
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO Nº 56 / 2011 

 
 A Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº 5.182/2011, faz saber: 
 

1. No Capítulo 2 – Das Inscrições: 
 
O item 2.14. passa a ter a seguinte redação:  
“O candidato poderá se inscrever para os cargos de Médico: Clínico Geral-20h e 
Plantonista-12h ou Ginecologista-12h e 20h ou Pediatra-12h e 20h, efetuando o pagamento 
individual das respectivas taxas, realizando apenas uma prova para cada especialidade, que 
será válida para ambos os cargos (12h e 20h).”  
 
 

2. No Capítulo 5 – Da Realização da Prova Objetiva: 
 
O item 5.2. passa ter a seguinte redação: 
“Os períodos previstos para aplicação das provas e os cargos estão descritos a seguir: 
 

Períodos Cargos 

Manhã 

 Agente de Fiscalização de 
Transportes 

  Auxiliar de Controle de Vetores 
  Dentista 
  Médicos (Clínico Geral-20h e 

Plantonista-12h) 
 Plantonista) 
  Médico Psiquiatra 

Tarde 

 Auxiliar de Apoio Administrativo 
 Mecânico 
 Médicos (Ginecologista-12h e 20h e 

Pediatra-12h e 20h) 
 Médico Psiquiatra-Infantil 
 Motorista 
 Operador de Máquinas 
 Pedreiro 

 
 

3. No Anexo III – Conteúdo Programático: 
  

Onde se lê: 
Conhecimentos Específicos (Médicos: Clínico Geral, Ginecologista, Pediatra e Plantonista) 
 
Leia-se: 
Conhecimentos Específicos (Médicos: Clínico Geral e Plantonista) 
 
 
Ficam incluídos: 
 
Conhecimentos Específicos - Médico Ginecologista 
Anatomia e fisiologia do aparelho genital feminino. Patologia do trato genital inferior e 
leucorréias. Doenças sexualmente transmissíveis. Sangramento genital anormal. Miomas. 
Endocrinologia ginecológica. Neoplasia de colo uterino. Neoplasia de endométrio. Neoplasia de 
ovário. Neoplasia de mama. Anticoncepção. Climatério. Obstetrícia normal. Doenças 



específicas da gestação. Patologia do parto. Patologia do puerpério (infecção, 
mastite).Diabetes na gestação. Trabalho de parto prematuro. Rotura prematura de membranas. 
Abortamentos. Moléstia trofoblástica da gestação. Prenhez ectópica. Código de Ética Médica. 
 
 Conhecimentos Específicos - Médico Pediatra 
Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil; crescimento e desenvolvimento: 
desnutrição, obesidade, alimentação do recém-nascido e do lactante, carências nutricionais, 
desvitaminoses, distúrbio do desenvolvimento neurológico e psicomotor; imunizações: ativa e 
passiva; patologia do lactante e da criança: distúrbio cardiocirculatório, choque, crise 
hipertensiva, insuficiência cardíaca, reanimação cardiorrespiratória; distúrbios respiratórios: 
afecções das vias aéreas superiores, bronquite, estado de mal asmático, insuficiência 
respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais; distúrbios metabólicos e 
endócrinos: acidose e alcalose metabólica, desidratação aguda, diabetes mellitus, hipo e 
hipertiroidismo, insuficiência suprarrenal; distúrbios neurológicos e motores; distúrbios do 
aparelho urinário e renal: glomerolopatia, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e 
crônica, Síndrome Hemolítica Urêmica, Síndrome Nefrótica; Distúrbios onco-hematológicos: 
anemias carenciais e hemolíticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, 
síndromes hemorrágicas; patologias do fígado e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência 
hepática; doenças infecto-contagiosas: AIDS, diarreias agudas e outras comuns na infância; 
infecção hospitalar: meningoencefalite virais e fúngicas sepse e meningite de etiologia 
bacteriana, tuberculose, viroses respiratória; acidentes: por submersão, intoxicações exógenas 
agudas; a criança e o adolescente vítima de violência. Aleitamento materno. Reanimação 
Neonatal. Código de Ética Médica. 
 

 
Mogi das Cruzes, 3 de janeiro de 2012. 

 
 

Francisco Machado Pires Júnior 
Presidente da Comissão 

 
 

 
 


