
terça-feira, 17 de outubro de 2017 Diário Ofi cial da Cidade de São Paulo São Paulo, 62  (195) – 81

vertebral; caracterizadas por quadros álgicos prévios ou que 
tenham requerido tratamento especializado e ou afastamento;

d) cirurgias prévias da coluna para fraturas, discopatia, 
espondilolistese, infecção ou correção de desvios;

e) desvios do tornozelo e articulações subtalar, desvios das 
articulações médio-társicas e do ante pé;

f) pré-existência de cirurgia no plano articular;
g) obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de com-

plemento dos membros inferiores Genu Varun ou Valgun com 
repercussão sobre o eixo fisiológico corporal;

h) alterações congênitas e sequelas de osteocondrites;
i) doença infecciosa óssea e articular (osteomielite) ou 

sequelas que levem à redução significativa de mobilidade 
articular, da força muscular e com alteração de eixo que com-
prometa a força e a estabilidade das articulações; alteração 
óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros 
superiores e inferiores; discopatia; fratura viciosamente con-
solidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa 
ósteo-articular; artropatia de qualquer etiologia; tumor ósseo 
e muscular;

j) distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou 
lesões por esforços repetitivos.

C – EXAME NEUROLÓGICO
O candidato será considerado INAPTO, nos casos em que 

apresentar as seguintes alterações incompatíveis com a função, 
em especial as funções de risco (Operador de maquinas de 
grande porte, Guarda Civil Metropolitano):

a) Alterações neurológicas, ou sequelas do tipo: paralisias 
totais ou parciais, atrofias e distrofias musculares, perdas de 
sensibilidade e epilepsia;

b) infecção do sistema nervoso central; doença vascular do 
cérebro e/ou da medula espinhal; síndrome pós-traumatismo 
cranioencefálico, distúrbio do desenvolvimento psicomotor; 
doença degenerativa e heredo-degenerativa; distrofia muscular 
progressiva; doenças desmielinizantes.

D – EXAME PULMONAR
O candidato poderá ser considerado INAPTO nas funções 

de risco (Operador de maquinas de grande porte, Guarda Civil 
Metropolitano, Professor de Educação física) nos casos em que 
apresentar:

Distúrbio da função pulmonar. O candidato deverá, no ato 
da perícia, apresentar os exames subsidiários pertinentes a sua 
patologia. O perito poderá solicitar mais exames que subsidiem 
sua conclusão (Rx tórax, provas de função pulmonar, saturação 
de O2). Nos casos duvidosos o candidato poderá ser encami-
nhado para parecer de especialista.

E – EXAME CARDIOVASCULAR
O candidato será considerado INAPTO, nos casos em que 

apresentar:
a) Insuficiência cardíaca congestiva em Classe Funcional III 

ou IV da NYHA; e em classe funcional I e II para funções que 
exijam esforço físico. Todos os candidatos com estes diagnós-
ticos deverão ser avaliados por especialista em cardiologia do 
DESS;

b) doença coronariana não compatível com funções 
que exijam esforço físico, miocardiopatias, hipertensão 
arterial sistêmica (parâmetros abaixo), hipertensão pulmo-
nar; pericardite;

c) cardiopatia congênita, (ressalvada a CIA, a CIV e a 
PCA corrigidos cirurgicamente, e alterações da válvula aórtica 
bicúspide, que não promovam repercussão hemodinâmica); 
valvulopatia adquirida, (ressalvado o prolapso de válvula mitral 
com ausência de repercussão funcional);

d) arritmia cardíaca: ressalvados os candidatos considera-
dos aptos pelo especialista do DESS;

e) Insuficiência venosa periférica – varizes (parâmetros 
abaixo); linfedema; fístula arteriovenosa, angiodisplasia; arte-
riopatia oclusiva crônica;

f) arteriosclerose obliterante, tromboangeíte obliterante, 
arterites; arteriopatia não oclusiva - aneurismas, mesmo após 
correção cirúrgica; arteriopatia funcional - doença de Reynaud, 
acrocianose, distrofia simpático-reflexa; síndrome do desfila-
deiro torácico.

Casos não previstos acima terão a conclusão a critério 
médico pericial.

Hipertensão arterial sistêmica
1. O candidato que no momento do exame admissional 

apresentar Pressão Arterial (PA) até 150 x 100 mmHg (inclusi-
ve), sem patologia associada, será considerado APTO indepen-
dente da função.

2. O candidato que apresentar PA superior a 150 x 100 
mmHg, será classificado em uma das seguintes situações:

Função de risco e sem patologia associada – solicitar 
exames:

Exames normais - APTO.
Exames alterados - Encaminhar para cardiologista, que 

avaliará o tipo de alteração, podendo considerar APTO ou 
INAPTO.

Função de risco e com patologia associada - INAPTO
Outras funções e sem patologia associada – APTO.
Outras funções e com patologia associada – SOLICITAR 

EXAMES
Exames normais – APTO
Exames alterados - Encaminhar para cardiologista, que 

avaliará o tipo de alteração, podendo considerar APTO ou 
INAPTO.

1- O candidato que apresentar PA de 170 x 110 mmHg ou 
acima desta medida, será classificado em uma das seguintes 
situações:

Função de risco, com ou sem patologia associada, será 
considerado INAPTO.

Outras funções, patologia associada - INAPTO.
Outras funções, sem patologia associada – Solicitar exa-

mes.
Exames normais - APTO
Exames alterados - Encaminhar para cardiologista, que 

avaliará o tipo de alteração, podendo considerar APTO ou 
INAPTO.

OBSERVAÇÕES: São consideradas funções de risco relacio-
nadas com alterações da pressão arterial: Guarda Civil Metro-
politano, Agente de Apoio (Motorista, Eletricista, Operador de 
Máquina de Grande Porte) e qualquer atividade que possam 
colocar em risco a saúde em geral e a integridade física do 
candidato.

São consideradas patologias associadas à Hipertensão 
Arterial: Diabete Mellitus, Arritmias e Obesidade.

Os exames solicitados são: Glicemia, RX de Tórax, ECG, 
Exame de Fundo de Olho (FO), Urina I, Dosagem de Creatinina, 
Uréia, Colesterol e Triglicérides.

Os exames poderão ser realizados pela Prefeitura ou 
pelo convênio que o candidato possuir ou particulares, 
com prévia comunicação e consequente concordância do 
Departamento.

Todos os candidatos hipertensos serão orientados para 
realizarem o devido tratamento.

Varizes de membros inferiores
O candidato que apresentar varizes primárias de Grau I 

ou II (veias com calibre até 0,5 mm), sem quadro agudo e sem 
sinais de insuficiência venosa crônica, será considerado = APTO, 
independente da função que venha exercer. O candidato que 
apresentar varizes primárias de Grau III e Grau IV (veias de 

ANEXO VII – COMUNICADO COGEP/GAB Nº 21/2015, PU-
BLICADO NO DOC DE 12/12/2015

PROTOCOLOS TÉCNICOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
DO SERVIDOR – DESS – REVISÃO DE 2015

Em atenção ao princípio da transparência, o Departamento 
de Saúde do Servidor (DESS) e a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas (COGEP) da Secretaria Municipal Gestão (SMG) 
tornam público à atualização dos Protocolos Técnicos utilizados 
pelo Departamento de Saúde do Servidor (DESS) para: exames 
médicos periciais de Ingresso, concessão de Licenças Médicas, 
caracterização de Acidente e Doença do Trabalho, avaliação de 
Readaptação Funcional, avaliação para a Aposentadoria por 
Invalidez, concessão de: Isenção de Imposto de Renda, Pensão 
Mensal e Salário Família.

CONSIDERANDO QUE:
- o objetivo do exame médico-pericial de Ingresso é avaliar 

a capacidade física e mental do candidato para exercer as ativi-
dades para as quais está se propondo, tendo em conta os riscos 
inerentes a cada cargo e o prognóstico de algumas patologias 
estabelecendo critérios únicos para todos os candidatos;

- o objetivo das perícias médicas para Licença Comum 
e por Acidente de Trabalho é avaliar o servidor e conceder o 
afastamento das suas funções pelo tempo necessário para que 
recupere sua capacidade laboral, independente do período de 
tratamento e/ou cura da patologia em questão;

- o objetivo das avaliações de Readaptação Funcional é 
restrição do rol de atividades inerentes ao cargo/função do 
servidor;

- o objetivo das avaliações de Aposentadoria é a verificação 
da incapacidade laborativa para o serviço público;

- o objetivo das avaliações para Pensão Mensal e Salário 
Família é a verificação da incapacidade para o trabalho antes 
do óbito do servidor e antes da maioridade respectivamente;

- o objetivo das avaliações para Isenção de Imposto de 
Renda é o enquadramento da patologia apresentada nas leis 
federais que regularizam o assunto;

Foram elaborados estes Protocolos Técnicos pelos médicos 
do trabalho e especialistas nas diversas áreas do Departamento 
de Saúde do servidor, com base em documentos e publicações 
técnico científicas atuais, bem como em dados epidemiológicos 
do Departamento.

Os parâmetros estabelecidos neste protocolo subsidiam o 
perito na produção do respectivo laudo pela análise específica 
de cada caso.

I - PROTOCOLOS PARA EXAMES MÉDICO-PERICIAIS PARA 
INGRESSO

Os protocolos técnicos a seguir referem-se às principais 
patologias geradoras de inaptidão nos exames médicos de 
ingresso.

Considera-se que o objetivo do exame médico admissional 
de ingresso é avaliar a capacidade física e mental do candidato 
para exercer as atividades para as quais está se propondo, ten-
do em conta os riscos inerentes a cada cargo e o prognóstico de 
algumas patologias apresentadas pelos candidatos.

Os critérios foram estabelecidos também, levando-se em 
consideração a função que o candidato irá exercer e os dados 
epidemiológicos que apontaram patologias responsáveis por 
licenças prolongadas, readaptações funcionais e aposentadoria 
precoce por invalidez.

Importante salientar que o "Protocolo do Ingresso" poderá 
ser complementado por diretrizes específicas e soberanas, que 
constem em editais de concurso para ingresso nos quadros 
funcionais em seus diversos cargos dentro da Municipalidade 
de São Paulo.

OBSERVAÇÃO:
-Os candidatos portadores de necessidades especiais e 

que tenham se inscrito dentro da cota de deficientes, terão 
suas deficiências caracterizadas através de exame médico 
pericial especializado do DESS, conforme Lei do Deficiente 
13.398/2002(que dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras 
de deficiência a cargos e empregos públicos da Prefeitura do 
Município de São Paulo);

-A compatibilidade da Deficiência Física (caracterizada con-
forme os critérios descritos acima) com a função / cargo plei-
teado, será avaliada por uma "Comissão de Compatibilidade" 
designada pelo Secretário da Pasta responsável pelo Concurso e 
publicada em Diário Oficial da Cidade;

-O candidato que tiver sua deficiência compatibilizada com 
a função / cargo, será submetido ao exame médico pericial de 
ingresso para avaliação da sua condição de saúde não relacio-
nada à deficiência;

- São consideradas funções de risco para alterações of-
talmológicas: GCM, Motorista ou Operador de máquinas de 
grande porte, estes candidatos NÃO poderão ingressar pela Lei 
do Deficiente Físico (Visual) e também não poderão ser daltôni-
cos ou amblíopes.

A - EXAME MÉDICO PERICIAL GERAL
O candidato será considerado INAPTO, nos casos em que 

apresentar:
a) cicatrizes e/ou deformidades diversas que levem à limita-

ção funcional para a função pleiteada;
b) tatuagens que afetem o decoro como agente público tais 

como as que apresentem símbolos e/ou inscrições alusivos a 
Ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições 
democráticas ou que preguem a violência e a criminalidade; 
discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem; 
ideias ou atos libidinosos; ideias ou atos ofensivos às Institui-
ções oficiais que esteja (m) aplicada (s) em extensa área do 
corpo ou na face;

c) cirurgias que reduzam a capacidade física e vital para a 
função pleiteada;

d) doenças clínicas incuráveis ou progressivas, ou que 
tenham deixado sequelas limitantes para função;

e) doenças infectocontagiosas em atividade e com limita-
ção ou risco para si no desempenho da função;

f) doenças da pele não controladas ou não tratadas: eritro-
dermia, púrpura, pênfigo: todas as formas, úlceras: de estase, 
anêmica, microangiopática, arteriosclerótica e neurotrófica, 
colagenoses: lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite, 
esclerodermia, micoses profundas; Hanseníase;

g) processo hemorroidário para as funções de risco para 
esta patologia, por exemplo, motoristas;

h) o candidato ainda será considerado INAPTO, nos casos 
em que apresentar alteração em exame complementar que 
represente qualquer condição incapacitante.

B – EXAME ORTOPÉDICO
O candidato será considerado INAPTO, nos casos em que 

apresentar as alterações seguintes incompatíveis com a função 
em especial nas funções de risco (Operador de maquinas de 
grande porte, Guarda Civil Metropolitano, Professor de Educa-
ção Física):

a) perda de substância óssea com redução da capacidade 
motora;

b) instabilidades articulares tipo luxações recidivantes ou 
habituais e instabilidades ligamentares isoladas ou generaliza-
das de qualquer etiologia;

c) desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como 
sequelas de fraturas, cifoses superiores a 45 graus, escoliose 
superior a 10 graus, espondilólise e espondilolistese de natu-
reza congênita ou adquirida, deformidade da cintura escapular, 
do cotovelo, punho ou mão e dos dedos; discopatia da coluna 

Administração Direta, Indireta, conselhos participativos e Sub-
prefeituras. Administração de documentos: arquivos correntes 
e intermediários, permanentes, tipos de documentos, guarda 
e conservação de documentos, métodos de arquivamento, 
Administração de Recursos Materiais: conceituação de Material 
e Patrimônio na Administração Pública e tipos de controle, No-
ções de Administração de Recursos Humanos na Administração 
Pública: formas de ingresso; Regime Jurídico; Conceito de cargo 
e carreira, Noções de Contrato e Compras na Administração 
Pública: formas de contratação; tipos de contrato; Conceito de 
pregão e tipos; Conceito de convênios e parceiras; Conceito de 
financiamento público e repasses de recursos, Canais de aten-
dimento e qualidade no atendimento ao público: Direitos do 
usuário dos serviços públicos prestados pelo município; Lei de 
Acesso à Informação; Conduta funcional dos agentes públicos, 
Noções de planejamento, orçamento (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e Programa 
de Metas) e pagamentos (noções de contabilidade pública) na 
Administração Pública Municipal.

MATEMÁTICA PARA ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS: Operações com números reais, Mínimo Múltiplo 
Comum e Máximo Divisor Comum, Razão e Proporção, Porcen-
tagem, Regras de Três Simples e Composta, Média Aritmética 
Simples e Ponderada, Juros Simples, Equação de 1º Grau, Siste-
mas de Equação de 1º Grau, Relação entre Grandezas, Tabelas 
e Gráficos, Noções de Geometria: Forma, Perímetro e Área, Sis-
temas de Medidas Usuais e Resolução de Situações-Problema.

MATEMÁTICA PARA AGENTE DE APOIO: Números inteiros: 
operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e pro-
porção. Porcentagem. Regra de três simples. Porcentagem e 
juros simples. Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de 
tempo, comprimento, superfície e volume e massa. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema.

ATUALIDADES PARA AGENTE DE APOIO: Questões relacio-
nadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacio-
nais e internacionais, divulgados na mídia local e/ou nacional, 
veiculados nos últimos seis meses anteriores à data da prova.

ca; Metodologia de atuação nos campos. Principais correntes 
filosóficas do século XX e sua influência no Serviço Social: mar-
xismo, neotomismo, neopositivismo, fenomenologia. O processo 
de trabalho e relações sociais na sociedade contemporânea. 
Crise capitalista e transformações no mundo do trabalho. Os 
impactos no Serviço Social brasileiro. Questão social e defesa 
de direitos no horizonte da ética profissional. O Código de Ética 
Profissional: valores éticos, morais e profissionais. As institui-
ções de direito no Brasil: direitos e garantias fundamentais da 
cidadania; Constituição Federal, LOAS, ECA, SUAS, Estatuto do 
Idoso e Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Papel do 
Estado e da Sociedade civil. Políticas brasileiras de seguridade 
social. Conselhos. Redes sociais e redes locais. Famílias e políti-
cas públicas. Formulação e gestão de políticas sociais. O Serviço 
Social como especialização do trabalho coletivo. A inserção 
do assistente social nos processo de trabalho: questão social, 
trabalho com população em situação de rua, políticas e movi-
mentos sociais, a dinâmica institucional. Processos interventivos 
do Serviço Social: estratégias,procedimentos, instrumental 
técnico operativo. Concepção, desenvolvimento, monitoramen-
to e avaliação de projetos sociais. Concepção, elaboração e 
realização de projetos de pesquisa. A pesquisa quantitativa e 
qualitativa e seus procedimentos. Leitura e interpretação de 
indicadores sócio econômicos. Estatística aplicada à pesquisa 
em Serviço Social. As teorias do desenvolvimento humano e 
de grupos sociais. A construção das identidades sociais e das 
subjetividades. Lei Orgânica do Município; Programas/Projetos/
Serviços e Ações; Redes Sócio Assistenciais; Ética profissional e 
SUS (princípios e diretrizes).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE DE 
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: Técnicas de atendimento 
ao público; relações humanas e públicas; técnicas de arquiva-
mento: classificação, organização, arquivos e protocolos; Pro-
cedimentos administrativos em geral e noções de organização; 
redação Oficial: modalidades, formas de tratamento, normas de 
utilização; Noções básicas de Portaria, Decreto, Edital, Oficio 
e Memorando; Elaborar e digitar Ofícios, Memorandos, atas, 
circulares e documentos afins. Competências do Ente Municipal, 
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ANEXO VI - FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº. 03/2017

Nome do candidato: 

Nº de inscrição no Concurso: 

Cargo:

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 

Ordem Tipo de Título Entregue 

Para uso do Instituto Mais 
(Não Preencher) 

Validação Pontuação Anotações

1   Sim  Não   

2   Sim  Não   

3   Sim  Não   

4   Sim  Não   

5   Sim  Não   

6   SIM  NÃO   

7   SIM  NÃO   

Observações Gerais: Total de Pontos:

Revisado por: 

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na Prova de Títulos correspondem à minha participação pessoal em 
eventos educacionais nos quais obtive êxito de aprovação. 

Declaro, ainda, que ao entregar a documentação listada na relação acima para avaliação da Prova de Títulos, estou ciente que assumo
todos os efeitos previstos no Edital do Concurso Público Nº 03/2017 quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no 
que toca às sanções e efeitos legais. 

____________, ___ de _____________ de 2017. 

Assinatura _______________________________ 

VIA INSTITUTO MAIS 

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - AHM
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2017 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE TÍTULOS – VIA CANDIDATO 

Nome do Fiscal que recebeu os documentos: _______________________________________________________________ 

_______________, ____/____/2017. 

Observação:______________________________________________________________________________ 
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