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MÉDICO / MEDICINA DO TRABALHO 
 
 
 
PROGRAMA 
 
1) Programa de controle médico em saúde ocupacional. 
2) Programa de prevenção de riscos ambientais. 
3) Normas regulamentadoras em higiene e segurança do trabalho. 
4) C.L.T e legislação em medicina do trabalho. 
5) Métodos diagnósticos das doenças ocupacionais. 
6) Indicadores biológicos de exposição. 
7) Serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. 
8) Acidentes do trabalho. 
9) Indicadores ambientais de exposição. 
10) Doenças pulmonares ocupacionais. 
11) Lesões por esforços repetitivos. 
12) Dermatoses ocupacionais. 
13) Perdas auditivas induzidas pelo ruído. 
14) Radiações ionizantes e não ionizantes. 
15) Exposição ocupacional a metais pesados, solventes e gases. 
16) Exposição a agrotóxicos. 
17) Ergonomia. 
18) Intoxicações profissionais. 
19) Doenças relacionadas com o trabalho. 
20) Agentes de exposição (riscos químicos, físicos, biológicos, etc). 
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
a. Graus acadêmicos até o máximo de 3,0 pontos. 

Graduação a partir do segundo título  
- na área do concurso – 0,15 ponto 
- fora da área do concurso – 0,1 ponto 

 
até 0,15 ponto 

Cursos de Especialização  
- na área do concurso - 0,55 ponto 
- fora da área do concurso – 0,35 ponto 

 
até 0,55 ponto 

Curso de Mestrado  
- na área do concurso – 0,75 ponto 
- fora da área do concurso – 0,25 ponto 

 
até 0,75 ponto 

Curso de Doutorado  
- na área do concurso - 1,55 ponto 
- fora da área do concurso – 1,0 ponto 

 
até 1,55 ponto 

 
b. Experiência profissional na área do concurso, até o máximo de 4,0 pontos. 

Experiência técnica  
0,5 ponto por semestre completo 

até 2,0 pontos 

Experiência administrativa em cargos ou funções de chefia 
0,1 ponto por semestre completo 

até 0,5 pontos 

Estágios não-curriculares 
0,25 ponto por semestre completo até 1,5 pontos 

 
c. Atividades técnico-científicas na área do concurso, até o máximo de 3,0 pontos. 

Participação em jornadas, seminários, congressos e similares, nos 
últimos cinco anos (0,10 pontos por participação) 

até 0,6 pontos 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas ou 
similares nos últimos cinco anos (0,10 pontos para cada) 

até 0,6 pontos 

Publicação de nível científico, exceto tese de mestrado e doutorado 
nos últimos cinco anos (0,20 pontos para cada) até 1,0 pontos 

Premiação técnico-científica nos últimos cinco anos (0,1 ponto por 
premiação) até 0,3 pontos 

Atividades de extensão nos últimos cinco anos (0,1 ponto por 
atividade) 

até 0,5 pontos 

 
 

 


