale, sarcoidose. 5. Comprometimento pulmonar em situações 
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especiais: imunodeficiências, síndrome da imunodeficiência adquirida, doença do colágeno, 

anemia falciforme, doença das células de Langerhans (Histiocitose X). Parasitoses com 

comprometimento pulmonar, síndrome de Loeffler. Hemoptise. Apneia obstrutiva do sono e 

síndrome da morte súbita do lactente. 6. Doenças de membrana hialina. Displasia 

broncopulmonar. Hipertensão pulmonar. Infecções pulmonares congênitas e adquiridas. 7. Ética 

Médica. 

 

38. Médico Psiquiatra 

1 Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos. 2 Transtornos por 

uso de susbstâncias psicoativas. 3 Esquizofrenia. 4 Outros transtornos psicóticos: 

esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente e delirante induzido. 5 

Síndromes psiquiátricas do puerpério. 6 Transtornos do humor. 7 Transtorno 

obsessivo‐compulsivo e transtornos de hábitos e impulsos. 8 Transtornos fóbicos-ansiosos: 

fobia específica, social e agorafobia. 9 Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade 

generalizada. 10 Transtornos alimentares. 11 Transtornos do sono. 12 Transtornos de adaptação 

e transtorno de estresse pós-traumático. 13 Transtornos somatoformes. 14 Transtornos 

dissociativos. 15 Transtornos da identidade. 16 Transtornos da personalidade. 17 Transtornos 

factícios, simulação, não adesão ao tratamento. 18 Retardo mental. 19 Transtornos do 

desenvolvimento psicológico. 20 Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem 

habitualmente durante a infância ou adolescência. 21 Transtornos psiquiátricos relacionados ao 

envelhecimento. 22 Interconsulta psiquiátrica. 23 Emergências psiquiátricas. 24 Ética Médica. 

 

39. Médico Radiologia e Diagnóstico por Imagem  

1 Imagenologia do aparelho digestivo. 1.2 Aparelho digestivo em pediatria. 2 Aparelho urinário. 

2.1 Imagenologia do aparelho urinário. 2.2 Massas renais. 2.3 Trauma renal. 2.4 Aparelho 

urinário em pediatria. 3 Sistema músculo‐esquelético. 3.1 Imagenologia das lesões 

osteomuscular articulares. 3.2 Doenças inflamatórias. 3.3 Massas tumorais. 4 Mamografia. 4.1 

Tumores benignos. 4.2 Tumores malignos. 5 Radiologia intervencionista. 6 Densitometria 

óssea. 7 Ultrassonografia do abdome total, do tórax, do pescoço, obstétrica e de partes moles. 8 

Noções básicas de Doppler. 9 Ultrassonografia intervencionista. 10 Ética Médica. 

 

40. Médico Reumatologista 

1 Reumatismo de partes moles. 2 Fibromialgia. 3 Lombalgias. 4 Osteoartrite. 5 Osteoporose e 

osteomalácia. 6 Osteopatias microcristalinas. 7 Artrites infecciosas. 8 Artrites secundárias a 

doenças crônicas. 9 Artrite reumatóide. 10 Espondilite anquilosante. 11 Artropatia psoriática. 12 

Artrite reativa. 13 Artrite das colopatias. 14 Febre reumática. 15 Síndrome do anticorpo 

antifosfolípide. 16 Doença do Still do adulto. 17 Reumatismo crônico da infância e 

adolescência. 18 Lupus eritematoso sistêmico. 19 Esclerose sistêmica. 20 Síndrome de Sjögren. 

21 Doença mista do tecido conjuntivo. 22 Vasculite sistêmica. 23 Neoplasias articulares. 24 

Miopatias inflamatórias. 25 Ética Médica. 
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41. Médico Urologista  

1 Litíase e infecções do trato geniturinário. 2 Traumatismo do sistema geniturinário. 3 

Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário. 4 Prevenção e diagnóstico precoce dos 

tumores do aparelho genital masculino. 5 Bexiga neurogênica. 6 Doenças vasculares do 

aparelho geniturinário. 7 Tuberculose do aparelho geniturinário. 8 Doenças específicas dos 

testículos. 9 Urgências do aparelho geniturinário. 10 Doenças sexualmente transmissíveis. 11 

Disfunção erétil. 12 Infertilidade. 13 Ética Médica. 

 

42. Médico Urologista (Cirurgião) 

1 Litíase e infecções do trato geniturinário. 2 Traumatismo do sistema geniturinário. 3 

Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário. 4 Prevenção e diagnóstico precoce dos 

tumores do aparelho genital masculino. 5 Bexiga neurogênica. 6 Doenças vasculares do 

aparelho geniturinário. 7 Tuberculose do aparelho geniturinário. 8 Doenças específicas dos 

testículos. 9 Urgências do aparelho geniturinário. 10 Doenças sexualmente transmissíveis. 11 

Disfunção erétil. 12 Infertilidade. 13 Cirurgias do aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo 

laparoscópicas. 14 Transplante renal. 15 Ética Médica. 
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Anexo III 

Modelo de Recurso 

 

Nº de Inscrição: ______________ 

 

Função: _______________________________________________________ 

 

Candidato: _____________________________________________________ 

 

Ao Presidente da Comissão: 

 

Item do recurso:_________________________________________________________ 

 

Fundamentação e argumentação lógica: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Vitória da Conquista BA, ____ de ________de 2014. 

 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 
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Anexo III 
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Nº de inscrição: _____________ 
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Nome do candidato:_________________________________________________________ 

 

 

 

Vitória da Conquista BA, ______ de __________de 2014. 
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Assinatura e carimbo do atendente conferidor 
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