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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO/ÁREA: CLÍNICO GERAL
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E
2.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; desenvolver e 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 relacionadas à saúde e segurança no trabalho; efetuar assistência técnica e elaborar
laudos e relatórios médicos, 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
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.
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.
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6.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS GERAIS:

Disponível no sí o eletrônico do concurso.
7.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

1. Aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas e laboratoriais, diagnós co, tratamento
e prognós co dos agravos, doenças e condições na clínica geral, excluindo-se os capítulos
de pediatria, ginecologia e obstetrícia.
2. Aspectos epidemiológicos, manifestações clínicas e laboratoriais, diagnós co, tratamento
e prognós co dos transtornos mentais.
3. Conhecimentos em bioesta s ca e epidemiologia geral.
4. Conhecimentos em é ca médica.
5. Conhecimentos em perícia oﬁcial em saúde no setor público federal.
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