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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

Edital nº 00026/2022 

 

Governo do Estado de São Paulo 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 

Faculdade de Medicina de Marília 

 

 

Edital de Abertura de Inscrições 

 

A FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - Famema, por meio da Comissão Especial de Concurso 

Público, instituída mediante Portaria Famema 128/22, publicada no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo de 27/08/2022, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, torna 

pública a abertura de inscrições e a realização do concurso público para provimento para o cargo 

de Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas, mediante as condições estabelecidas nas 

Instruções Especiais, contidas no presente edital. 

 

Instruções Especiais 

 

I - Disposições preliminares 

 

1 - A realização do presente concurso foi autorizada conforme despacho do senhor Governador do 

Estado, publicado no Diário Oficial do Estado, seção I, página 03, em 09 de julho de 2022, de 

acordo com o que estabelece o artigo 3º do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014. 

 

2 - As publicações referentes ao presente concurso poderão ser acompanhadas por meio do 

Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e dos sites da Imprensa 

Oficial (www.imprensaoficial.com.br), e da Faculdade de Medicina de Marília 

(http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/). 

 

3 - O candidato aprovado será nomeado para cargo nos termos do artigo 20, inciso II da Lei 

Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978, e será regido pela Lei nº 10.261, de 28 de 

outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado). 

 

4 - As informações relativas ao cargo, disciplinas, leis complementares que regem os cargos, 

jornadas de trabalho, número de vagas, valores das taxas de inscrição, vencimentos, pré-

requisitos (específico da disciplina), conteúdo programático e referências bibliográficas estão 

estabelecidas no Anexo I. 

 

5 - As informações relativas ao perfil profissional desejado e atribuições constam no Anexo II. 

 

II - Dos pré-requisitos 

 

1 - O candidato (ou seu procurador), sob as penas da lei, assume cumprir as exigências abaixo 

discriminadas, na data da posse, em atendimento à Lei nº 10.261, de 28/10/1968, e suas 

alterações: 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 

direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal; 

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) possuir os pré-requisitos e a formação necessários para exercer o cargo, conforme mencionado 

no Anexo I; 

d) estar quite com a Justiça Eleitoral; 
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e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício de seus direitos civis e 

políticos; 

f) possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue à Secretaria da Receita 

Federal, ou declaração pública de bens; 

g) se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar, entre 1º de janeiro 

do ano em que completar 19 (dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 

(quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 210 do Decreto Federal nº 

57.654, de 20/01/1966; e 

h) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de acordo com elas. 

 

2 - A apresentação de todos os documentos comprobatórios das condições exigidas no item 

anterior será feita por ocasião da posse, conforme estabelecido no Capítulo XV - Da Nomeação. 

 

3 - A não apresentação dos documentos ou a não comprovação da respectiva autenticidade, 

conforme solicitado no item anterior, implicará a eliminação do candidato. 

 

III - Das inscrições 

 

1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste edital e anexos que o acompanham, em relação às quais não 

poderá alegar desconhecimento.  

 

2 - O deferimento da inscrição, através de ato publicado no Diário Oficial do Estado 

(www.imprensaoficial.com.br) e Portal de Concursos Públicos do Estado 

(www.concursopublico.sp.gov.br), endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-

famema/, dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da 

respectiva taxa, dentro do período determinado neste edital. 

 

3 - O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante ato publicado no Diário Oficial do 

Estado, quando: 

a) efetuar pagamento em valor menor do que o estabelecido; 

b) efetuar pagamento fora do período estabelecido para inscrição; 

c) não efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 

d) preencher a ficha de inscrição de modo indevido; 

e) não atender as condições estipuladas neste edital. 

 

4 - O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas neste edital antes de efetuar a 

inscrição e responsabilizar-se pelas informações prestadas na ficha de inscrição, podendo a 

Faculdade de Medicina de Marilia excluir do concurso público aquele que a preencher com dados 

incorretos, bem como prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 

posteriormente. 

 

5 - As inscrições deverão ser realizadas somente pela Internet, no endereço eletrônico 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/, no período das 9:00 horas de 17 de 

novembro de 2022 às 14:59 horas de 19 de dezembro de 2022. 

 

6 - Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/; 

b) localizar no site o link correlato ao concurso público; 

c) ler atentamente o respectivo edital e preencher a ficha de inscrição, total e corretamente; 

d) Efetuar o pagamento da inscrição unicamente através de depósito identificado utilizando-se 

obrigatoriamente para tal do número do CPF do candidato, no Banco do Brasil S/A, Agência: 

0141-4, Conta Corrente: 102684-4, em nome da Faculdade de Medicina de Marília, até o último 

dia de inscrição, com observância do horário de atendimento bancário. Por se tratar de depósito 
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identificado, o mesmo deverá ser feito diretamente no caixa, não sendo possível em terminais 

eletrônicos e internet banking. 

 

7 - Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, a pessoa transexual ou 

travesti poderá solicitar a inclusão e uso do “nome social” para tratamento, mediante o 

preenchimento de requerimento próprio, conforme modelo e instruções constantes no endereço 

eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/, e enviar por Sedex ou carta 

registrada com aviso de recebimento, à Comissão Especial de Concurso Público - Faculdade de 

Medicina de Marília - Famema Avenida Monte Carmelo, nº 800, Bairro Fragata C, Cep. 17.519-

030, devendo constar número do edital e assunto, até o término das inscrições. 

 

8 - O descumprimento das instruções para inscrição pela Internet implicará o indeferimento da 

inscrição. 

 

9 - Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 

correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, PIX, TED, ordem de pagamento, depósito 

comum em conta corrente, os efetuados fora do período das inscrições ou por qualquer outro 

meio que não o especificado no item 6, letra “d”, deste edital. 

 

9.1 A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetivada após a respectiva 

compensação. 

 

10 - Às 15:00 (quinze) horas do último dia das inscrições, a ficha de inscrição não estará mais 

disponível no endereço eletrônico. 

 

11 - Não haverá devolução da taxa de inscrição, realizado por qualquer outro meio de pagamento 

que não o especificado no item 6, letra “d”, salvo se o concurso público não se realizar, sendo, 

neste caso, a organizadora do certame responsável pela devolução dos valores pagos. 

 

12 - Não serão aceitos pedidos de isenção ou redução de pagamento do valor da taxa de 

inscrição, salvo: 

a) isenção para candidatos doadores de sangue, nos termos da Lei nº 12.147, de 12 de dezembro 

de 2005; 

b) redução de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado neste edital, nos termos da Lei nº 

12.782, de 20 de dezembro de 2007, para candidatos que atendam cumulativamente aos 

seguintes requisitos:  

- sejam estudantes regularmente matriculados e 

- percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos, ou estejam desempregados. 

 

13 - O candidato interessado em requerer a inscrição nos termos do item 12 deste capítulo 

deverá preencher requerimento próprio, anexar comprovantes, conforme modelo e instruções 

constantes no endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/, e enviar 

por Sedex ou carta registrada com aviso de recebimento, à Comissão Especial de Concurso 

Público - Faculdade de Medicina de Marília - Famema Avenida Monte Carmelo, nº 800, Bairro 

Fragata C, Cep. 17.519-030, devendo constar número do edital e assunto, no período de 

17/11/2022 e 18/11/2022. 

 

14 - A Comissão Especial de Concurso Público, a qualquer tempo, poderá realizar diligências 

relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo ou não o pedido apresentado em 

requerimento. 

 

15 - Após a análise dos pedidos de isenção ou redução do valor da taxa de inscrição, a Comissão 

Especial de Concurso Público publicará a relação dos pedidos deferidos e indeferidos, observados 

os motivos dos indeferimentos, no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

(www.imprensaoficial.com.br), no Portal de Concursos Públicos do Estado 
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(www.concursopublico.sp.gov.br) e endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-

publicos-famema/. 

 

16 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção ou redução do valor da taxa de inscrição 

deferidos deverão realizar sua inscrição dentro do período estabelecido neste capítulo. 

 

17 - No caso da solicitação ser indeferida, o candidato deverá proceder sua inscrição com o valor 

da taxa integral, dentro do período e horário de recebimento das inscrições. 

 

18 - A Faculdade de Medicina de Marília - Famema e a Comissão Especial de Concurso Público 

eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos para participação em qualquer das 

etapas do concurso. 

 

19 - Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 

estabelecido neste edital. 

 

20 - O candidato que necessitar de condições especiais para a realização das provas (prova 

adaptada, ajudas técnicas, sala acessível, mobiliário específicos ou similares), deverá preencher o 

requerimento conforme modelo e instruções constantes no endereço eletrônico 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/ e enviar por Sedex ou carta registrada com 

aviso de recebimento, à Comissão Especial de Concurso Público - Faculdade de Medicina de 

Marília - Famema, Avenida Monte Carmelo, nº 800, Bairro Fragata C, Cep. 17.519-030, devendo 

constar número do edital e assunto, até o término das inscrições. 

 

20.1 - O candidato deverá apresentar, junto ao requerimento de condição especial, laudo médico 

(original ou cópia), expedido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia de inscrição 

(considerando para este efeito a data da postagem), que justifique o atendimento especial 

solicitado. 

 

20.2 - O candidato com deficiência, caso necessite condição especial para realização da prova, 

deverá proceder conforme estabelecido no Capítulo IV destas Instruções Especiais. 

 

21 - O candidato que não cumprir a exigência do item anterior até o término das inscrições, seja 

qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida. 

 

22 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 

do pedido. 

 

23 - A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do 

término das inscrições, para analisar e publicar, no Diário Oficial do Estado de São Paulo 

(www.imprensaoficial.com.br), no Portal de Concursos Públicos do Estado 

(www.concursopublico.sp.gov.br), e no endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-

publicos-famema/ o deferimento ou indeferimento da solicitação do candidato, bem como para 

informá-lo sobre a decisão em formato acessível. 

 

24 - Portadores de doenças infectocontagiosas ou pessoas acidentadas que não tiverem 

comunicado sua condição à unidade, por sua inexistência na data limite, deverão fazê-lo tão logo 

venham a ser acometidos, devendo os candidatos nesta situação se identificar também ao fiscal 

no portão de entrada, munidos de laudo médico, quando da realização das provas, tendo direito a 

atendimento especial. 

 

25 - A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas poderá fazê-

lo em sala reservada, desde que o requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, 

para adoção das providências necessárias. 
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25.1 - A candidata lactante deverá preencher requerimento conforme modelo e instruções 

constantes no endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/ e enviar 

por Sedex ou carta registrada com aviso de recebimento, à Comissão Especial de Concurso 

Público - Faculdade de Medicina de Marília- Famema, Avenida Monte Carmelo, nº 800, Bairro 

Fragata C, Cep. 17.519-030, até o término das inscrições. 

 

25.2 - Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

 

25.3 - A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto 

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata). 

 

25.4 - Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 

temporariamente da sala de prova, acompanhada de um fiscal. 

 

25.5 - Na sala reservada para amamentação ficará somente a candidata lactante, a criança e uma 

fiscal, sendo vedada neste momento a permanência do adulto responsável por sua guarda. 

 

IV - Da participação dos candidatos com deficiência 

 

1 - Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são 

facultadas pela Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei Complementar nº 

932, de 08/11/2002, e regulamentada pelo Decreto nº 59.591, de 14/10/2013, é assegurado o 

direito de inscrição para os cargos do concurso público cujas atribuições sejam compatíveis com 

suas deficiências. 

 

2 - O candidato com deficiência concorrerá às vagas existentes e às que vierem a ser oferecidas 

durante o prazo de validade do concurso, sendo reservado o percentual de 5% destas no 

presente concurso público, nos termos da legislação mencionada no item 1. 

 

2.1 - O percentual de vagas definido no item 2 deste capítulo que não for provido por inexistência 

ou reprovação de candidatos com deficiência, no concurso ou na perícia médica, será preenchido 

pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem de classificação. 

 

3 - Para fins deste concurso público, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se 

enquadram nas categorias discriminadas no parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 59.591, 

de 14/10/2013. 

 

4 - Não há impeditivo legal à inscrição ou ao exercício do cargo quanto à utilização de material 

tecnológico ou habitual. 

 

5 - As pessoas com deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com 

os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas; à avaliação e aos critérios de 

aprovação; ao dia, horário de início e local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 

 

6 - Para efetuar a inscrição o candidato com deficiência deverá efetuar os procedimentos gerais 

estabelecidos no Capítulo III. 

 

7 - O candidato com deficiência deverá declarar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência, e se 

necessita de condições especiais ou ajudas técnicas para submeter-se às provas, especificando-

as. 

 

7.1 - O anexo IV deste edital prevê as condições específicas e ajudas técnicas que poderão ser 

disponibilizadas aos candidatos. Aqueles que não as solicitarem terão seus direitos exauridos 

quanto à sua utilização. 
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7.2 - Em atendimento ao § 4º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, 

alterada pela Lei Complementar nº 932, de 08/11/2002, o tempo para a realização de provas a 

que serão submetidos os candidatos com deficiência poderá ser diferente daquele previsto para 

os candidatos considerados normais, levando-se em conta o grau de dificuldade para a leitura e 

escrita em Braille, bem como o grau de dificuldade provocado por outras modalidades de 

deficiência. 

 

7.3 - O pedido fundamentado de tempo adicional para realização de provas deverá ser 

acompanhado de justificativa médica, cabendo à Comissão Especial de Concurso Público deliberar 

a respeito. 

 

7.3.1 - O atendimento de condições específicas ou ajudas técnicas não previstas no edital ficará 

sujeito à análise da razoabilidade do pedido. 

 

8 - O candidato com deficiência deve enviar, durante o período de inscrições (considerando, para 

este efeito, a data da postagem), via Sedex ou carta registrada com aviso de recebimento, à 

Comissão Especial de Concurso Público, Faculdade de Medicina de Marília - Famema, Avenida 

Monte Carmelo, nº 800, Bairro Fragata C, Cep. 17.519-030, laudo médico (original ou cópia) 

atestando o tipo e o grau de deficiência, com expressa referência ao Código Internacional de 

Doenças - CID 10, devendo constar número do edital e assunto. 

 

8.1 - A validade do laudo médico, a contar do início da inscrição, será de 2 (dois) anos quando a 

deficiência for permanente ou de longa duração e de 1 (um) ano nas demais situações. 

 

8.2 - O laudo não será devolvido. 

 

8.3 - As solicitações de todas as condições diferenciadas devem ser anexadas na correspondência 

de que trata este item 8, e endossadas por laudo médico em que conste: 

a) assinatura e carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão; 

b) fundamentação médica para a solicitação; e 

c) nome completo do candidato, número do documento de identidade (RG), número do CPF. 

 

9 - A Comissão Especial de Concurso Público terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do 

término das inscrições, para publicar, no Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.com.br), 

no Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e no endereço 

eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/ os respectivos deferimentos ou 

indeferimentos das solicitações mencionada no item 8, e informá-los aos candidatos em formato 

acessível. 

 

10 - O candidato que não preencher os campos da ficha de inscrição reservados ao candidato 

com deficiência, ou não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste capítulo, 

perderá o direito a tratamento diferenciado no que se refere ao presente concurso público, e não 

poderá impetrar recurso em razão de sua deficiência, seja qual for o motivo alegado. 

 

11 - O candidato com deficiência, se classificado na forma deste capítulo, além de figurar na lista 

de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência. 

 

12 - No prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação da habilitação, os candidatos com 

deficiência aprovados deverão submeter-se à perícia médica para verificação da compatibilidade 

de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo, nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 683, de 18/09/1992; 

 

12.1 - A Comissão Especial de Concurso Público executará as providências relativas ao 

agendamento da perícia médica e dará ciência aos candidatos com deficiência quanto à data, 

horário e local de sua realização, por meio de edital a ser publicado em Diário Oficial do Estado 
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(www.imprensaoficial.com.br), no Portal de Concursos Públicos do Estado 

(www.concursopublico.sp.gov.br) e endereço eletrônico http://new.famema.br/concursos-

publicos-famema/, informando-os em formato acessível; 

 

12.2 - A perícia será realizada em órgão médico oficial do Estado, por especialistas nas áreas de 

deficiência de cada candidato, devendo a decisão ser publicada no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do respectivo exame; 

 

12.3 - Após a realização da perícia médica e publicação da decisão, caberá ao órgão responsável 

pelo concurso público a retirada dos respectivos laudos no DPME, bem como a imediata 

comunicação ao candidato com deficiência em formato acessível; 

 

12.4 - Quando a perícia médica concluir pela inaptidão, o candidato terá o prazo de 05 (cinco) 

dias, após a publicação do resultado, para solicitar a realização de junta médica pelo DPME para 

nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado, utilizando-se de 

requerimento disponível no endereço eletrônico www.planejamento.sp.gov.br- Perícia Médica - 

DPME > Ingresso - Pré-Avaliação - Pessoa com deficiência > Requerimento de Recurso Pré-

Avaliação; 

 

12.4.1- O pedido deve ser enviado via Correios com Aviso de Recebimento para o setor de 

atendimento do DPME situado à Avenida Prefeito Passos, s/n - Várzea do Carmo - São Paulo - SP 

- CEP 01517-020 ou protocolado pessoalmente no referido local no horário das 07h00 às 16h00; 

 

12.5 - A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

realização do exame; 

 

12.6 - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica; 

 

12.7 - Após a realização da avaliação pela junta médica e publicação da decisão, caberá ao órgão 

responsável pelo concurso público a retirada dos respectivos laudos no DPME, bem como a 

imediata comunicação ao candidato com deficiência em formato acessível. 

 

13 - Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o 

candidato será eliminado do certame. 

 

14 - Será eliminado da lista especial o candidato cuja deficiência assinalada no formulário de 

inscrição não se fizer constatada na forma do parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 59.591, 

de 14/10/2013, devendo permanecer apenas na lista geral de classificação. 

 

15 - A não observância pelo candidato de quaisquer das disposições deste capítulo implicará a 

perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 

 

16 - O candidato com deficiência, se efetivado, será avaliado sob os mesmos critérios que os 

demais candidatos, observadas as dificuldades impostas por sua deficiência.  

 

V - Da participação de estrangeiros 

 

1 - Somente poderão tomar posse no cargo os estrangeiros que preencham os requisitos para 

naturalização, e os estrangeiros de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do 

Estatuto da Igualdade. 

 

2 - Para inscrição no concurso público, será exigido dos candidatos estrangeiros o documento 

oficial de identificação (Registro Nacional de Estrangeiro - RNE). 

 



/ 
 

 

 

 

 

 

 

8 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

2.1 - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do Estatuto de Igualdade, após a posse, 

deverá o servidor apresentar, para registro, o documento de identidade de modelo igual ao dos 

brasileiros natos, com as anotações pertinentes. 

 

3 - O estrangeiro que: 

 

3.1 - se enquadra na hipótese de naturalização ordinária (artigo 12, II, “a”, da Constituição 

Federal), deve comprovar, no momento da posse, o deferimento de seu pedido de nacionalidade 

brasileira pela autoridade federal competente; 

 

3.2 - se enquadra na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição 

Federal), deve comprovar, no momento da posse, o preenchimento das condições exigidas na 

legislação federal para a concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia 

do requerimento de naturalização junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o 

instruíram; 

 

3.3 - tem nacionalidade portuguesa, deve comprovar, no momento da posse, o preenchimento 

dos requisitos necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade com brasileiros 

quanto ao gozo de direitos civis (Decreto n° 3.297, de 19 de setembro de 2001), mediante a 

apresentação de cópia do requerimento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os 

documentos que o instruíram. 

 

VI - Do Sistema de Pontuação Diferenciada 

 

1 - O candidato preto, pardo ou indígena poderá fazer uso do sistema de pontuação diferenciada, 

nos termos da Lei Complementar nº 1.259, de 15/01/2015 e do Decreto nº 63.979, de 

19/12/2018. 

 

2 - O sistema de pontuação diferenciada consiste na aplicação de fatores de equiparação, 

mediante acréscimos na pontuação final do candidato beneficiário na avaliação dos títulos. 

 

3 - Para fazer jus à pontuação diferenciada, o candidato deverá, no ato de inscrição, declarar 

cumulativamente: 

a) Que é preto, pardo ou indígena; 

b) Sob as penas da lei, que não foi eliminado de concurso público ou processo seletivo no âmbito 

do Estado de São Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, em decorrência da 

falsidade da autodeclaração, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei 

Complementar nº 1.259/2015; e 

c) Que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada, nos termos do Decreto nº 

63.979/2018. 

 

4 - É permitido ao candidato declarar-se preto, pardo ou indígena e manifestar que não deseja se 

beneficiar do sistema de pontuação diferenciada. Nesse caso, o candidato será submetido às 

regras gerais estabelecidas neste Edital, e não poderá impetrar recurso em razão desta opção, 

seja qual for o motivo alegado. 

 

5 - O candidato preto, pardo ou indígena que seja pessoa com deficiência poderá se beneficiar do 

sistema de pontuação diferenciada cumulativamente com as prerrogativas asseguradas pela Lei 

Complementar nº 683/1992. 

 

6 - O candidato preto, pardo ou indígena participará do Concurso Público em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios de avaliação e desempenho. 
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7 - A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser atribuída a pretos, pardos e indígenas, 

na análise dos Títulos é: 

PD = (MCA - MCPPI) / MCPPI 

Onde: 

PD = é a pontuação diferenciada a ser acrescida aos pontos alcançados pelos candidatos pretos, 

pardos ou indígenas que manifestaram interesse em participar da pontuação diferenciada. 

MCA = é a pontuação média da concorrência ampla entre todos candidatos que pontuaram. 

Entende-se por “concorrência ampla” todos os candidatos que pontuaram e que não se 

declararam como pretos, pardos ou indígenas, e ainda aqueles que, tendo se declarado pretos, 

pardos ou indígenas, optaram por não participar da pontuação diferenciada. 

MCPPI = é a pontuação média da concorrência PPI entre todos candidatos que pontuaram. 

 

7.1 - Não será aplicada a pontuação diferenciada: 

a) Na inexistência de candidatos beneficiários do sistema de pontuação diferenciada. 

b) Quando, na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD), a MCPPI (pontuação média da 

concorrência PPI) for maior que a MCA (pontuação média da concorrência ampla). 

c) Ao candidato que não obtiver nota na prova dissertativa. 

 

8 - A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada às notas finais de pretos, pardos e 

indígenas na avaliação dos títulos é: 

NFCPPI = (1 + PD) * NSCPPI 

Onde: 

NFCPPI = é a nota da avaliação dos títulos, após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) e 

que gerará a classificação do candidato no Concurso Público. A nota final passa a ser considerada 

a nota simples do candidato. 

NSCPPI = é a nota simples do candidato beneficiário, sobre a qual será aplicada a pontuação 

diferenciada (PD). 

 

9 - Nos cálculos descritos nos itens 7 e 8 deste Capítulo devem ser considerados duas casas 

decimais e frações maiores ou iguais a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o 

número inteiro subsequente. 

 

10 - A veracidade da declaração de que trata a alínea “a” do item 3 do presente Capítulo será 

efetuada pela Comissão de Verificação, na forma da Instrução CPPNI 01/2019, que, em relação 

ao sistema de pontuação diferenciada, terá as seguintes atribuições: 

a) Ratificar a autodeclaração firmada pelo candidato que manifestou interesse em ser beneficiário 

do sistema de pontuação diferenciada; 

b) Decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito do candidato a fazer jus à pontuação 

diferenciada; e 

c) Decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da Coordenação de Políticas para a População 

Negra e Indígena, quando for o caso, os pedidos de reconsideração interposto pelo candidato 

contra a decisão que constatar a falsidade da autodeclaração. 

 

10.1 - A Comissão de Verificação será composta por 3 (três) membros. 

 

11 - A verificação da veracidade da autodeclaração ocorrerá após a Prova dissertativa, e será 

feita mesmo na hipótese de não ocorrência do cálculo da pontuação diferenciada. 

 

12 - A aferição da veracidade da autodeclaração do candidato preto ou pardo consistirá na 

verificação da fenotipia (aparência), através de foto recente e nítida obtida nos últimos 3 meses, 

encaminhada pelo candidato no ato da inscrição. Caso subsistam dúvidas, será então considerado 

o critério da ascendência. 

 

12.1 - Para comprovação da ascendência, a Comissão de Verificação exigirá do candidato a 

apresentação de documento idôneo com foto, de pelo menos um de seus genitores, em que seja 
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possível a verificação do preenchimento do requisito para habilitação ao sistema de pontuação 

diferenciada. 

 

12.2 - Na ausência do encaminhamento do documento com foto do genitor, impossibilitando 

manifestação conclusiva da Comissão de Verificação, será o candidato considerado como não 

enquadrado na condição declarada, e eliminado do Concurso Público. 

 

13 - Para verificação da veracidade da autodeclaração do candidato indígena, será verificado o 

Registro Administrativo de Nascimento do Índio - Rani próprio ou, na ausência deste, o Rani de 

um de seus genitores, encaminhado pelo candidato no ato da inscrição. 

 

13.1 - Na ausência do encaminhamento do Rani, será o candidato considerado como não 

enquadrado na condição declarada, e eliminado do Concurso Público. 

 

14 - Ao candidato que vier a ser eliminado do Concurso Público em virtude da constatação de 

falsidade de sua autodeclaração é facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de 

reconsideração, dirigido à Comissão de Verificação, que poderá consultar, se for o caso, a 

Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena para decidir, em última instância, a 

respeito do direito do candidato a fazer jus ao sistema de pontuação diferenciada. 

 

14.1 - O pedido de reconsideração deverá ser encaminhado por Sedex ou carta registrada com 

aviso de recebimento, à Faculdade de Medicina de Marília - Famema Avenida Monte Carmelo, nº 

800, Bairro Fragata C, Cep. 17.519-030, devendo constar no assunto Reconsideração - Concurso 

Público e número do Edital. 

 

14.2 - Não será considerado o pedido de reconsideração interposto fora dos padrões 

estabelecidos no item 14.1, por outros meios que não seja o especificado neste Edital, ou que 

estejam fora do prazo estipulado neste Capítulo. 

 

14.3 - Considerado improcedente pedido de reconsideração, com a manutenção da eliminação do 

candidato, retificar-se-á a classificação final divulgada no DOE. 

 

VII - Das provas 

 

O concurso público constará das seguintes provas: 

1. dissertativa, de caráter classificatório e eliminatório; 

2. oral (didática), de caráter classificatório e eliminatório; 

3. avaliação dos títulos, conforme item 3 - Dos títulos e seu julgamento, de caráter classificatório. 

 

1- Prova dissertativa  

 

1.1 - Acompanha o edital, conteúdo programático de 12 (doze) tópicos a serem abordados, 

constantes no Anexo I deste edital. Para a referida prova será sorteado um tema antes do início 

da avaliação.  

 

1.2 - A prova dissertativa terá duração máxima de 3 (três) horas. 

  

1.3 - A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

 

1.4 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 60 (sessenta) 

pontos. 

 

1.5 - A data, local e horário de realização da prova dissertativa será divulgado no dia 29/12/2022 

através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br), no 
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Portal de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.br), e no site da Faculdade 

de Medicina de Marília (http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/).  

 

1.6 - A aplicação da prova dependerá da disponibilidade de local adequado à sua realização e à 

acomodação de todos os candidatos inscritos. 

 

1.7 - Os candidatos deverão chegar ao local da prova, divulgado no referido edital de convocação, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário estabelecido para o seu início, não 

sendo admitido o ingresso de candidatos, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões. 

 

1.8 - Será admitido no local da prova dissertativa somente o candidato que estiver: 

a) com caneta esferográfica de corpo transparente, de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e 

borracha macia; 

b) munido do original de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a 

permitir com clareza a sua identificação: cédula de identidade (RG), Registro Nacional de 

Estrangeiro (RNE), carteira de trabalho e previdência social, carteira de órgão ou conselho de 

classe, carteira nacional de habilitação ou passaporte. 

 

1.9 - O candidato que não apresentar um dos documentos elencados no item 1.8 “b” deste 

capítulo não realizará a prova dissertativa, sendo considerado ausente e eliminado deste concurso 

público. 

 

1.10 - Não serão aceitos para efeito de identificação, por serem documentos destinados a outros 

fins: protocolo de requisição de documento, carteira de reservista, certidão de nascimento ou de 

casamento, título eleitoral, carteira nacional de habilitação emitida anteriormente à Lei nº 9.503, 

de 23/09/1997, carteira de estudante, crachá, identidade funcional de natureza pública ou 

privada, documentos vencidos há mais de 30 (trinta) dias ou qualquer outro que não os 

elencados no item 1.8 “b”. 

 

1.11 - O candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à sua fisionomia ou 

assinatura; cujo documento de identificação esteja em má condição de conservação, ou que 

esteja de posse de boletim de ocorrência (perda ou furto de documentos), será submetido à 

identificação especial, que pode compreender coleta de dados, de assinaturas, de impressão 

digital, fotografia do candidato e outros meios, a critério da Comissão Especial de Concurso 

Público. 

 

1.12 - Na ocorrência do previsto no item 1.11 deste capítulo, o candidato fará a prova 

condicionalmente, devendo apresentar na sede da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, 

dirigindo-se à Comissão Especial de Concurso Público, no primeiro dia útil após a realização do 

certame, um dos outros documentos descritos no item 1.8 “b” deste capítulo, sob pena de 

eliminação do certame. 

 

1.13 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para 

justificar o atraso ou a ausência do candidato. 

 

1.14 - No ato de realização da prova, serão entregues ao candidato o caderno de questões e uma 

única folha de respostas, que deve ser preenchida com seus dados pessoais, sua assinatura, e 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

1.15 - Não será permitido durante a realização da prova qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos; a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações; e o uso de máquinas calculadoras, pagers, telefones celulares ou qualquer 

aparelho eletrônico. 
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1.16 - O candidato não poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova levando qualquer 

um dos materiais elencados no item 1.15. 

 

1.17 - O preenchimento da folha de resposta é de inteira responsabilidade do candidato, que 

deve proceder em conformidade com as instruções especificas contida no caderno de questões. 

 

1.18 - Os prejuízos advindos do preenchimento incorreto de qualquer campo da folha de 

respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 

 

1.19 - Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro de 

preenchimento por parte do candidato. 

 

1.20 - Não serão computadas questões que contenham mais de uma resposta emenda ou 

rasuras, utilizando-se no último caso (rasuras) a palavra “digo” entre vírgulas. 

 

1.21 - Os 2 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até o término da prova. 

 

1.22 - O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal a folha de respostas e o 

caderno de questões. 

 

1.23 - Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste 

edital: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 

b) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o previsto no edital de convocação; 

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

d) não apresentar os documentos solicitados para a realização da prova, nos termos deste edital; 

e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 

f) ausentar-se definitivamente do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 30 (trinta) 

minutos de seu início;  

g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, 

impresso não permitido, máquina calculadora ou similar; 

h) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone 

celular, relógios digitais, agenda eletrônica, notebook, tablet, receptor, gravador, smartphone ou 

equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 

i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 

j) não devolver a folha de respostas e o caderno de questões; 

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

1.24 - Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados por todos os candidatos antes do início da 

prova. 

 

1.25 - Os pertences pessoais dos candidatos, incluindo os aparelhos eletrônicos inclusive 

celulares, serão acomodados em local e forma a serem indicados pelos fiscais das salas de prova, 

durante todo o período de permanência no local de prova. 

 

1.26 - Não haverá segunda chamada, repetição de prova ou vista de prova em hipótese alguma. 

 

1.27 - No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas 

listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no edital de convocação, a Comissão 

Especial de Concurso Público procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do 

protocolo de inscrição. 

 

1.28 - A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pela Comissão Especial de 

Concurso Público, na fase de julgamento da prova dissertativa, com o intuito de se verificar a sua 

pertinência. 
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1.29 - Constatada a impertinência da inclusão condicional, a inscrição será automaticamente 

cancelada, sem direito a reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados 

nulos todos os atos dela decorrentes. 

 

1.30 - Se, após a prova, for constatado (por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico, de 

investigação policial ou qualquer outra forma) que o candidato utilizou processos ilícitos, sua 

prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções 

legais cabíveis. 

 

1.31 - Não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão de afastamento do candidato da sala de prova. 

 

1.32 - A nota da prova dissertativa para os candidatos habilitados para a prova oral (didática) e 

avaliação de títulos, será divulgado 10 (dez) dias úteis após a data da realização da prova. 

 

2 - Prova Oral (Didática) 

 

2.1 - Será sorteado um dos 11 temas restantes para a prova oral (didática), imediatamente após 

a finalização da prova dissertativa na presença dos candidatos. O tema sorteado deverá ser 

abordado em nível de graduação. A mesma terá duração de 40 a 60 minutos. Será (ão) 

desclassificado (s) o (s) candidato(s) que descumprir (em) o tempo. Os demais candidatos não 

poderão assistir a referida apresentação.  

 

2.2 - A prova oral será gravada em áudio e vídeo, com obrigatoriedade de entrega de cópia da 

respectiva prova ao candidato que a solicitar, mediante o pagamento das despesas de confecção 

da cópia, se exigido. 

 

2.3 - É assegurado ao candidato surdo-mudo ou impossibilitado permanentemente de falar o 

direito de realizar a prova oral por meio de comunicação com intérprete oficial da Faculdade de 

Medicina de Marília, utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e os demais recursos de 

expressão a ela associados, desde que requeira a condição especial para prestação da prova em 

prazo indicado nas instruções especiais do edital de abertura de Concurso Público. 

 

2.4 - Será atribuída nesta prova, uma pontuação na escala de 0 (zero) à 100 (cem).  

 

2.5 - Será considerado habilitado na prova oral (didática) o candidato que obtiver a nota igual ou 

superior a 60 (sessenta) pontos. 

 

2.6 - A nota da prova oral (didática) para os candidatos habilitados para avaliação de títulos, será 

divulgado 10 (dez) dias úteis após a data da realização da prova. 

 

3 - Dos títulos e seu julgamento 

 

3.1 - Somente os candidatos habilitados na prova oral (didática) deverão entregar os títulos. 

 

3.2 - Será atribuída uma pontuação na escala de 0 (zero) a 100 (cem).   

 

3.3 - Os candidatos habilitados deverão entregar títulos (cópias), conforme especificado no  

Anexo III. 

 

3.3.1 - Não serão aceitos protocolos dos documentos comprobatórios dos títulos elencados no 

Anexo III. 
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3.4 - As informações sobre data, formato e demais especificações para encaminhamento dos 

títulos dos candidatos aprovados na forma prevista neste edital serão divulgadas em edital 

específico no Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos Públicos do Estado, em até 5 

(cinco) dias úteis após a publicação do resultado da prova oral. 

 

3.5 - Os certificados, certidões ou declarações de conclusão dos cursos elencados no Anexo III, 

acompanhados dos históricos escolares ou diplomas devidamente registrados, deverão ser 

expedidos por instituição oficial de ensino, em papel timbrado, e conter o carimbo e a 

identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

 

3.6 - As declarações comprobatórias de experiência profissional, elencadas no Anexo III, deverão 

ser emitidas em papel timbrado, contendo: 

a) identificação da empresa ou instituição (pública ou privada); 

b) especificações referentes a cargo, especialidade, área de atuação e período de trabalho; 

c) data; e 

d) assinatura do representante legal do setor de pessoal ou do órgão de recursos humanos ou da 

instituição. 

 

3.7 - Nos casos em que o candidato desejar comprovar a experiência profissional por meio de 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, a nomenclatura da função exercida assinalada deverá 

ter a mesma terminologia do cargo (e da disciplina, área de atuação, quando houver) descrito no 

edital de abertura de concurso público. 

 

3.8 - Se a nomenclatura da função exercida assinalada não tiver a mesma terminologia do cargo 

utilizada no edital de abertura de concurso público, a pontuação do respectivo título ficará sujeita 

à análise da Banca Examinadora. 

 

3.9 - Nos casos em que o candidato desejar comprovar experiência profissional que tenha 

exercido como autônomo, deve apresentar declaração ou atestado assinado por ele, informando o 

período e a espécie do serviço realizado, acompanhado de pelo menos um dos seguintes 

documentos comprobatórios: 

a) recibos ou comprovantes de prestação de serviços; 

b) comprovantes de pagamento da Previdência Social; 

c) comprovantes de pagamento de ISS; ou 

d) Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA). 

 

3.10 - No caso de títulos diferentes referentes ao mesmo período de tempo, fica vedada a 

acumulação de pontos por tempo de experiência profissional. 

 

3.11 - A avaliação dos títulos será feita pela Banca Examinadora, e o seu resultado será divulgado 

no Diário Oficial do Estado, no Portal de Concursos Públicos do Estado e no endereço eletrônico 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/. 

 

3.12 - Não serão aceitos títulos após a data fixada para a apresentação, bem como títulos de 

candidatos que tenham sido eliminados nas fases anteriores do concurso. 

 

3.13 - Fica vedada a pontuação de qualquer título que não preencha todas as condições previstas 

neste capítulo. 

 

3.14 - Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos, a 

pontuação atribuída ao candidato será anulada e, caso comprovado dolo, o candidato será 

eliminado do concurso, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

VIII - Da Banca Examinadora 

 



/ 
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1 - A nomeação dos membros da banca examinadora ficará a cargo do Diretor Geral da Famema, 

ouvidos os Diretores de Graduação e Pós-Graduação, Comissão Especial de Concurso Público e se 

necessário a Congregação. A Banca Examinadora será composta de 03 (três) membros titulares, 

com titulação mínima exigida para o cargo oferecido, sendo 01 (um) professor externo à IES, 01 

(um) professor da disciplina da IES, e 01 (um) professor de outra disciplina da IES. Sendo o 

presidente da banca examinadora 01 (um) docente da disciplina da Famema, e que na ausência 

do docente da disciplina, o presidente da banca seja necessariamente outro docente da Famema. 

 

2 - Compete a Banca Examinadora: 

a) preparar, aplicar e avaliar as provas do Concurso Público; 

b) julgar recursos interpostos contra resultados das provas e/ou resultado final do concurso 

público; 

c) elaborar e encaminhar a Comissão Especial de Concurso Público Específico, relatório 

circunstanciado (ata), de cada uma das etapas, incluindo o resultado final do Concurso Público. 

 

IX - Dos recursos 

 

1 - Serão admitidos recursos referentes às etapas do concurso, quanto: 

a) ao indeferimento do pedido de isenção ou redução do valor do pagamento da taxa de 

inscrição; 

b) ao indeferimento de inscrição; 

c) ao indeferimento da solicitação de condições específicas e ajudas técnicas; 

d) à aplicação da prova; 

e) às questões da prova e gabarito; 

f) ao resultado das provas; e 

g) ao resultado da avaliação de títulos. 

 

2 - O prazo para interposição dos recursos será de 3 (três) dias úteis após a concretização do 

evento que lhes disser respeito, tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data de 

ocorrência ou de publicação do resultado do respectivo evento. 

 

3 - Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada etapa do concurso, desde que 

devidamente fundamentado. 

 

4 - Os formulários eletrônicos de recurso estarão disponíveis no endereço eletrônico 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/ durante o período previsto no item 2 deste 

capítulo, e serão os únicos meios válidos e aceitos para a interposição de recursos. 

 

4.1 - Cada questão ou item deverá ser apresentado em formulário próprio, com argumentação 

lógica e consistente. 

 

4.2 - A versão eletrônica do caderno de questões será disponibilizado para consulta no site 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/ durante o período previsto para os recursos 

referentes às questões da prova e gabarito. 

 

5 - Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, expressos em termos 

adequados e respeitosos, e que apontem circunstâncias que os justifiquem. 

 

6 - Na hipótese de anulação de questões, os pontos relativos a elas serão atribuídos a todos os 

candidatos que prestaram a prova correspondente. 

 

7 - O gabarito oficial, divulgado em Diário Oficial do Estado e Portal de Concursos Públicos do 

Estado, poderá sofrer alterações caso ocorra a situação descrita no item “6” deste capítulo, antes 

da homologação do certame. 

 



/ 
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8 - Não caberão recursos adicionais aos recursos interpostos, sendo a Comissão Especial de 

Concurso Público soberana em suas decisões. 

 

9 - Em função dos recursos impetrados e das decisões emanadas pela Banca Examinadora, 

poderá haver alterações nas publicações das etapas do concurso, antes de sua homologação. 

 

X - Do desempate 

 

1 - Em caso de igualdade de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tenha maior idade (igual ou superior a 60 anos), em cumprimento à Lei Federal nº 10.741, de 

01/10/2003, tendo preferência sobre os demais e entre si; 

b) obteve maior pontuação na prova dissertativa; 

c) obteve maior pontuação na prova oral (didática); 

d) obteve maior pontuação nos títulos; 

e) tenha maior idade (até 59 anos); e 

f) tenha, comprovadamente, sido jurado (após 9 de junho de 2008), nos termos do disposto no 

artigo 440 do Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, introduzido pela 

Lei Federal nº 11.689/2008. 

 

1.1 - Para se beneficiar do direito previsto na alínea “f” do item “1” deste capítulo, o candidato 

deverá informar no ato da inscrição o fato de ter exercido a função de jurado. 

 

1.1.1 - O candidato deve estar ciente de que no ato da posse do cargo deverá apresentar prova 

documental de que exerceu a função de jurado. 

 

1.1.2 - Caso o candidato declare no ato da inscrição que já exerceu a função de jurado, se 

beneficie deste critério de desempate e não comprove documentalmente esta condição no ato da 

posse, será eliminado do concurso. 

 

2 - Permanecendo o empate, os candidatos empatados serão convocados, através de publicação 

em Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos Públicos do Estado, a comparecer à sede da 

Faculdade de Medicina de Marília, dirigir-se à Comissão Especial de Concurso Público, para 

participarem de sorteio que definirá a ordem de classificação. 

 

2.1 - O não comparecimento dos candidatos convocados ao sorteio implicará a classificação dos 

mesmos a critério da Comissão Especial de Concurso Público, não cabendo recurso quanto a 

classificação estabelecida. 

 

XI - Da classificação final 

 

1 - A pontuação da prova dissertativa para o cômputo final da pontuação do Concurso Público 

terá peso 30. 

 

2 - A pontuação da prova oral (didática) para o cômputo final da pontuação do Concurso Público 

terá peso 40. 

 

3 - A pontuação dos títulos para o cômputo final da pontuação do Concurso Público terá peso 30. 

 

4 - A nota final do candidato será igual a soma total de pontos obtidos nas provas e nos títulos, 

de acordo com os respectivos pesos, e com nota final igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

 

5 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de 

classificação. 

 



/ 
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6 - Haverá duas listas de classificação: uma geral, para todos os candidatos, inclusive aqueles 

com deficiência e outra especial, apenas para os candidatos com deficiência. 

 

XII - Da homologação 

 

1 - A homologação do concurso dar-se-á por ato do Diretor Geral da Famema, após a realização e 

a conclusão de todas as etapas do certame, que serão devidamente publicadas no endereço 

eletrônico http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/, no DOESP e no Portal de 

Concursos Públicos do Estado, disponível no endereço eletrônico www.concursopublico.sp.gov.br.  

 

2 - O concurso terá validade de 01 (um) ano, contados a partir da data da publicação de sua 

homologação em Diário Oficial do Estado, prorrogável uma vez por igual período, a critério da 

Faculdade de Medicina de Marília, não cabendo qualquer ato posterior. 

 

XIII - Da escolha de vagas 

 

1 - A convocação dos candidatos aprovados das duas listas (geral e especial) para anuência às 

vagas far-se-á rigorosamente por ordem de classificação, mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado e no Portal de Concursos Públicos do Estado, e por correio eletrônico indicado pelo 

candidato no ato da inscrição deste certame. 

 

2 - A ordem de convocação dos candidatos com deficiência classificados no concurso público, 

dentro dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 683, de 18/09/1992, alterada pela Lei 

Complementar nº 932, de 08/11/2002, se dará da seguinte forma: na 5ª (quinta) vaga, 30ª 

(trigésima) vaga, 50ª (quinquagésima) vaga e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 

(vinte) nomeações, durante o prazo de validade deste concurso público. 

 

2.1 - Os candidatos com deficiência aprovados terão respeitada sua ordem de classificação na 

lista geral, se esta for mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no item “2”. 

 

2.2 - No caso de existir convocação nos termos do subitem “2.1” deste capítulo, o próximo 

candidato da lista especial, caso haja, será convocado a ocupar somente a vaga do intervalo 

seguinte, dentre aquelas estabelecidas no item “2”, em observância ao princípio da 

proporcionalidade. 

 

3 - O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua habilitação quando: 

a) deixar de comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação, seja qual for o 

motivo alegado; 

b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo. 

 

XIV - Dos candidatos remanescentes 

 

Os candidatos aprovados neste concurso, em número superior ao de vagas oferecidas no edital, 

poderão ser convocados a tomar posse de acordo com as vagas que surgirem e autorizadas por 

ato do governador no período de validade do concurso. 

 

XV - Da Nomeação 

 

1 - As nomeações ocorrerão de acordo com as necessidades da Faculdade de Medicina de Marília, 

respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação final dos candidatos habilitados no 

concurso público. 

 

2 - Os candidatos aprovados, conforme disponibilidade de vagas, terão suas nomeações por meio 

de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado. 

  



/ 
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3 - O candidato nomeado, para fins de posse, deverá comprovar os requisitos exigidos para a 

participação no concurso público, entregando: 

a) certidão de nascimento ou casamento (com as respectivas averbações, se for o caso); 

b) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, para os candidatos do sexo 

masculino, observado o disposto no artigo 210, do Decreto nº 57.654, de 20/01/1966; 

c) título de Eleitor, com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação 

eleitoral; 

d) cédula de identidade - RG; 

e) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

f) documento de inscrição no PIS ou PASEP (se houver); 

g) cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, 

acompanhada do respectivo recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no 

caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada 

por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.730, de 11/10/1993, Lei nº 8.429, de 06/02/1992 e 

Instrução Normativa do TCU nº 05, de 10/03/1994 e do Decreto Estadual nº 41.865, de 

16/06/1997, com as alterações do Decreto nº 54.264, de 23/04/2009; 

h) declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua negativa;  

i) declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não) proventos de inatividade, seja pela 

União, por estado ou por município; 

j) 3 (três) fotos 3x4 recentes;  

k) originais (ou cópias autenticadas) dos títulos pontuados na Prova de Títulos, para   

conferência; e  

l) comprovantes de que possui a formação e os pré-requisitos necessários para exercer o cargo, 

conforme mencionado no Anexo I. 

 

3.1 - Os documentos mencionados nas alíneas “a” à “f” e “k” do item “3” devem ser entregues 

em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do respectivo original. 

 

3.2 - Outros documentos poderão ser exigidos, além dos já relacionados. 

 

4 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não 

autenticadas, exceto quando o candidato nomeado apresentar os originais no ato da entrega dos 

documentos, para devida verificação do servidor público que recepcionar a documentação, 

conforme regulamenta o Decreto nº 52.658, de 23/01/2008. 

 

5 - O candidato que não apresentar os documentos comprobatórios solicitados na posse dentro 

do prazo previsto será eliminado do Concurso Público, mediante publicação em Diário Oficial do 

Estado, conforme determina o item “3” do Capítulo II deste edital. 

 

XVI - Da posse e do exercício 

 

1 - A posse e o exercício ficam condicionados ao resultado do laudo da inspeção de saúde 

realizado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME ou pelas unidades 

autorizadas, e à entrega do respectivo Certificado de Sanidade e Capacidade Física, conforme 

critérios e prazos estabelecidos na Lei nº 10.261, de 28/10/1968 - Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado. 

 

2 - Na avaliação médica realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME e 

unidades autorizadas, o candidato terá o prazo máximo de 10 (dez) dias para efetuar, por meio 

do sistema eletrônico disponibilizado pelo DPME, a solicitação de agendamento da perícia médica, 

devendo para tanto: 

 

2.1 - Preencher, assinar, digitalizar e anexar ao sistema a Declaração de Antecedentes de Saúde 

para Ingresso; e 
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2.2 - Digitalizar e anexar ao sistema: 

a) foto 3x4 recente, em fundo branco, com contraste adequado entre o fundo e a imagem do 

candidato nomeado, com a proximidade do rosto de 80%, sem data, sem moldura e sem marcas; 

b) os laudos dos exames obrigatórios para a realização da perícia, abaixo relacionados, cabendo 

ao candidato providenciá-los as próprias expensas: 

- Hemograma completo - validade: 06 meses; 

- Glicemia de jejum - validade: 06 meses; 

- PSA prostático (para homens acima de 40 anos de idade) - validade: 12 meses; 

- TGO - TGP - Gama GT - validade: 06 meses; 

- Ureia e creatinina - validade: 06 meses; 

- Eletrocardiograma (ECG) com laudo (candidatos acima de 40 anos de idade) - validade: 06 

meses; 

- Raios X de tórax com laudo - validade: 06 meses; 

- Colpo citologia oncótica - validade: 12 meses;* 

- Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) - validade: 12 meses.* 

 

3 - Concluído o agendamento, nos termos do item “2” e seus subitens, o candidato nomeado 

deverá comparecer em dia, hora e local agendados para a realização da perícia, munido de 

documento de identidade oficial com foto e dos exames obrigatórios previstos na alínea “b” do 

subitem “2.2”. 

 

4 - Além dos exames acima solicitados, a critério do médico perito, poderá ser solicitado parecer 

de especialista, bem como a apresentação de exames ou relatórios médicos complementares. 

 

4.1 - Na hipótese de necessidade de avaliação e emissão de parecer de especialista, o candidato 

nomeado será convocado, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado para que se 

apresente em dia, hora e local determinados para realização da perícia médica complementar, 

para conclusão da perícia inicial. 

 

4.1.1 - A convocação será disponibilizada ao candidato nomeado por meio de consulta ao sistema 

informatizado do DPME, no qual constará a relação dos exames complementares solicitados e a 

especialidade na qual será avaliado. 

 

4.2 - Na hipótese de exigência de apresentação de exames complementares, a que se refere o 

item “4”, o candidato nomeado deverá consultar no sistema do DPME a respectiva relação de 

exames e as demais informações relativas a prazos e procedimentos. 

 

4.2.1 - Realizado os exames complementares solicitados, o candidato nomeado deverá digitalizar 

e anexar os respectivos laudos através do sistema eletrônico disponibilizado pelo DPME e 

aguardar manifestação do órgão, através de publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

5 - Da decisão final do DPME caberá recurso ao Secretário de Planejamento e Gestão, a ser 

interposto no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua publicação. 

 

5.1 - O recurso deverá ser apresentado:  

a) diretamente no Setor de Protocolo do DPME, por meio de requerimento preenchido pelo 

candidato nomeado, conforme modelo disponível no site do DPME, no endereço eletrônico 

www.dpme.sp.gov.br/gpm.html; ou 

b) por via eletrônica, através do site do DPME. 

 

6 - Será negado provimento ao pedido de recurso, sem análise de mérito, quando: 

a) interposto fora do prazo previsto neste capítulo; 

b) o candidato nomeado deixar de atender a qualquer das convocações para comparecimento em 

perícia médica.  
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7 - Para os candidatos habilitados para vagas reservadas a pessoas com deficiência, a perícia 

médica será realizada somente pelo DPME, da mesma forma como descrito neste capítulo para os 

demais candidatos, sem prejuízo das exigências estabelecidas nos itens referentes aos exames 

para atestar a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, mencionadas no 

Capítulo IV deste edital. 

 

8 - Conforme estabelece a Lei nº 10.261, de 28/10/1968, com redação dada pela Lei 

Complementar nº 942, de 07/06/2003, a demissão a bem do serviço público acarretam a 

incompatibilidade para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 

(cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente. 

 

9 - A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a 

prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do 

candidato, sua eliminação do respectivo concurso público e a anulação de todos os atos daí 

decorrentes, ainda que já tenha sido publicado o edital de homologação do concurso, sem 

prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

10 - O candidato aprovado no Concurso Público poderá desistir do respectivo certame 

definitivamente, mediante declaração endereçada a Comissão Especial de Concurso Público, 

Avenida Monte Carmelo, nº 800, Bairro Fragata C, Cep. 17.519-030, até o dia útil anterior à data 

de término para a posse. 

 

11 - No caso de nomeação tornada sem efeito, prosseguir-se-á a nomeação dos demais 

candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 

 

12 - O candidato nomeado que por qualquer motivo não tomar posse terá o ato de nomeação 

tornado sem efeito. 

 

XVII - Do estágio probatório 

 

A nomeação far-se-á em caráter efetivo, devendo o servidor ser submetido à avaliação especial 

de desempenho, para fins de cumprimento de estágio probatório, que compreende um período de 

3 (três) anos, ou seja, 1095 (um mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício no cargo de 

Professor Adjunto Doutor, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 1.072, de 11 de 

dezembro de 2008. 

 

XVIII - Das disposições finais 

 

1 - O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento das regras contidas neste 

edital, nas instruções especiais e nos demais atos e normas regulamentares, importando na 

expressa aceitação das normas e condições do concurso público. 

 

2 - O candidato tem por responsabilidade acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado, as 

publicações dos editais referentes ao concurso público, não sendo aceita a alegação de 

desconhecimento das normas do certame. 

 

2.1 - A comunicação por outras formas (e-mail, telegrama, ligação telefônica), quando ocorrer, 

será mera cortesia da unidade detentora do certame. 

 

2.2 - A unidade detentora do certame não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato 

decorrentes de: 

a) endereço eletrônico (e-mail) não informado na ficha de inscrição; 

b) endereço eletrônico informado que esteja incompleto, incorreto ou não atualizado pelo 

candidato; 
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c) problemas no provedor de acesso do candidato, como caixa de correio eletrônico cheia, filtros 

anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica; 

d) endereço residencial informado que esteja incompleto, incorreto ou não atualizado pelo 

candidato; 

e) endereço de difícil acesso; 

f) correspondência recebida por terceiros; e 

g) devolução ou possíveis falhas nas entregas de correspondências, por parte da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. 

h) inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica ou 

organizacional que impossibilitem a transferências de dados. 

 

3 - Não será fornecida informação via telefone no que tange a resultados de notas de provas e 

títulos e classificação final. 

 

4 - A inexatidão das declarações ou irregularidades de documentações, ainda que verificadas 

posteriormente, eliminarão o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos 

decorrentes da inscrição. 

 

5 - Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado e, com 

exceção daqueles referentes ao Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME, também no 

Portal de Concursos Públicos do Estado e no endereço eletrônico da Famema - 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/. 

 

6 - A unidade detentora do concurso público não se responsabiliza por apostilas, cursos ou 

quaisquer outras publicações ou divulgações referentes a este certame. 

 

7 - Os itens deste edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumadas as providências ou eventos referentes a eles, circunstâncias que serão mencionadas 

em editais ou avisos a serem publicados no Diário Oficial do Estado e, quando for o caso, no 

Portal de Concursos Públicos do Estado e no endereço eletrônico 

http://new.famema.br/concursos-publicos-famema/. 

 

8 - As alterações, atualizações ou correções dos dados cadastrais apontados na ficha de inscrição, 

após a homologação do concurso, deverão ser comunicadas pessoalmente pelo candidato à 

Faculdade de Medicina de Marília. 

 

8.1 - Não caberá ao candidato qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta de 

atualização cadastral. 

 

9 - O gabarito oficial será divulgado juntamente com o resultado da prova, em atendimento á Lei 

nº 10.870, de 10/09/2001; 

 

10 - As publicações das etapas do certame em Diário Oficial do Estado terão caráter oficial para 

fim de comprovação de habilitação em concurso. 

 

11 - O período de validade do concurso não gera para a Faculdade de Medicina de Marília a 

obrigatoriedade de aproveitar os candidatos habilitados, além das vagas oferecidas no presente 

edital. 
 

11.1 - A aprovação em classificação superior ao número de vagas gera, para o candidato, apenas 

a expectativa de direito à nomeação, durante a vigência do presente concurso público, 

dependendo dos interesses da Administração Pública. 
 



/ 
 

 

 

 

 

 

 

22 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

12 - Salvo por interesse da Administração, os candidatos nomeados e empossados não terão sua 

lotação alterada para outra unidade, antes de decorrido o prazo de 36 meses de efetivo 

exercício. 

 

13 - As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão 

resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Público. 
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ANEXO I 

Dos Cargos 

 

 

Cargo 01: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Anatomia Humana 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) Parede do tórax e mediastino. 

2) Coração e pericárdio. 

3) Fígado, sistema porta hepático e anastomoses portossistêmicas. 

4) Períneo. 

5) Peritônio e cavidade peritoneal. 

6) Sistema nervoso autônomo. 

7) Sistema genital masculino. 

8) Região glútea.  

9) Trígonos do pescoço. 

10) Parede anterolateral do abdome. 

11) Nariz e seios paranasais. 

12) Vascularização do encéfalo, líquor e meninges. 

 

Bibliografias: 

DÂNGELO, G. J.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2011. 

 

DRAKE, R. L.; VOGT, A. W.; MITCHELL, A. W. M. Gray’s anatomia clínica para estudantes. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 

GARDNER, E.; GRAY, D. J.; O’RAHILLY, R. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
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MACHADO, A. B. M.; HAERTEL, L. M. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 

2014. 

 

MOORE, K. L.; DALLEY II, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para clínica. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. (Edição 

Especial com Netter 3D) 

 

PAULSEN, F.; WASCHKE, J. (coord.). Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

SCHÜNKE, M.; SCHULTE, E.; SCHUMACHER, U. Prometheus atlas de anatomia: anatomia 

geral e sistema locomotor. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

SNELL, R. S. Anatomia clinica para estudantes de Medicina. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA. Terminologia anatômica. São Paulo: Manole, 2001. 

 

STANDRING, S. Gray´s anatomia: a base anatômica da prática clínica. 40. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

 

WASCHKE, J.; BÖCKERS, T.; PAULSEN, F. Sobotta anatomia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018. 

 

 

Cargo 02: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Anatomia Patológica 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático: 

Tópicos:  
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1) Anatomia patológica e citopatologia. 

2) Respostas celulares ao estresse e às agressões tóxicas: adaptação, lesão e morte. 

3) Inflamação e reparo. 

4) Distúrbios hemodinâmicos, doença tromboembólica e choque.  

5) Doenças do sistema imunológico. 

6) Neoplasia. 

7) Doenças infecciosas. 

8) Vasos sanguíneos. 

9) O coração. 

10) Doenças de leucócitos, linfonodos, baço e timo. 

11) Fígado e vesícula biliar. 

12) Ossos, articulações e traumas de partes moles. 

 

Bibliografias: 

BRASILEIRO FILHO, G. (ed.) Bogliolo patologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

 

KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; ASTER, J. C. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das 

doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

 

 

Cargo 03: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Bioestatística 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia ou 

Estatística ou Matemática ou Engenharia ou Física; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Ciências Exatas e da Terra, de acordo com a classificação da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de 

pós-graduação Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) Análise exploratória de dados (medidas de tendência central e dispersão). 

2) Intervalos de confiança. 

3) Testes de significância: qui-quadrado e teste t. 

4) Testes de correlação. 
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5) Testes de normalidade. 

6) Amostra e tamanho de amostra. 

7) Regressão linear simples. 

8) Modelos de regressão linear múltipla. 

9) Estudos experimentais e observacionais. 

10) Estudos qualitativos. 

11) Medidas de associação. 

12) Revisões sistemáticas e metanálise. 

 

Bibliografias: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão 

sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

(Série A: Normas e Manuais Técnicos) 

 

DAWSON-SAUNDERS, B.; TRAPP, R. G. Basic & clinical biostatistics. 2. ed. Norwalk: Appleton 

& Lange, 1994. 

 

GLANTZ, S. A. Princípios de bioestatística. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

 

GUEDES, M. L. S.; GUEDES, J. S. Bioestatística: para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: Ao 

Livro Técnico, 1988.  

 

WASSERTHEIL-SMOLLER, S. Biostatistics and epidemiology: a primer for health professionals. 

2. ed. New York: Springer, 1995.  

 

 

Cargo 04: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Biologia Molecular 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológica ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) Regulação ciclo celular. 
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2) Replicação DNA. 

3) Transcrição DNA. 

4) Síntese proteica. 

5) Controle da expressão gênica. 

6) Mecanismos moleculares de diagnóstico. 

7) Oncogenes e genes supressores tumorais. 

8) Mutação e instabilidade do DNA humano. 

9) DNA recombinante e terapia gênica/medicina. 

10) DNA recombinante na agricultura e pecuária. 

11) Clonagem DNA. 

12) Morte celular. 

 

Bibliografias: 

ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

 

FERRREIRA, C. G.; ROCHA, J. C. (ed.). Oncologia molecular. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

 

KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; ASTER, J. C. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das 

doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

 

LODISCH, H. et al. Molecular cell biology. 5. ed. New York: W. H. Freeman, 2003. 

 

STRACHAN, T.; READ, A. Genética molecular humana. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

 

WATSON, J. D. et al. DNA recombinante: genes e genoma. 3. ed. Porto Alegre:  Artmed, 2009. 

 

 

Cargo 05: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Bioquímica 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia ou 

Bioquímica ou Biotecnologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológica ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

 



/ 
 

 

 

 

 

 

 

28 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

 

Conteúdo programático:   

Tópicos:  

1) Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. 

2) Química, Função e Metabolismo dos Carboidratos. 

3) Química, Função e Metabolismo dos Ácidos graxos e triglicerídeos. 

4) Química, Função e Metabolismo do Colesterol e Esteróides. 

5) Química, Função e Metabolismo das Proteínas . 

6) Bioquímica da comunicação extracelular e intracelular. 

7) Metabolismo energético no repouso e no exercício. 

8) Enzimas. 

9) Erros inatos do metabolismo. 

10) Metabolismo no Jejum e na obesidade. 

11) Vitaminas e Minerais. 

12) Balanço redox e estresse oxidativo/Nitrosativo. 

 

Bibliografias: 

BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 1162 p. 

 

HARPER, H. A. et al. Bioquímica ilustrada de Harper. 31. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 787 

p.  

 

LUZ, P. L. et al. Endotélio e doenças cardiovasculares: biologia vascular e síndromes clínicas. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2016. 767 p.  

 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 4. ed. (reimpr.) Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 392 p. 

 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e 

desempenho humano. 8. ed. (2. reimpr.) Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 1059 p.  

 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2019. 1278 p.  

 

SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para ciências biomédicas. Barueri: 

Manole, 2001. 644 p.  

 

SMITH, C.; MARKS, A. D.; LIEBERMAN, M. Bioquímica médica básica de Marks: 

umacabordagem clínica. 2. ed. (reimpr.) Porto Alegre: Artmed, 2008. 980 p.  

 

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível molecular. 

4. ed. (reimpr.) Porto Alegre: Artmed, 2015. 1168 p.  

 

 

Cargo 06: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Embriologia Humana 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 
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Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:   

Tópicos:  

1) Reprodução Humana. 

2) Período embrionário: primeira e segunda semanas do desenvolvimento. 

3) Terceira semana do desenvolvimento humano. 

4) Placenta e membranas fetais. 

5) Embriologia do Sistema Digestivo. 

6) Aparelho Faríngeo (Branquial). 

7) Embriologia do Sistema Respiratório. 

8) Embriologia do Sistema Urinário. 

9) Embriologia do Sistema Cardiovascular. 

10) Embriologia do Sistema Nervoso. 

11) Embriologia do Sistema Esquelético. 

12) Teratógenos e Malformações. 

 

Bibliografias:  

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 10.  ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2022.  

 

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 11.  ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2021. 

 

SADLER, T. W. Embriologia médica. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.  

 
 

Cargo 07: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Fisiologia 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 02 (duas) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
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vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) Fisiologia de membranas e neurônios. 

2) Fisiologia da excitação-contração de músculo esquelético e liso. 

3) Fisiologia do sistema nervoso autônomo. 

4) Fisiologia cardíaca. 

5) Fisiologia da respiração. 

6) Fisiologia renal e líquidos corporais. 

7) Fisiologia da reprodução. 

8) Fisiologia do sistema digestório e controle do apetite. 

9) Fisiologia do crescimento, desenvolvimento sexual e maturação puberal. 

10) Respostas cardiovasculares e respiratórias ao exercício físico. 

11) Fisiologia do eixo hipotálamo-hipófise e seus tecidos-alvo. 

12) Pressão arterial e sua regulação. 

 

Bibliografias: 

AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. 

 

HALL, J. E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2017.  

 

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. (ed.). Berne & Levy fisiologia. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2020.  

 

MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e 

desempenho humano. 8. ed. (reimpr.) Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  

 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. (reimpr.) Porto 

Alegre: Artmed, 2019.  

 

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 10. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

 

 

Cargo 08: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Histologia Humana 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 02 (duas) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 
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Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático: 

Tópicos:  

1) Tecido epitelial de revestimento e glandular. 

2) Tecido conjuntivo propriamente dito e seus tipos especiais (adiposo, cartilaginoso e ósseo).  

3) Tecido muscular.  

4) Tecido nervoso.  

5) Sistema imunológico.  

6) Sistema circulatório.  

7) Sistema urinário.  

8) Sistema digestório e glândulas anexas.  

9) Sistema respiratório. 

10) Sistema endócrino. 

11) Sistema genital masculino.  

12) Sistema genital feminino. 

 

Bibliografias: 

ANDRADE, F. G.; FERRARI, O. (org.). Atlas digital de histologia básica. 2. ed. Londrina: UEL, 

2018. Disponível em: 

http://www.uel.br/ccb/histologia/portal/pages/arquivos/Atlas%20Digital%20de%20Histologia%2

0Basica%202018.pdf. Acesso em: 19 set. 2022. 

 

ANDRADE, F. G.; FERRARI, O. (org.). Atlas digital de histologia sistêmica. Londrina: UEL, 

2020. Disponível em: 

http://www.uel.br/ccb/histologia/portal/pages/arquivos/Atlas_Digital_de_Histologia_Sistemica_U

EL_2020.pdf. Acesso em: 19 set. 2022. 

 

BACCHI, R. R.; RODRIGUES, H. G. (org.). Atlas de histologia essencial Bacchi & Rodrigues. 

Montes Claros: Unimontes, 2021. Disponível em: http://www.editora.unimontes.br/index.php/e-

book/ebook-livros/item/165-atlas-de-histologia-essencial. Acesso em: 19 set. 2022. 

 

GARTNER, L. P. Tratado de histologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. 

 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. 
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KIERSZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: introdução à patologia. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

 

PAWLINA, W. Ross histologia: texto e atlas: em correlação com biologia celular e molecular. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. 

 

 

Cargo 09: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Imunologia 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:   

Tópicos:  

1) Células e tecidos do sistema imune. 

2) Mecanismos de Imunidade Inata. 

3) Receptores de Membrana para Antígenos. 

4) Estratégias concorrentes durante a infecção. 

5) Imunidade Especializada nas Barreiras Epiteliais e Tecidos imunoprivilegiados. 

6) Mecanismos efetores da Imunidade humoral. 

7) Ativação da célula B e produção de Anticorpos. 

8) Ativação de linfócitos T. 

9) Diferenciação e funções de células T efetoras CD4+. 

10) Diferenciação e funções de células T efetoras CD8+. 

11) Regulação da resposta imune. 

12) Tolerância imunológica. 

 

Bibliografias: 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema 

imunológico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. 

 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2019.  
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JANEWAY, C. A. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

ROITT, I. M. et al. Roitt fundamentos de imunologia. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018.  

  

 

Cargo 10: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Informática em Saúde 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia ou 

Ciência da Computação ou Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em 

biociências e saúde; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências da Saúde ou Interdisciplinar ou 

Educação ou Informática em Saúde, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático: 

Tópicos:  

1) Sistema de informação em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

2) Prontuário eletrônico do Paciente. 

3) Telemedicina. 

4) Segurança informática em Saúde. 

5) Sistema de apoio à decisão clínica. 

6) Processamento de sinais Biológicos. 

7) Processamento de Imagens Médicas. 

8) Internet em saúde. 

9) Mineração de dados em informação médica. 

10) Educação e Informática em Saúde. 

11) Política Nacional de informação e informática em saúde. 

12) Tecnologias digitais. 

 

Bibliografias: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 27799 de 04/2019: informática 

em saúde: gestão de segurança da informação em saúde utilizando a ISO/IEC 27002. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2019. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Monitoramento e Avaliação 

do SUS. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2016. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_infor_informatica_saude_2016.pdf

. Acesso em: 4 nov. 2022. 

 

CAETANO, K. C.; MALAGUTTI, W. (org.). Informática em saúde: uma perspectiva 

multiprofissional dos usos e possibilidades. São Caetano do Sul: Yendis, 2012. 

 

CAMILO, C. O.; SILVA, J. C. Mineração de dados: conceitos, tarefas, métodos e ferramentas. 

Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2009. Disponível em: 

https://rozero.webcindario.com/disciplinas/fbmg/dm/RT-INF_001-09.pdf. Acesso em: 1 nov. 

2022. 

 

CAVALCANTE, R. B. et al. Panorama de definição e implementação da Política Nacional de 

Informação e Informática em Saúde. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, n. 5, 

p. 960-970, 2015. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/csp/a/P3hvqjy9qxJ9H7QshNxjxdB/?format=pdf. Acesso em: 1 nov. 2022. 

 

COELHO, E. Q.; COELHO, A. Q.; CARDOSO, J. E. D. Informações médicas na internet afetam a 

relação médico-paciente? Revista Bioética, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 142-149, 2013. Disponível 

em: https://www.scielo.br/j/bioet/a/t8DDcqLcDQv6qg5867nBYFQ/?lang=pt. Acesso em: 3 nov. 

2022. 

 

COHEN, R.; ELHADAD, M.; BIRK, O. Analysis of free online physician advice services. Plos One, 

San Francisco, v. 8, n. 3, p. e59963, 2013. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3608594/pdf/pone.0059963.pdf. Acesso em: 3 

nov. 2022. 

 

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. TIC Domicílios 2015: Pesquisa sobre o uso das 

tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. São Paulo: Comitê Gestor da 

Internet no Brasil, 2016. Disponível em: 

https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Dom_2015_LIVRO_ELETR 

ONICO.pdf. Acesso em: 3 nov. 2022. 

 

COSCARELLI, C. V. Letramento digital no Inaf. Revista Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 20, n. 

1, p. 154-174, 2017. Disponível em: 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rle/article/view/15221. Acesso em: 4 nov. 2022. 

 

DALLARI, A. B.; MONACO, G. F. C. LGPD na saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. 

 

EVCILI, F. A study on the relationship between internet use, anxiety levels, and quality of life of 

Turkish pregnant women. Perspectives in Psychiatric Care, Hillsdale, v. 55, n. 3, p. 409-414, 

2019. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppc.12326. Acesso em: 4 nov. 

2022. 

 

FEINBERG, I. et al. Examining associations between health information seeking behavior and 

adult education status in the U.S.: an analysis of the 2012 PIAAC Data. Plos One, San Francisco, 

v. 11, n. 2, p. e0148751, 2016. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4755661/pdf/pone.0148751.pdf. Acesso em: 4 

nov. 2022. 

 

FERREIRA, S. M. G. Sistema de Informação em Saúde: conceitos fundamentais e organização. 

Belo Horizonte: UFMG, 1999. Disponível em: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2249.pdf. Acesso em: 3 nov. 2022. 
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GALVÃO, M. C. B.; RICARTE, I, L. M. Prontuário do paciente. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

 

LEANDRO, B. B. S.; REZENDE, F. A. V. S.; PINTO, J. M. C. (org.). Informações e registros em 

saúde e seus usos no SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2020. (Coleção fazer saúde) 

 

MARIN, H. F. Sistemas de informação em saúde: considerações gerais. Journal of Health 

Informatics, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 20-24, 2010. Disponível em: 

https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-sbis/article/view/4/52. Acesso em: 3 nov. 2022. 

 

MASSAD, E.; MARIN, H. F.; AZEVEDO NETO, R. S. (ed.). O prontuário eletrônico do paciente 

na assistência, informação e conhecimento médico. São Paulo: FMUSP, 2003. Disponível 

em: http://www.sbis.org.br/biblioteca_virtual/prontuario.pdf. Acesso em: 3 nov. 2022. 

 

REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE. Indicadores básicos para a saúde no 

Brasil: conceitos e aplicações. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008. 

Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/livroidb/2ed/indicadores.pdf. Acesso em: 3 

nov. 2022. 

 

REZENDE, V. M.; MARIN, H. F. Educação em Informática em Saúde: competências para os 

profissionais da atenção primária à saúde. Journal of Health Informatics, São Paulo, v. 12, n. 

4, p. 118-124, 2020. Disponível em: https://jhi.sbis.org.br/index.php/jhi-

sbis/article/view/765/397. Acesso em: 1 nov. 2022. 

 

RISI JUNIOR, J. B. Informação e Saúde no Brasil: a contribuição da Ripsa. Ciência & Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 1049-1053, 2006. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/csc/a/YntJzFbXMN69KJkfsNvfMNn/abstract/?lang=pt. Acesso em: 3 nov. 

2022. 

 

ROCHA, A. F. et al. Processamento de sinais biológicos. Brasília: UnB, [2006?]. Disponível 

em: http://www2.ene.unb.br/joaoluiz/pdf/adson-psb-capitulo.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022. 

 

ROSA, C. R. M.; STEINER, M. T. A.; STEINER NETO, P. J. Técnicas de mineração de dados 

aplicadas a um problema de diagnóstico médico. Espacios, Caracas, v. 37, n. 8, p. 15, 2016. 

Disponível em: http://ww.revistaespacios.com/a16v37n08/16370816.html. Acesso em: 1 nov. 

2022. 

 

SALES, O. M. M.; PINTO, V. B. Tecnologias digitais de informação para a saúde: revisando os 

padrões de metadados com foco na interoperabilidade. Revista Eletrônica de Comunicação, 

Informação e Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 208-221, 2019. Disponível 

em: https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1469/2264. Acesso em: 4 

nov. 2022. 

 

SCHAEFER, F.; GLITZ, F. (coord.). Telemedicina: desafios éticos e regulatórios. Indaiatuba: 

Foco, 2022.  

 

SILVA A. S. L.; RODRIGUES FILHO, J.; ALVES, A. C. O desenvolvimento e o uso do 

prontuário eletrônico do paciente: barreiras e obstáculos. [s. l.]: Novas Edições Acadêmicas, 

2015. 

 

SILVA, A. M. M.; PATROCÍNIO, A. C.; SCHIABEL, H. Processamento e análise de imagens 

médicas. Revista Brasileira de Física Médica, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 34-48, 2019. 

Disponível em: 
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https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/17277/2/Processamento_e_Analise_de_Ima

gens_Medicas.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022. 

 

VASCONCELOS, J. B.; HENRIQUES, R.; ROCHA, A. Modelo para o desenvolvimento de Sistemas 

de Apoio à Decisão Clínica para a prática da Medicina Baseada na Evidência. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE, 10., 2006, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 

2006. Disponível em: https://silo.tips/download/modelo-para-o-desenvolvimento-de-sistemas-

de-apoio-a-decisao-clinica-para-a-prat. Acesso em: 4 nov. 2022. 

 

 

Cargo 11: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Língua Inglesa 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Letras; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Humanas ou Interdisciplinar ou 

Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação Stricto sensu 

recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) Articles. 

2) Phrasal Verbs. 

3) Adjectives and Adverbs. 

4) Relative Pronouns and clauses. 

5) Prepositions. 

6) Past and Perfect Tenses. 

7) Infinitive and Gerund constructions. 

8) Participles. 

9) Commands, requests, invitations, advice, suggestions. 

10) Indirect speech. 

11) Conjunctions. 

12) The passive Voice. 

 

Bibliografias:  

CROWELL JR, T.L. Index to modern English. McGraw-Hill, 1964. 

  

LEECH, G. A communicative grammar of English. London: Longman, 2014. 

  

MURPHY, R. English grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 
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COLLINS, C. Phrasal verbs. Birmingham: The University of Birmingham, 1989. 

  

THOMSON, A. J.; MARTINET, A. V. A practical English grammar. Oxford: Oxford University 

Press, 1986. 

 

 

Cargo 12: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Microbiologia 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) Anatomia funcional das células microbianas procarióticas.  

2) Eubactérias usualmente coradas pelo Gram e as que não se coram pelo Gram: Estrutura da 

Parede Celular, técnicas de coloração e/ou visualização, patogenicidade. 

3) Probióticos, prebióticos, pós-bióticos e parabióticos (Bio MAMPs). 

4) Metabolismo bacteriano. Fatores e Condições de crescimento. Curva de crescimento 

bacteriano. 

5) Fungos: características gerais, estruturas, classificação, benefícios e patogenicidade. 

6) Vírus: características gerais, estrutura, replicação e classificação. 

7) Microbiota normal e patogênica humana. 

8) Mecanismos de Transmissão de vírus envelopados e não envelopados - Reservatórios, Portas 

de Entrada e Transmissão. 

9) Controle de crescimento microbiano: agentes físicos e químicos e os conceitos: esterilização, 

desinfecção, assepsia e antissepsia. 

10) Mecanismos de Ação, Suscetibilidade e Resistência de fármacos antibacterianos; 

Antibiograma. 

11) Genética bacteriana: Conjugação, Transdução e Transformação. 

12) Doenças microbianas transmitidas via hídrica e/ou alimentos. 

 

Bibliografias: 

BLACK, J. G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002.  
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FERREIRA, C. L. L. (org.). Prebióticos e probióticos: atualização e prospecção. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2018. 

 

MURRAY, P. R. Microbiologia médica básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. 

 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed. 2017. 

 
 

Cargo 13: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Parasitologia 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Medicina ou Enfermagem ou Odontologia ou Biomedicina ou Educação Física ou 

Nutrição ou Fisioterapia ou Terapia Ocupacional ou Farmácia ou Fonoaudiologia ou Biologia; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde ou 

Interdisciplinar ou Educação, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação 

Stricto sensu recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático: 

Tópicos:  

1) Amebiase: etiologia, características morfológicas, ciclo evolutivo, mecanismos de 

transmissão, diagnóstico, profilaxia. 

2) Flagelados cavitários parasitas do homem: agentes etiológicos, características morfológicas, 

ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, diagnóstico, profilaxia. 

3) Coccídios parasitas intestinais do homem: agentes etiológicos características, morfológicas, 

ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, diagnóstico, profilaxia. 

4) Cestodas parasitas do homem: características morfológicas, ciclo evolutivo, mecanismos de 

transmissão, diagnóstico, profilaxia. 

5) Nematoides geohelmintos parasitas do homem: agentes etiológicos, características 

morfológicas, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, diagnóstico, profilaxia. 

6) Toxoplasmose: etiologia, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, riscos na gravidez, 

diagnóstico, profilaxia. 

7) Malária: etiologia, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, transmissores. 

8) Malária: diagnóstico, profilaxia, indicações de tratamento conforme a espécie. 

9) Miiases humanas: classificação, agentes etiológicos das miiases primárias e biologia.  

10) Doença de Chagas: etiologia, ciclo evolutivo, transmissores, situação atual no Brasil. 
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11) Doença de Chagas: mecanismo de transmissão, diagnóstico, profilaxia, indicação da 

necessidade de tratamento etiológico. 

12) Esquistossomose: etiologia, ciclo evolutivo, mecanismos de transmissão, diagnóstico, 

profilaxia. 

 

Bibliografias: 

COURA. J. R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. 

 

DE CARLI, G. A. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o 

diagnóstico das parasitoses humanas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

DIAS, J. C. P. et al. II Consenso Brasileiro em doença de Chagas, 2015. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde, Brasília, v. 25, p. 7-86, 2016. N. esp. 

 

HINRICHSEN, S. L. Doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 

 

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 13. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 

 

 

Cargo 14: Professor Adjunto Doutor DS2-RTI - 40 horas 

Disciplina: Sociologia e Antropologia 

 

Lei complementar que regulamenta o cargo: Lei Complementar 1.072 de 11/12/2008 

 

Número de vagas: 01 (uma) para ampla concorrência e 00 (zero) para candidatos com 

deficiência. 

 

Valor da taxa de inscrição: R$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos). 

 

Vencimentos: R$ 6.905,99 (seis mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e 

vantagens pecuniárias de adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da 

Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

vencimento, por quinquênio de prestação de serviço; sexta-parte; décimo terceiro salário; 

acréscimo de 1/3 (um terço) das férias; ajuda de custo; diária; outras vantagens pecuniárias 

previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. 

 

Pré-requisitos: 

- Graduação em Sociologia ou Antropologia ou Ciências Sociais; 

- Doutorado em qualquer área que integre área de Ciências da Saúde ou Interdisciplinar ou 

Ciências Humanas, de acordo com a classificação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de nível superior (CAPES), sendo o programa de pós-graduação Stricto sensu 

recomendado pela Capes; 

 

Conteúdo programático:  

Tópicos:  

1) História da Sociologia da Saúde. 

2) História da Antropologia da saúde. 

3) Saúde e Sociedade: bioética e direitos humanos. 

4) Sociologia e saúde das populações.  

5) Antropologia e saúde das populações.  

6) Saúde e gênero: uma discussão importante. 

7) Saúde e sexualidade: uma discussão para além do biológico. 

8) Saúde e raça: compreendendo as diferenças. 
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9) Sociedade e o Sistema único de Saúde. 

10) A pesquisa em saúde no contexto global. 

11) Antropologia da saúde enquanto subcampo disciplinar.  

12) Saberes e Poderes como normalização da vida em sociedade. 

 

Bibliografias: 

ARÁN, M.; MURTA, D.; LIONÇO, T. Transexualidade e saúde pública no Brasil. Ciência & Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4, p. 1141-1149, jul./ago. 2009. DOI: 10.1590/S1413-

81232009000400020. 

 

BIEHL, J. Antropologia no campo da saúde global. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, v. 

17, n. 35, p. 257-296, jan./jun. 2011. DOI: 10.1590/S0104-71832011000100009.  

 

BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia do campo científico. São Paulo: 

Editora Unesp, 2012.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional da Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro 

de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, ano 150, p. 59, 13 jun. 2013. 

Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em: 4 nov. 

2022. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de 

Apoio à Gestão Participativa. Política nacional de saúde da população negra. 2. ed. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_integral_populacao.pdf. 

Acesso em: 4 nov. 2022. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de 

Apoio à Gestão Participativa. Política nacional de saúde integral das populações do campo 

e da floresta. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacoes_campo.pdf. 

Acesso em: 4 nov. 2022. 

 

BUSS, P. M.; FERREIRA, J. R. Ensaio crítico sobre a cooperação internacional em saúde. Revista 

Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, 

p. 93-105, 2010. DOI: 10.3395/reciis.v4i1.710. 

 

BUSS, P. M. Globalização, pobreza e saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 

6, p. 1575-1589, 2007. DOI: 10.1590/S1413-81232007000600019. 

 

BUSS, P. M.; FERREIRA, J. R. Brasil e saúde global. In: PINHEIRO, L.; MILANI, C. R. S. (org.). 

Política externa brasileira. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. p. 241-265. 

 

BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012. 

 

CAPRARA, A.; LANDIM, L. P. Etnografia: uso, potencialidades e limites na pesquisa em saúde. 

Interface (Botucatu), Botucatu, v. 12, n. 25, p. 363-376, 2008. DOI: 10.1590/S1414-

32832008000200011.  

 

COURY, H. J. C. G. Integridade na pesquisa e publicação científica. Revista Brasileira de 

Fisioterapia, São Carlos, v. 16, n. 1, p. v-vi, 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbfis/v16n1/01.pdf. Acesso em: 4 nov. 2022. 
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DUARTE, L. F. D. Indivíduo e pessoa na experiência da saúde e da doença. Ciência & Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 173-181, 2003. DOI: 10.1590/S1413-

81232003000100013. 

 

FARMER, P. An anthropology of structural violence. Current Anthropology, Chicago, v. 45, n. 3, 

p. 305-325, 2004. DOI: 10.1086/382250. 

 

FASSIN, D. O sentido da saúde: antropologia das políticas da vida. In: SAILLANT, F.; GENEST, S. 

Antropologia médica: ancoragens locais, desafios globais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2012. p. 375-390. 

 

FOUCAULT, M. Abram alguns cadáveres. In: FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998. p. 141-168. 

 

GARRAFA, V. Bioética. In: GIOVANELLA, L. et al. (org.). Políticas e sistemas de saúde no 

Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. p. 853-868.  

 

GIDDENS, A.; SUTTON, P. Saúde, doença e corpo. In: GIDDENS, A.; SUTTON, P. Conceitos 

essenciais de Sociologia. São Paulo: Editora Unesp, 2016, p. 243-270. 

 

GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974. Disponível em: 

https://app.uff.br/slab/uploads/Manicomios-prisoes-e-conventos.pdf. Acesso em: 4 nov. 2022. 

(Prefácio, Introdução (geral da obra) e “As características das instituições totais” (apenas 

introdução do capítulo, p. 13-23)). 

 

GOMES, D.; RAMOS, F. R. S. Solidariedade, aliança e comprometimento do profissional da saúde 

nas práticas do Sistema Único de Saúde (SUS): um debate bioético. Interface (Botucatu), 

Botucatu, v. 19, n. 52, p. 9-20, 2015. DOI: 10.1590/1807-57622014.0412.  

 

HELLMANN, F.; VERDI, M. Bioética social: reflexões sobre referenciais para a saúde coletiva. In: 

HELLMANN, F. et al. (org). Bioética e saúde coletiva: perspectivas e desafios contemporâneos. 

Florianópolis: DIOESC, 2012. p. 52-64. 

 

JORGE, E. S. D. A. et al. Humanização das relações assistenciais. In: RAMOS, D. L. P. (coord.). 

Bioética e ética profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 114-122. 

 

LANGDON, E. J.; FOLLÉR, M. L.; MALUF, S. W. Um balanço da antropologia da saúde no Brasil e 

seus diálogos com as antropologias mundiais. Anuário Antropológico, Brasília, v. 37, n. 1, p. 

51-89, 2012. DOI: 10.4000/aa.254. 

 

LOURO, G. L. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2004. 

 

MENICUCCI, T. M. G. História da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde: 

mudanças, continuidades e a agenda atual. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de 

Janeiro, v. 21, n. 1, p. 77-92, jan./mar. 2014. DOI: 10.1590/S0104-59702014000100004. 

 

MOTTA, P. M. R.; BARROS, N. F. Resenha. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31, 

n. 6, p. 1339-1340, 2015. DOI: 10.1590/0102-311XRE020615. 

 

NUNES, D. E. A construção teórica na sociologia da saúde: uma reflexão sobre a sua trajetória. 

Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 1007-1018, 2014. DOI: 

10.1590/1413-81232014194.12422013. 
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brasileiras. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, n. 32, p. 2-19, maio 1979. Disponível 
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files/pessoa%3Aabertura/seeger_matta_castro_1979_pessoa.pdf. Acesso em: 4 nov. 2022. 
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ANEXO II 

Perfil profissional e atribuições 

 

Perfil profissional desejado (características e habilidades): 

- iniciativa, responsabilidade e sigilo profissional; 

- dinamismo no desenvolvimento das tarefas; 

- assertividade nas resoluções; 

- flexibilidade em relação ao novo; 

- trabalhar em equipe: capacidade para atuar em grupo, de forma ética, colaborativa, 

respeitando as diferenças individuais, compartilhando seu conhecimento tácito e explícito e 

contribuindo com seu melhor, para o alcance de objetivos comuns;  

- cordialidade nas relações interpessoais; 

- comprometimento: engajamento com os objetivos do trabalho que realiza e ser capaz de traçar 

estratégias para atendê-las, bem como aperfeiçoá-las; 

- conhecer competências que estão sendo exigidas para o desempenho das funções, do cargo 

para o qual concorre; 

- capacidade de inovar e socializar o conhecimento e a experiência profissional; 

- comunicar-se de maneira eficaz e eficiente; 

- capacidade de trabalhar sob pressão; 

- buscar os melhores resultados e não o simples preenchimento da vaga disponível; 

- capacidade para alcançar os resultados desejados, considerando a ética, valores, missão e visão 

da Famema. 

 

Atribuições:  

- Participar do processo de ensino-aprendizagem dos cursos de graduação nos diversos cenários 

educacionais, seguindo as metodologias ativas de ensino como tutor, co-tutor, consultor, 

facilitador de UPP, participar das equipes de construção, bem como dar suporte em outras 

atividades;  

- Participar do Programa de Orientação de Estudantes-POE;  

- Desenvolver atividades didáticas, teórico/práticas junto aos estudantes, validando a construção 

do conhecimento a partir da prática, tanto na graduação, quanto na pós-graduação;  

- Acompanhar e supervisionar os estudantes orientando-os em todas as suas atividades; 

- Participar das atividades de desenvolvimento docente, dos processos de avaliação vigentes nos 

cursos de graduação e estar sensível ao exercício reflexivo de sua prática profissional;  

- Participar e liderar projetos de pesquisa visando ao desenvolvimento de conhecimentos e 

implementação das atividades; 

- Participar de programas de iniciação científica e orientar Trabalho de Conclusão de Curso;  

- Participar de reuniões multidisciplinares para discutir assuntos pertinentes, quando necessário;  

- Participar na elaboração de programas de saúde, visando a prevenção de doenças e a 

orientação de estudantes, residentes, estagiários e a comunidade;  

- Participar de comissão de apuração preliminar, processo de sindicância e processo 

administrativo disciplinar sempre que nomeado por superior hierárquico; 

- Realizar atividades laboratoriais na disciplina, bem como em suas correlatas, com finalidades de 

pesquisa quando pertinente; 

- Vincular-se a programa de pós-graduação Lato-sensu e Stricto-sensu da Famema na qualidade 

de professor permanente;  

- Realizar as atividades de pesquisa de acordo com as normas de biossegurança preconizadas; 

- Outras atribuições de professor a serem designadas. 
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ANEXO III 

Distribuição de Pontuação das Provas 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA A PROVA DISSERTATIVA - PESO 30  

DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO MÁXIMA         

(100 PONTOS) 

Apresentação 

     Introdução 05 

     Desenvolvimento 10 

     Conclusão 05 

Conteúdo 

     Desenvolvimento do Tema 15 

     Organização 15 

     Coerência 15 

     Clareza de Ideias 15 

Linguagem 

     Uso adequado da terminologia técnica 10 

     Clareza 05 

     Precisão e correção gramatical 05 

   

DISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA A PROVA ORAL (DIDÁTICA) - PESO 40 

DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  
(100 PONTOS) 

Apresentação do plano de aula 

Coerência em relação ao(s) projeto(s) pedagógico(s) dos cursos de 

graduação 
05 

Proposta de emprego de metodologias ativas de ensino 05 

Articulação entre ensino e orientação de graduação (IC e TCC) 05 

Demonstração de exequibilidade do plano 05 

Adequação ao tema e abordagem do assunto, nível de 

graduação 
15 

Domínio teórico e conceitual do assunto 15 

Clareza quanto aos objetivos da aula 05 

Estruturação do tempo conforme a relevância e complexidade 

do assunto 
10 

Utilização de recursos didáticos e adequados ao conteúdo  15 

Clareza e fluência verbal adequada 15 

Utilização de exemplos relevantes ao tema da aula 05 
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DISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS - PESO 30  

TÍTULOS 
VALORAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
(100 

PONTOS) 

Experiência comprovada em método ativo de ensino 
aprendizagem  

05 por semestre 
letivo 

25 

Experiência comprovada na disciplina 05 por ano 25 

Auxílios à Pesquisa/Fomento na qualidade de coordenador 
concluído ou em andamento (com data de concessão nos 

últimos 10 anos) 

05 por auxílio 10 

Orientações de Iniciação Científica/TCC concluídas  01 por orientação 05 

Orientações de Mestrado e/ou Doutorado Concluídas ou em 
andamento  

05 por orientação 10 

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em 
periódico com classificação Qualis*B3 ou B4 ou B5 na área 
45 (CAPES) ou artigos com fator de impacto menor que 1 
(JCR)** nos últimos 60 meses 

0,5 por artigo 05 

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em 

periódico com classificação Qualis B1 ou B2 na área 45 
(CAPES) ou artigos com fator de impacto maior ou igual a 1 
e menor que 2 (JCR) nos últimos 60 meses 

01 por artigo 05 

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em 
periódico com classificação Qualis A1 ou A2 na área 45 
(CAPES) ou artigos com fator de impacto maior ou igual a 2 

e menor que 3 (JCR) nos últimos 60 meses 

1,5 por artigo 06 

Artigos científicos publicados ou aceitos para publicação em 
periódico com fator de impacto maior ou igual a 3 (JCR) nos 
últimos 60 meses 

03 por artigo 09 

*Qualis Periódicos CAPES (2013-2016) 

** JCR - Journal Citation Reports 
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ANEXO IV 

Das condições específicas e ajudas técnicas disponíveis aos candidatos com deficiência 

 

 

 

As seguintes condições específicas e ajudas técnicas poderão ser disponibilizadas aos candidatos 

com deficiência, na medida da sua necessidade, sem prejuízo de outras que se fizerem 

necessárias: 

 

Ao candidato com deficiência visual: 

- Prova impressa em Braile; 

- Prova impressa em caracteres ampliados, indicando o tamanho da fonte; 

- Fiscal Ledor, com leitura fluente, devendo, nesta situação, a prova ser gravada em áudio; 

- Utilização de computador com software de leitura de tela e ou ampliação de tela, devendo o 

candidato indicar um dentre os relacionados a seguir: 

* Lente de aumento do Windows (ampliação); 

* Narrador do Windows (leitor de tela). 

 

 

Ao candidato com deficiência auditiva: 

- Fiscal Intérprete de LIBRAS, nos termos da Lei nº 12.319, de 01/09/2010, nos casos de prova 

oral, devendo, neste caso, a prova ser gravada em vídeo. No caso de impossibilidade da 

gravação, esta deverá ser justificada pela Comissão Especial de Concurso Público; 

- Autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão 

Especial de Concurso Público, com a finalidade de garantir a lisura do concurso. 

 

 

Ao candidato com deficiência física: 

- Mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova; 

- Designação de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e transcrição das respostas; 

- Facilidade de acesso às salas de provas e às demais instalações relacionadas ao certame. 


