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1. DENOMINAÇÃO   DO   CARGO:    MÉDICO/ÁREA:   MEDICINA   DO   TRABALHO   

NÍVEL   DE   CLASSIFICAÇÃO:    E   
  

2. DESCRIÇÃO   SUMÁRIA:     

Realizar  consultas  e  atendimentos  médicos;  tratar  pacientes;  implementar  ações  para           
promoção  da  saúde;  coordenar  programas  e  serviços  em  saúde,  efetuar  perícias,  auditorias  e               
sindicâncias  médicas;  elaborar  documentos  e  difundir  conhecimentos  da  área  médica;  efetuar             
visitas  aos  postos  de  trabalho,  verificando  as  condições  ambientais  e  propor  melhorias              
ergonômicas,  bem  como  par�cipar  de  reuniões  no  tocante  à  medicina  do  trabalho;  elaborar               
relatório  médico  quando  necessário,  para  auxílio  ao  setor  jurídico  nos  processos  trabalhistas;              
assessorar   nas   a�vidades   de   ensino,   pesquisa   e   extensão.   

3. ATIVIDADES   TÍPICAS:     

Fazer  anamnese,  exame  �sico  e  seguimento  dos  pacientes.  Estabelecer  conduta  com  base  na               
suspeita  diagnós�ca.  Solicitar  exames  complementares  e/ou  período  de  consulta.  Determinar            
por  escrito  prescrição  de  drogas  e  cuidados  especiais.  Preencher  e  assinar  formulários  de               
internação,  alta,  cirurgia  e  óbito.  Realizar  cirurgias,  anestesias  e  tratamento  específicos  de              
ro�na  e  emergência  e  fazer  anotações  per�nentes  no  prontuário.  Par�cipar  na  execução  dos               
programas  de  atendimento,  ensino  e  pesquisa  médica  e  da  equipe  mul�profissional.  Par�cipar              
de  reuniões  administra�vas  e  cien�ficas  do  corpo  clínico.  Par�cipar  da  avaliação  da  qualidade               
da  assistência  médica  prestada  ao  paciente,  com  os  demais  profissionais  de  saúde  no               
programa  de  melhoria  da  assistência  global.  Cumprir  normas  e  regulamentos.  Executar  outras              
tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   dificuldade.   

4. REQUISITOS:   

a. ESCOLARIDADE:  Curso  Superior  em  Medicina  +  cer�ficado  de  Residência  Médica  em             
Medicina  do  Trabalho  ou  Curso  Superior  em  Medicina  +  Título  de  Especialista  em  Medicina  do                 
Trabalho.   
b. HABILITAÇÃO  PROFISSIONAL:  Registro  no  Conselho  Competente,  nos  termos  da  Lei  nº             
3.268,  de  30  de  setembro  de  1957,  alterada  pela  Lei  nº  11.000/2004;  bem  como  do  Decreto                  
nº  85.878,  de  19  de  julho  de  1958.  Lei  nº   12.842,  de  10  de  julho  de  2013 ,  que  dispõe  sobre  o                       
exercício   da   Medicina.   

5. ESTRUTURA   DO   CONCURSO:   

O  concurso  para  este  cargo  constará  de  uma  prova  obje�va  com  40  questões,  sendo  20                 
(vinte)  questões  de  Conhecimentos  Gerais,  valendo  1,00  (um)  ponto  cada,  e  20  (vinte)               
questões  de   Conhecimentos  Específicos,  valendo  3,00  (três)  pontos  cada,  totalizando  80             
(oitenta)   pontos.     

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.842-2013?OpenDocument
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A  prova  obje�va  compreenderá:  20  questões  de  Conhecimentos  Gerais  (5  questões  de  Língua               
Portuguesa,  5  questões  de  Raciocínio  Lógico  e  Quan�ta�vo,  5  questões  de  Legislação  e  5                
questões   de   Informá�ca)   e   20   questões   de   Conhecimentos   Específicos.   

6. CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   DE   CONHECIMENTOS   GERAIS:   

Disponível   no   sí�o   eletrônico   do   concurso.   

7. CONTEÚDO   PROGRAMÁTICO   DE   CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOS:   

1.  Epidemiologia  e  bioesta�s�ca  aplicada  à  medicina  do  trabalho:  detecção  de  agravos  à               
saúde  relacionados  com  o  trabalho,  em  estudos  epidemiológicos;  desenhos  de  estudos             
epidemiológicos.  Epidemiologia  das  doenças  relacionadas  ao  trabalho  no  Brasil;  2.  Fisiologia             
do  trabalho  (visão,  audição,  metabolismo  e  alimentação,  sistemas  respiratório,  cardiovascular,            
osteoar�cular);  3.  Acidentes  do  trabalho:  definições,  prevenção  e  no�ficação.  Inves�gação  e             
análise  dos  acidentes  de  trabalho:  conceito  do  acidente  do  trabalho,  medidas  técnicas  e               
administra�vas  de  prevenção  e  técnicas  de  inves�gação;  4.  Pessoa  com  deficiência;  5.  Agravos               
à  saúde  causados  por  agentes  �sicos,  químicos,  biológicos,  fatores  ergonômicos  e  da              
organização  do  trabalho  (LER/DORT);  Trabalho  em  turno  e  noturno,  fadiga  e  monotomia;              
classificação  de  Schilling;  agravos  à  saúde  relacionados  ao  trabalho  dos  diversos  sistemas  e               
aparelhos:  cardiovascular,  diges�vo,  endócrino,  hemolinfá�co,  neuropsíquico,  respiratório,         
osteomuscular  (LER/DORT),  tegumentar,  infecciosas,  urogenital,  o�álmico,        
otorrinolaringológico,  saúde  mental  entre  outros.  Câncer  ocupacional;  6.  Reabilitação           
profissional/mudança  de  cargo/função;  7.  Higiene  do  Trabalho;  8.  Toxicologia  ocupacional:            
agentes  tóxicos,  exposições  e  vias  de  introdução;  classificação  das  intoxicações;  limites             
permissíveis  para  agentes  tóxicos  no  ambiente  de  trabalho;  9.  Saúde  ambiental  e              
repercussões  na  saúde  individual  e  cole�va;  10.  Ações  de  prevenção  e  promoção  da  saúde:                
planejamento,  implantação,  execução  e  avaliação  de  programas;  11.  Sociologia  do  Trabalho;             
12.  Legislação  previdenciária;  13.  Legislação  trabalhista.  Normas  Regulamentadoras;  14.           
Convenções  e  recomendações  OIT.15.  Conteúdos  constantes  do  Manual  de  Perícia  Oficial  em              
Saúde  do  Servidor  Público  Federal:  Capítulo  I:  Princípios  e  Diretrizes  da  Perícia  Oficial  em                
Saúde;  Conhecimento  Técnico-Cien�fico;  É�ca  Profissional;  Integralidade;  Integração;  Sigilo          
Profissional  e  Documentos  Oficiais;  Relação  do  Perito  Oficial  em  Saúde  com  a  Ins�tuição;               
Relação  do  Perito  Oficial  em  Saúde  com  o  Servidor  ou  seu  Dependente  Legal;  Relação  do                 
Perito  Oficial  em  Saúde  com  o  Profissional  de  Saúde  Assistente;  e  Relação  do  Perito  Oficial  em                  
Saúde  com  a  Equipe  Mul�profissional  de  Suporte  à  Perícia.  Capítulo  II:  Da  Perícia  Oficial  em                 
Saúde;  Do  Perito;  Designação  do  Perito  Oficial  em  Saúde;  Exercício  no  Âmbito  do  Subsistema                
Integrado  de  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  Público  Federal  –  SIASS;  Perícia  Oficial  em  Saúde                 
(1.  Junta  Oficial  em  Saúde/2.  Perícia  Oficial  Singular  em  Saúde);  Fundamentos  legais  e               
Procedimentos  a  serem  observados  na  a�vidade  pericial:  a)  Licença  para  tratamento  da              
própria   saúde   

b)  Licença  por  mo�vo  de  doença  em  pessoa  da  família;  c)  Licença  à  gestante;  d)  Licença  por                   
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mo�vo  de  acidente  em  serviço;e)  Aposentadoria  por  invalidez;  f)Constatação  de  deficiência  de              
dependente  e  constatação  de  invalidez  de  filho,  enteado,  dependente  ou  pessoa  designada;  g)               
Remoção  por  mo�vo  de  saúde  do  servidor  ou  de  pessoa  de  sua  família  e  Movimentação  do                  
Prontuário  de  Saúde  de  Servidor  Removido;  h)  Horário  especial  para  servidor  com  deficiência               
e  para  o  servidor  com  familiar  com  deficiência;  i)  Constatação  de  deficiência  dos  candidatos                
aprovados  em  concurso  público  em  vaga  pessoa  com  deficiência;  j)  Avaliação  de  sanidade               
mental  do  servidor  para  fins  de  Processo  Administra�vo  Disciplinar;  k)  Recomendação  para              
tratamento  de  acidentados  em  serviço  em  ins�tuição  privada  à  conta  de  recursos  públicos;  l)                
Readaptação  funcional  de  servidor  por  redução  de  capacidade  laboral;  m)  Avaliação  de              
servidor  aposentado  por  invalidez  para  fins  de  reversão;  n)  Avaliação  de  servidor  aposentado               
para  constatação  de  invalidez  por  doença  especificada  no  §1º  do  art.  186,  para  fins  de                 
integralização  de  proventos;  o)  Avaliação  da  capacidade  labora�va  de  servidor  em             
disponibilidade;  p)  Exame  para  inves�dura  em  cargo  público;  q)  Pedido  de  reconsideração  e               
recurso;   

r)  Avaliação  para  isenção  de  imposto  de  renda;  s)  Avaliação  de  idade  mental  de  dependente                 
para  concessão  de  auxílio  pré-escolar  ;  t)  Avaliação  de  servidor  portador  de  deficiência  para                
comprovação  da  necessidade  de  acompanhamento  de  viagem  a  serviço;  u)  Avaliação  da              
capacidade  labora�va  por  recomendação  superior;  e  v)  Comunicação  de  doença  de             
no�ficação  compulsória.  Capítulo  III:  Procedimentos  da  Perícia  Oficial  em  Saúde;  Avaliação             
Pericial  Oficial  em  Saúde;  Atestados  e  Relatórios  Médico  e  Odontológico;  A  Perícia              
Odontológica  Oficial;  Dados  Periciais;  e  Perfil  Epidemiológico  e  Promoção  da  Saúde.  Capítulo              
IV:  Equipe  Mul�profissional  de  Suporte  à  Perícia  Oficial  em  Saúde;  Equipe  Mul�profissional;             
Suporte  à  Perícia  Oficial  em  Saúde;  Atenção  à  Saúde  do  Servidor  e  Segurança  no  Trabalho;  e                  
Avaliação  dos  Candidatos  Portadores  de  Deficiência  Aprovados  em  Concurso  Público.  Capítulo             
V:  Laudo  Oficial  Pericial;  Laudo  Oficial  Pericial;  Conclusão  Pericial;  e  Tipos  de  Laudos  da  Perícia                 
Oficial  em  Saúde.  Capítulo  VI:  Doenças  Especificadas  em  Lei:  a)  Doenças  Especificadas  no  §  1°                 
do  art.  186  da  Lei  nº  8.112,  de  1990:  a-1)  Alienação  Mentala-2)  Cardiopa�a  Grave;  a-3)                 
Cegueira  Posterior  ao  Ingresso  no  Serviço  Público;  a-4)  Doença  de  Parkinson;  a-5)  Esclerose               
Múl�pla;  a-6)  Espondiloartrose  Anquilosante;  a-7)  Estados  Avançados  do  Mal  de  Paget;  a-8)              
Hanseníase;  a-9)  Nefropa�a  Grave;  a-10)  Neoplasia  Maligna;  a-11)  Paralisia  Irreversível  e             
Incapacitante;  a-12)  Síndrome  de  Imunodeficiência  Adquirida  (Sida/Aids);  e  a-13)  Tuberculose            
A�va;  b)  Doenças  Especificadas  no  art.  1°  da  Lei  nº  11.052,  de  2004  e  no  Ato  Declaratório                  
Interpreta�vo  SRF  n°  11,  de  2006:  b-1)  Hepatopa�a  Grave;  b-2)  Contaminação  por  Radiação;  e                
b-3)   Fibrose   cís�ca.   
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