RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2013 –
IPSEMG
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL IPSEMG Nº 02/2013, de 29 de agosto de 2013.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS
CARREIRAS DE MÉDICO DA ÁREA E
SEGURIDADE SOCIAL E ANALISTA DE SEGURIDADE SOCIAL, DO
QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
RETIFICAÇÃO Nº 01
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais (IPSEMG) e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
(FUNDEP), no uso de suas atribuições legais, COMUNICAM que
foram efetuadas as seguintes alterações no Edital de Concurso
Público Nº 02/2013, publicado em 29 de agosto de 2013:
1 – Em razão das alterações processadas nesta Retificação nº 01,
e com objetivo de não prejudicar os candidatos interessados ao
cargo que é objeto de correção, fica acrescido o item 5.4.1.1 ao
Edital:
5.4.1.1 Para os candidatos ao cargo de Médico da Área de
Seguridade
Social,
exclusivamente
para
as
áreas
de
conhecimento de MÉDICO RADIOLOGISTA, o período de isenção
de que trata o item 5.4.1 deste edital será de 04 a 08 de
novembro de 2013.
2 – No Anexo I do Edital, especificamente no quadro de vagas da
carreira de Médico da Área de Seguridade Social, inclui-se a
especialidade/área de atuação: MÉDICO RADIOLOGISTA.
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*O número de vagas reservadas a pessoas com deficiência está
contido no total de vagas da ampla concorrência, conforme item
3.2.
2.1- No Anexo I do Edital, especificamente no quadro de vagas
da carreira de Médico de Seguridade Social, na linha onde se lê
“Total de vagas = 49”, leia-se , total de vagas 50.
3 – No Anexo V do Edital, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, inclui-se
a especialidade/ área de atuação: RADIOLOGIA e o seguinte
conteúdo programático e referências bibliográficas indicada para
RADIOLOGIA:
Radiologia:
Bases físicas dos métodos de diagnóstico por imagem Fundamentos físicos das radiações e efeitos biológicos. Raios X:
características e produção.
A formação da imagem radiográfica. Controle e qualidade. Filmes
radiográficos, sistemas intensificadores e antidifusores.
Fundamento da fluoroscopia, fluorografia e planigrafia. Proteção
radiológica. Fundamentos da mamografia, ultrassonografia,
tomografia computadorizada e ressonância magnética: princípios,
técnica, aplicação clínica. Meios de contrastes empregados no
diagnóstico por imagens: características, indicações, limitações
de emprego e contraindicações. Sistemas de processamentos de
filmes planos e especiais. Controle de qualidade em radiologia
geral:
mamografia,
ultrassonografia,
tomografia
computadorizada e ressonância magnética.

Aparelho respiratório e cardiovascular - Métodos de imagenologia
do tórax.
Imagenologia do tórax normal. Elementos fundamentais na
análise imagenológica do tórax.
Imagenologia: das alterações intersticiais, alveolares e mistas,
das doenças pleuroparietais e diafragmas, do mediastino normal
e patológico, das doenças infecciosas pleuropulmonares
especificas e inespecíficas, das repercussões pleuropulmonares
de doenças sistêmicas, das doenças vasculares pulmonares e
hipertensão pulmonar, das atelectasias pulmonares, do tórax nas
emergências, do tórax em pediatria, do tórax no paciente crítico,
na D.P.O.C, do aparelho cardiovascular. Rotinas: nos aumentos
cavitários cardíacos, nas lesões valvulares, nas cardiopatias
congênitas da aorta, do sistema vascular periférico, do sistema
vascular periférico no trauma e dos vasos do pescoço e
estruturas adjacentes. Tumores benignos e malignos dos
pulmões. Aparelho digestivo - Imagenologia do abdômen:
métodos de exploração; do abdômen normal e agudo: elementos
fundamentais na análise da imagenologia abdominal. Anomalias
congênitas, estenoses, ulcerações, divertículos, fístulas, tumores
benignos e malignos, compressões extrínsecas, alterações
sistêmicas e vasculares. Traumatismos e alterações endócrinas
de: esôfago, estômago e duodeno, intestino delgado e grosso,
fígado, pâncreas, baço, vesícula e vias biliares. Retroperitônio.
Aparelho urinário - Imagenologia do aparelho urinário: métodos.
Elementos fundamentais na análise da imagenologia do aparelho
urinário. Imagenologia: das massas expansivas renais, da
bexiga, ureteres e junções, da próstata e vesículas seminais, do
aparelho urinário em pediatria, das lesões vasculares renais e
das urgências em aparelho urinário incluindo trauma; da
exclusão renal; cálculos, calcificações renais e nefrocalcinoses;
das infecções renais específicas e inespecíficas.
Suprarrenal: doenças granulomatosas, endócrinas e tumorais.
Ossos
e
articulações
Imagenologia
das
lesões
osteomusculoarticulares. Elementos fundamentais na análise da
imagenologia osteomusculoarticular. Imagenologia: das doenças
inflamatórias e infecciosas osteomusculoarticulares, das lesões
tumorais
e
pseudotumorais;
das
repercussões
osteomusculoarticulares, das doenças sistêmicas (incluindo
metástases), da coluna vertebral, das alterações endócrinas,
metabólicas, isquêmicas e degenerativas, da tuberculose óssea e
vertebral, da doença de Paget, das lesões dos músculos, tendões
e ligamentos. Ginecologia e obstetrícia - Imagenologia em G/O:
métodos. Anomalias uterinas.
Infertilidade feminina. Doença trofoblática. Endometrioses do
útero e anexos (normal e patológica, da gravidez): diagnóstico,
evolução e complicações. Avaliação ultrassonográfica do primeiro
trimestre. Avaliação ultrassonográfica do segundo trimestre.
Avaliação ultrassonográfica do terceiro trimestre. Avaliação
ultrassonográfica
do
liquido
amniótico.
Avaliação
ultrassonográfica da placenta. Anomalias fetais.
Gestação múltipla. Hidropsia fetal. Mama - Mama normal e
alterações fisiológicas. Lesões benignas e malignas. Lesões
inflamatórias. Mama masculina. Mama operada e irradiada.
Mamografia x ultrassonografia. Ressonância magnética. Biópsias.
Bi-rads.
Neuroradiologia - Imagenologia do S.N.C: métodos. Elementos
fundamentais
na
análise
da
imagenologia
do
S.N.C.
Imagenologia: no T.C.E, no A.V.C, nas doenças vasculares do
SNC, nas doenças infecciosas e desmielinizantes, das massas
expansivas do S.N.C, do S.N.C em pediatria, do S.N.C em
pacientes críticos e do S.N.C nas alterações sistêmicas.

Desenvolvimento do cérebro e malformações congênitas:
doenças degenerativas e metabólicas.
Aparelho genital masculino - Lesões inflamatórias e tumorais da
próstata. Lesões inflamatórias e tumorais do testículo e
epidídimo. Torção do testículo: traumatismos.
Varicocele. Infertilidade. Cabeça e pescoço - Seios paranasais,
nariz, fossa pterigopalatina, glândulas salivares. Espaço
parafaringeo, ATM, orelhas, boca, faringe, laringe, base do
crânio.
Órbitas – olhos, rochedo e mastoides, tireoide e paratireoide.
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