Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Vale do Paraíba - Estado de São Paulo
Av. Cel Domiciano, nº 92, Centro
CONCURSO PÚBLICO 03/2019
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Geral para cargo de Medico do Trabalho

Tipo de Prova

Conteúdo

Número de
Questões

Objetiva

Português

10

Conhecimentos Gerais:
Atualidades, História da Cidade
e Lei Orgânica do Município
Cachoeira Paulista

10

Conhecimentos Específicos

10

Português
1- Interpretação de textos. 2. Figuras de linguagem. 3. Ortografia oficial. 4.
Acentuação gráfica: conceitos básicos, acentuação tônica, acentuação gráfica,
aspectos genéricos das regras de acentuação, as regras básicas, as regras
especiais, hiatos, ditongos, formas verbais seguidas de pronomes oblíquos,
acentos diferenciais. 5. Morfologia: estrutura e formação de palavras, conceitos
básicos, processos de formação de palavras, derivação, tipos de derivação,
composição, tipos de composição. 6. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome (tipos, emprego, formas de tratamento,
colocação pronominal), verbos (regulares e irregulares, tempos e modos),
advérbio, preposição e conjunção. 7. Vozes do verbo. 8. Sintaxe: termos
essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da
oração e vocativos, orações subordinadas e coordenadas. 9. Concordância
nominal e verbal. 10. Flexão nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Ocorrência de crase. 13. Cargos e funções do “que” e “se”. 14. Sinônimos e
antônimos. 15. Pontuação.
Conhecimentos Gerais:
Atualidades: Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e
culturais, nacionais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional.
História da cidade, Lei Orgânica de Cachoeira Paulista
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Conteúdo Específicos
Médico do Trabalho Sistema Único de Saúde: Aspectos históricos.
Fundamentação Jurídica e organizacional do SUS: Princípios e Diretrizes do
SUS, Leis Orgânicas da Saúde: Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº
8142/1990. Agravos à saúde do trabalhador. Saúde mental. Sistemas
sensoriais, respiratório e cardiovascular.Câncer. Sistema musculoesquelético.
Sangue. Sistemas nervoso, digestivo, renal urinário e reprodutivo Doenças da
pele. Aspectos legais da medicina do trabalho. Responsabilidades em relação à
segurança e saúde ocupacional. Saúde ocupacional como um direito humano
Convenções da Organização Internacional do Trabalho
Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego Relações trabalhistas
e gestão de recursos humanos Dos direitos de associação e representação.
Acordo e dissídios coletivos de trabalho e disputas individuais sobre saúde e
segurança ocupacional. Saúde e segurança no local de trabalho. Emprego
precário O sistema previdenciário brasileiro (Decreto no 3.048/99).. Das
prestações do acidente de trabalho e da doença profissional. Da comunicação
do acidente. Das disposições diversas relativas ao acidente de trabalho. Da
habilitação e reabilitação profissional. Carência das aposentadorias por idade,
tempo de serviço e especial. Doenças profissionais e do trabalho Classificação
dos agentes nocivos. Formulários de informações. Nexo técnico epidemiológico
Bioestatística Noções de probabilidade e representação gráfica. Tabulação dos
dados. Estatística descritiva. Amostragem. Testes de hipótese e inferência
estatística. Intervalo de confiança. Análise de dados categóricos. Taxas, razões
e índices. Bioética. Princípios fundamentais. Direitos e deveres do médico.
Responsabilidade profissional. Sigilo médico. Atestado e boletim médicos.
Perícia médica. Pesquisa médica. 6.8.Código de ética do médico do trabalho.
Epidemiologia ocupacional. Método epidemiológico aplicado à saúde e
segurança ocupacional. Estratégias e técnicas epidemiológicas de avaliação da
exposição. Medidas de exposição no local de trabalho. Medição dos efeitos das
exposições. Avaliação de causalidade e ética em pesquisa epidemiológica.
Ergonomia. Princípios de ergonomia e biomecânica. Antropometria e
planejamento do posto de trabalho. Análise ergonômica de atividades.
Prevenção da sobrecarga de trabalho em linhas de produção. Prevenção de
distúrbios relacionados ao trabalho. Gestão ambiental e saúde dos
trabalhadores. Relações entre saúde ambiental e ocupacional. Saúde e
segurança ocupacional e o meio ambiente. Gestão ambiental e proteção dos
trabalhadores. Gestão em saúde: planejamento, implementação e avaliação de
políticas, planos e programas de saúde nos locais de trabalho. Perícias
médicas judiciais. Exame clínico e anamnese ocupacional. Análise das
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condições de trabalho. Laudos médicos e ambientais. Programa de controle
médico e serviços de saúde ocupacional. Normas regulamentadoras. Normas
técnicas da previdência social para diagnóstico de doenças relacionadas ao
trabalho. Inspeção médica dos locais de trabalho. Proteção e promoção da
saúde nos locais de trabalho. Programas preventivos. Avaliação do risco em
saúde. Condicionamento físico e programas de aptidão. Programas de nutrição.
A saúde da mulher. Proteção e promoção de saúde. Doenças infecciosas.
Programas de controle do tabagismo, álcool e abuso de droga. Gestão do
estresse. Programa de prevenção de riscos ambientais. Higiene ocupacional.
Prevenção de acidentes. Política de segurança, liderança e cultura. Proteção
Pessoal. Toxicologia. Toxicologia e Epidemiologia. Monitoração biológica.
Toxico cinética. Toxicologia básica. Agentes químicos no organismo. Toxico
dinâmica dos agentes químico
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
À
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
A/c: Comissão do Concurso Publico
NOME:
RG:
ENDEREÇO:
Venho pelo presente requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição do
referido Concurso Público, pois encontro-me enquadrado na situação de
candidato:
( ) doador regular de sangue, sendo que para tal apresento nesta
oportunidade:
Cópia do RG
Cópia dos Comprovantes de ter feito, no mínimo, 02 (três) doações de sangue
no período de 12 (doze) meses que antecedem a data da inscrição do
Concurso Público 02/2018

DECLARO que tenho conhecimento do Edital do Concurso Público n.º
02/2019, e em especial que deverei efetuar concomitantemente a presente
solicitação, a minha inscrição para o referido certame no site www.agirh.org.
DECLARO ter ciência de que a isenção pleiteada dependerá da análise dos
documentos

que

ora

apresento

para

comprovar

minha

situação

de

enquadramento em face das disposições legais, e que, deverei acompanhar a
divulgação do Edital de deferimento ou não do pedido de isenção, e caso a
documentação por mim apresentada não seja considerada em ordem terei meu
requerimento de isenção indeferido, podendo participar do Concurso Público
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através do pagamento da taxa de inscrição. DECLARO que as informações por
mim prestadas para a obtenção dos benefícios de isenção do pagamento de
taxa de inscrição no referido Processo Seletivo são verdadeiras.
Declaro que tenho conhecimento de que serei eliminado do certame caso
tenha obtido, com emprego de fraude ou qualquer meio que evidencie má fé, a
isenção taxa de inscrição, o que importará a anulação da inscrição e dos
demais atos por mim praticados no âmbito do referido Concurso Público, sem
prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, mesmo que tal seja
posteriormente comprovado.
Cachoeira Paulista, ______ de _____________ de _________
.______________________________________________
(Assinatura do candidato)

