ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CRICIÚMA
EDITAL Nº 001/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
ATO 001/PS/001/2020
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2020

O PREFEITO E O SECRETÁRIO GERAL, do Município de Criciúma, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, juntamente com a comissão de Processo Seletivo e a Fucri-Unesc, torna
público a primeira retificação do edital de Processo Seletivo 001/2020 de Criciúma, conforme segue:
1.

Fica RETIFICADO O ANEXO I do quadro de conteúdo programático, que passa a vigorar da seguinte
forma:
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível superior: 15 questões
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil
e no mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial,
arte e cultura. Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da
geografia brasileiras. Economia sustentável e biodiversidade.
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e
Verbal, Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras.
Separação em sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos
substantivos terminados em vogal. Fonética: letra e fonema.
Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor
Absoluto, intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º
grau, Modular, Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção,
Fatoração.
Informática: Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações
básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel,
Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para
Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas
respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção
antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos;
Conversores para PDF.
1.2 Conhecimentos Específicos para cargo de nível Ensino Superior: 25 questões

Assistente Social
Assistente Social Consultório de Rua
Código de ética profissional do assistente social. Atuação dos conselhos municipais cuja instituição e atribuições
sejam voltadas a atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência social pública, junto aos idosos,
às crianças; conhecimentos das estruturas públicas de assistência social; atividades possíveis de execução junto
às comunidades, objetivando melhorias de qualidade de vida dos indivíduos. Conhecimentos básicos inerentes à
área de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais.
Medidas socioeducativas, reinserção social, liberdade assistida e prestação de serviços. Direitos Humanos éticos e
cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Lei de Regulamentação da profissão do
Assistente Social; Política Nacional do Idoso; Estatuto das Pessoas com Deficiência. Programas, serviços e
metodologia do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Programas, serviços e metodologia do centro
de referência especializado de Assistência Social – CREAS. Administração pública. Poderes Administrativos. Atos
Administrativos, Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania. Ética
Profissional e outros conteúdos inerentes ao cargo. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993; Estatuto da

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CRICIÚMA
EDITAL Nº 001/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Criança e do Adolescente – ECA/1990, Estatuto do Idoso; -Lei Nº 12.435 de 06 de julho de 2011; SCFV – Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento
de
vínculos
–
MDS
–
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vínculos
Fundamentos
éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho com crianças e adolescentes em Casa Abrigo. Noções
fundamentais de direitos humanos e sócio assistenciais das crianças e adolescentes. Noções de higiene pessoal,
saúde e alimentação da pessoa cuidada. Estímulo de crianças e adolescentes à prática de esportes, brincadeiras,
o gosto pela dança, música e leitura. Orientações a as crianças e adolescentes, no limite de sua maturidade e
disponibilidade, a participarem das tarefas domésticas de um lar, tais como: organização dos espaços, cuidados
com plantas e animais, cuidados com seus pertences pessoais, cuidados com higiene pessoal, calçados, material
escolar, livros e brinquedos. Outros conhecimentos específicos exigidos para desempenho da função.

Cirurgião Dentista – ESF

Cirurgião Dentista – Diurno
Cirurgião Dentista – Noturno
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde-Princípios e diretrizes, controle social,
Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e
cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas
respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do
idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Cariologia; Materiais restauradores; Técnicas restauradoras;
Preparos cavitários; Nomenclatura e classificação das cavidades; Princípios gerais do preparo cavitário; Interrelação
periodontia/dentística;
Oclusão;
Procedimentos
preventivos
e
restauradores
(características
gerais)./Desenvolvimento e morfologia dos dentes decíduos; Erupção dos dentes: fatores locais, sistêmicos e
congênitos que influenciam o processo; Cárie dentária e tratamentos preventivos e restauradores na criança e no
adolescente; Abordagem dos traumatismos nos dentes e tecidos de suporte./Pares cranianos; Osteologia; Miologia;
Vascularização da face. /Prevenção das doenças bucais; Recursos humanos direcionados para a promoção da
saúde bucal./Características do periodonto sadio; Etiologia das doenças periodontais; Patologia periodontal e
tratamento./Fármacos; Equipamentos; Técnicas e complicações; (anestésicos)./Defeitos de desenvolvimento da
região maxilofacial e oral; Anomalias dos dentes; Doenças da polpa e do periápice; Doenças periodontais; Infecções
Bacterianas virais; Tumores dos tecidos moles; Patologia óssea; Cistos e Tumores odontogênicos; Manifestações
orais de doenças sistêmicas./Princípios de exodontias simples e complicadas – particularidades./Preparo,
moldagem e cimentação para prótese fixa; Características gerais, procedimentos operatórios e materiais utilizados
nos diversos tipos de restaurações protéticas./Doenças infecciosas de interesse Odontológico; Proteção pessoal e
do equipamento; Degermação das mãos e lavagem do instrumental; Esterilização e desinfecção./Histofisiologia do
complexo dentino-pulpar; Patologias de origem não-endodôntica; Diagnóstico diferencial e semiologia em
endodontia; Anatomia interna, cavidade de acesso e localização dos canais; Isolamento absoluto; Radiologia em
endodontia; Microbiologia endodôntica; Biofilme bacteriano Perirradicular; Tratamento e retratamento endodôntico
(generalidades); Substâncias químicas empregadas no preparo radicular; Medicação intracanal. /Bases química,
física e mecânica; Estrutura dental; Materiais restauradores diretos e indiretos; Cimentos e bases protetoras;
Materiais para moldagem, modelos e troquéis e para higiene bucal e prevenção; Materiais clareadores./Vias de
administração de drogas; Bases farmacológicas para a prática clínica; Uso de medicamentos na prevenção e
controle da dor; Uso clínico de antimicrobianos; Odontopediatria; Tratamento de pacientes que requerem cuidados
especiais; Prevenção da endocardite infecciosa; Protocolos indicados na prática odontológica./Princípios gerais de
aplicação e efeitos biológicos dos raios X em odontologia; Técnicas radiográficas; Interpretação e patologia
radiográfica./Saúde, saúde bucal saúde pública e profissões da saúde; Unidades de medidas: índices; Prevalência
e incidência; Levantamentos sobre cárie dentária; Níveis de prevenção e de aplicação.

Educador Físico – NASF
Fundamentos da Educação Física. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de Educação Física
voltados para: crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, crianças com sobrepeso
e obesidade. Planejamento, Prescrição e Orientação de Programas de exercícios para Academia da Terceira Idade
(ATI). Princípios das Práticas de Ginástica, Caminhada, Tai Chi Chuan e Yoga para adultos e idosos. Princípios das
Práticas de dança, lutas e capoeira para adolescentes. Desenvolvimento motor e sua aplicação em programas de
Educação Física. Medidas e Avaliação em Educação Física. Anatomia e fisiologia do exercício. Lazer e Recreação.
Organização de eventos recreativos e esportivos. Atividade física e saúde. Fisiologia do esforço. Atividade física e
reabilitação. Atividade física e prevenção de doenças não transmissíveis. Atividade física e qualidade de vida. Lei
nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
Plano Terapêutico Singular. PNAB 2436 de 21/09/2017.
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Enfermeiro
Enfermeiro – Consultório de Rua
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social,
Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e
cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas
respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do
idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas,
Composição, conservação‐rede de frio, indicação e contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco,
doses e vias de administração), Planejamento, Organização e operacionalização de Campanhas, bloqueios e
intensificações de vacinas. Administração e Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva:
Administração de medicação; esterilização de material; Consulta de enfermagem; procedimentos de enfermagem.
Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno,
alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas, infecções respiratórias agudas.
Assistência integral à Saúde do Adolescente. Assistência Integral à Saúde da Mulher: Programa Nacional de
Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino. Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: Assistência aos
portadores de doenças Crônico Degenerativas Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao Hipertenso.
Assistência Integral à Saúde do Trabalhador: Legislação, Patologias. Assistência Integral à Saúde do Portador de
Sofrimento Mental. Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. Assistência Integral à Saúde do Portador
de Doenças Transmissíveis: Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis ‐ DST;
AIDS. Epidemiologia: Indicadores de saúde; Legislação; patologias; Programa Nacional de Controle da Tuberculose
e Programa Nacional de Controle da Hanseníase. Medidas de proteção ambiental, coletiva e individual: Limpeza,
desinfecção, descontaminação. Educação em Saúde.

Farmacêutico / Bioquímico
Farmacêutico – NASF
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 3)
Imunizações. 4) Direitos dos usuários da saúde. 5) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 6)
RENAME. 7) Assistência Farmacêutica. 8) Ética Profissional. 7) Legislação Farmacêutica. 8) Legislação (considerar
as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados). Farmácia;
COMERCIAL: 1) Assistência farmacêutica, Regulamento de Boas Práticas em Farmácia. 2) Atribuições do
profissional farmacêutico, responsabilidade técnica. 3) Manipulação medicamentosa. 4) Farmacologia. 5) Sedativos.
6) Hipnóticos. 7) Psicoestimulantes. 8) Sedativos ansiolíticos. 9) Antipsicóticos. 10) Antidepressivos. 11) AntiHistamínicos. 12) Vasoconstritores. 13) asodilatadores.14) Antiácidos. 15) Digestivos. 16) Antitussígenos. 17)
Expectorantes. 18) Antilipêmicos. 19) Antidiabéticos. 20) Diuréticos. 21) Antiinflamatórios locais. 22) Antiparasitários.
23) Antifúngicos. 24) Antimicrobianos. 25) Antieptiléticos. 26) Corticosteróides. 27) Interações medicamentosas. 28)
Efeitos Adversos.29) Administração de Recursos Materiais. 30)Sistemas de Distribuição de Medicamentos. 31)
Quimioterapia. 32) Medicamentos Genéricos e Similares. MANIPULAÇÃO: 1) Boas Práticas em Manipulação. 2)
Princípios básicos e conceitos em Farmacotécnica. 3) Formas medicamentosas externas e atividades na pele. 4)
Processos de manipulação, vias de administração dos medicamentos. 5) Incompatibilidades físico-químicas. 6)
Cálculos matemáticos em farmácia magistral. 7) Matérias-primas. 8) Sistemas emulsionados. 9) Produtos para
limpeza da pele. 10) Cremes, cosméticos. 11) Fabricação de produtos cosméticos. 12) Higiene do cabelo. 13)
Formas farmacêuticas. 14) Desenvolvimento farmacotécnico. 15) Sólidos orais, xaropes, suspensões, soluções
orais, sistemas transdérmicos.16) Pomadas, cremes, loções, preparações de uso tópico.

Fisioterapeuta
Fisioterapeuta – NASF
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social,
Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF; Modelos de atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde;
Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e
do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Biossegurança;
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Anatomia do corpo humano: planos e eixos
anatômicos; esqueleto axial; ossos, junturas, músculos, vasos e nervos; sistema circulatório; sistema respiratório;
sistema esquelético; sistema articular; sistema muscular. Anatomia funcional do sistema nervoso, organização e
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classificação, estrutura macroscópica e microscópica do sistema nervoso central e periférico. Aspectos gerais do
sistema nervoso autônomo. Vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central. Vascularização do sistema
nervoso central. Fisiologia celular. Fisiologia muscular. Contração do músculo. Placa motora. Potenciais de
membrana e transmissão nervosa. Sinapse e os circuitos neuronais básicos. Fisiologia dos receptores. Fisiologia
do sistema nervoso, muscular, cardiovascular e respiratório. Aplicação das leis e grandezas físicas na compreensão
do movimento humano, no diagnóstico e na terapêutica relativa à fisioterapia. Princípios e estudo biomecânico do
movimento humano (cinética e cinemática do movimento humano normal e adaptado na execução das atividades
de vida diária). Equilíbrio do corpo humano. Efeitos da força de gravidade, centro de gravidade do corpo. Mecânica
da coluna vertebral. Goniometria. Avaliação muscular: provas de força e flexibilidade. Aplicação do movimento sob
forma terapêutica. Ganho de força muscular e amplitude de movimento: métodos, técnicas e recursos fisioterápicos.
Noções de tratamento clínico e cirúrgico das doenças ortopédicas e traumáticas, assim como no tratamento em
diferentes fases de doenças infecciosas e degenerativas de músculos, ossos e articulações. Disfunções da coluna
vertebral. Fraturas e luxações. Desenvolvimento e avaliação do sistema neuropsicomotor. Paralisia cerebral.
Paralisia braquial obstétrica. Mielomeningocele. Doenças neuromusculares e síndromes de regressão neurológica.
Repercussão das doenças cerebrovasculares e traumatismo craniencefálico na infância. Lesão de plexo braquial,
plexo lombossacro e nervos periféricos. Lesão medular. Síndrome de GuillainBarré. Poliomielite. Acidente vascular
cerebral. Traumatismo craniencefálico. Doenças degenerativas. de indivíduos adultos com doenças e disfunções
neurológicas. Semiologia do aparelho respiratório. Patologias pulmonares mais frequentes, incluindo avaliação,
classificação, quadro clínico, complicações, evolução e tratamento. Avaliação da função pulmonar: mecânica
respiratória, ventilometria, espirometria e pressões respiratórias. Técnicas específicas em fisioterapia respiratória
ambulatorial e de UTI. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Métodos e técnicas de fisioterapia, empregados
na reabilitação pulmonar (desobstrução, reexpansão e treinamento muscular). Indicação e características das
órteses de membros inferiores, superiores e de tronco; próteses de membros inferiores. Indicação e tipos de auxílio
locomoção. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Avaliação física, definição de objetivos e condutas, indicação de
tratamento fisioterápico e abordagem em equipe interdisciplinar. Legislação creffito. Anatomia e fisiologia humana
geral. Histologia, neurofisiologia. Biomecânica geral e cinesiologia. Fisioterapia aplicada à: pediatria, neurologia,
adulto e pediátrica; átraumato-ortopedia; reumatologia; aparelho cardiorrespiratório ambulatorial e cti (adulto e
neonatal); ginecologia e obstetrícia, dermato-funcional. Eletroterapia, termoterapia. Fototerapia, hidroterapia,
cinesioterapia, osteopatia, recursos terapêuticos manuais, métodos de reeducação postural, disfunções crâniocervico-mandibulares, fisioterapia do trabalho e ergonomia. Código de Ética.

Médico
Médico ESF
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Promoção da Saúde;
Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 2) Saúde
da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose,
hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos
de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6) Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8)
Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional.
11) Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem
especificados). Medicina Geral: 1) Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia.
7) Farmacologia. 8) Toxicologia. 9) Epidemiologia Clínica. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem
geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por
Animais Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho
Cardiovascular. 16) Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado,
da Vesícula, dos Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido
Conjuntivo e Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e
Oncológicas. 23) Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26)
Doenças Oculares. 27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças
Psiquiátricas. 30) Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia.
33) Pediatria Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia
Clínica. Consciência, educação e boas práticas ambientais no serviço público

Médico Especialista – Endocrinologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
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e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Amenorreia e menopausa. 39) Diabetes melito. 40) Distúrbios da adeno-hipófise e do hipotálamo. 41) Distúrbios da
neuro-hipófise. 42) Distúrbios da glândula tireoide. 43) Distúrbios que acometem múltiplos sistemas endócrinos. 44)
Distúrbios dos testículos. 45) Distúrbios da diferenciação sexual. 46) Distúrbios do córtex e medula suprarrenal. 47)
Doenças das glândulas paratireoides, hipocalcemia e hipercalemia. 48) Doença de Paget e outras neoplasias
ósseas. 49) Distúrbios do metabolismo das lipoproteínas. 50) Feocromocitoma. 51) Hipoglicemia. 52) Osteoporose.
53) Obesidade. 54) Neoplasia endócrina múltipla. 55)Terapia com glicocorticoide.

Médico Especialista – Gastroenterologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica.
Abordagem ao paciente com doença gastrointestinal. Métodos de diagnóstico por imagem em gastroenterologia.
Endoscopia gastrointestinal. Colonoscopia. Hemorragia gastrointestinal alta e baixa. Sangramento gastrointestinal
oculto. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites. Neoplasias do esôfago. Doença ulceropéptica. Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Neoplasias do estômago. Má absorção intestinal.
Doença celíaca. Diarreia aguda. Diarreia crônica. Síndrome do Cólon irritável. Abordagem ao paciente com diarreia
e má absorção. Neoplasias do duodeno e da ampola de Vater. Neoplasias do jejuno e do íleo. Transplante de
intestino e multivisceral. Enteroparasitoses. Neoplasias dos colons e reto. Doenças diverticular do tubo digestivo.
Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Neoplasias do pâncreas. Cistos e pseudocistos do pâncreas. Colelitíase e
suas complicações. Neoplasias do fígado, vesícula e vias biliares. Hepatites agudas. Hepatite crônica. Hepatite
autoimune. Cirrose hepática. Disfagia. Odinofagia. Icterícias. Aumento do volume abdominal e Ascite. Hipertensão
porta. Doenças vasculares do trato gastrointestinal. Abdome agudo. Distúrbios da motilidade gastrointestinal.
Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças inflamatórias e anatômicas do intestino, peritônio, mesentério e
omento.

Médico Especialista – Ginecologista/Obstetra
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Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Ginecologia geral. 39) Amenorreias. 40) Climatério. 41) Consulta ginecológica. 42) Doenças da mama. 43) Doenças
sexualmente transmissíveis e SIDA. 44) Dor pélvica. 45) Endocrinopatia ginecológica. 46) Endometriose. 47)
Ginecologia infanto-juvenil. 48) Infecções genitais. 49) Neoplasias genitais e doenças vulvogenitais. 50)
Planejamento familiar. 51) Reprodução humana. 52) Sangramento genital. 43) Sexologia. 54) Tensão pré-menstrual.
55) Uroginecologia. 56) Violência sexual. 57) Obstetrícia geral. 58) Abortamento. 59) Amamentação. 60) Assistência
ao parto. 61) Assistência pré-natal. 62) Diabete gestacional. 63) Diagnóstico de gestação. 64) Doença hipertensiva.
65) Fórcipe e cesariana. 66) Gemelaridade. 67) Gestação de alto risco. 68) Gestação ectópica. 69) Incompatibilidade
sanguínea materno-fetal. 70) Indução do parto. 71) Infecções. 72) Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação. 73)
Medicina fetal. 74) Neoplasia trofoblástica. 75) Pós-maturidade. 76) Prematuridade. 77) Puerpério. 78) Ruptura
prematura de membranas. 79) Sangramento do terceiro trimestre. 80) Semiologia obstétrica. 81) Uso de drogas
durante a gestação e a amamentação.

Médico Especialista – Infectologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Infecções por vírus. 39) AIDS. 40) Infecções por bactérias. 41) Infecções por micobactérias. 42) Infecções por
espiroquetas. 43) Infecções por fungos. 44) Infecções por protozoários. 45) Infecções por helmintos. 46) Infecções
hospitalares. 47) Antibioticoterapia.

Médico Especialista – Oftalmologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
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Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Hipertensão artéria e olho. 39) Doenças sistêmicas o olho. 10) Diabete melito e olho. 41) Uveítes. 42) Catarata. 43)
Glaucoma. 44) Conjuntivites. 45) Estrabismo. 46) Ambliopia. 47) Tumores oculares. 48) Toxoplasmose ocular. 49)
Prevenção da cegueira. 50) Oftalmologia infantil.

Médico Especialista – Ortopedista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Ciência Básica em Ortopedia e Traumatologia. 39) Semiologia Ortopédica. 40) Ortopedia Adulto. 41) Ortopedia
Infantil. 42) Trauma.

Médico Especialista – Otorrinolaringologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
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Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Anatomia, fisiologia e avaliação da orelha, vias auditivas e equilíbrio. 39) Patologias de orelha externa, média e
interna. 40) Neoplasias malignas de orelha externa, média e interna. 41) Anatomia e avaliação do VII e VIII pares
cranianos. 42) Patologias do VII e VIII pares cranianos craniano. 43) Anatomia, fisiologia e avaliação do nariz e seios
da face. 44) Patologias benignas do nariz e seios da face. 45) Neoplasias malignas do nariz e seios da face. 46)
Anatomia, fisiologia e avaliação da cavidade oral, faringe, laringe e anel de Waldayer. 47) Patologias benignas de
cavidade oral, faringe, laringe e anel de Waldayer. 48) Neoplasias malignas de cavidade oral, faringe, laringe e anel
de Waldayer. 49) Traqueostomia.

Médico Especialista – Pediatra
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Assistência Médica Pediátrica. 39) Consulta do adolescente e pediátrica; triagem, orientação e aconselhamento em
Saúde Infantil. 40) Crescimento, Desenvolvimento e Comportamento. 41) Distúrbios Comportamentais e
Transtornos Psiquiátricos. 42) Transtornos de Aprendizagem. 43) Terapia Medicamentosa Pediátrica. 44) Doenças
agudas na infância e adolescência. 45) Distúrbios Genéticos do Metabolismo. 46) Medicina da Adolescência. 47)
Distúrbios Alérgicos. 48) Doenças Reumáticas na Infância. 49) Doenças Infecciosas. 50) Doenças Urológicas em
Recém-nascidos e Crianças. 51) Problemas Ginecológicos da Infância. 52) Distúrbios Ósseos e Articulares. 53)
Distúrbios nutricionais. 54) Distúrbios metabólicos e respiratórios do recém-nascido. 55) Icterícia neonatal. 56)
Infecções neonatais. 57) Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia intracraniana, luxações e fraturas. 58)
Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. 59) Aleitamento materno. 60) Crescimento e desenvolvimento. 61)
Imunizações. 62) Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. 63) Prevenção de trauma. 64) Anemias. 65)
Asma brônquica. 66) Constipação. 67) Convulsão infância e estado de mal epilético. 68) Desidratação e terapia de
reidratação oral. 69) Diabete melito. 70) Diarreias. 71) Doenças infectocontagiosas. 72) Enurese noturna. 73) Fibrose
cística. 74) Glomerulonefrite difusa aguda. 75) Hepatites. 76) Hiperatividade. 77) Infecções do trato urinário. 78)
Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. 79) Infecções do sistema nervoso central. 80) Insuficiências
cardíaca e renal. 81) Leucemias e tumores sólidos da infância. 82) Parasitoses intestinais. 83) Dermatoses comuns
da infância. 84) Problemas ortopédicos mais comuns. 85) Raquitismo. 86) Refluxo gastroesofágico. 87) Sepse. 88)
Sibilância do lactente (“lactente chiador”). 89) SIDA / infecção pelo HIV. 90) Síndrome da criança maltratada. 91)
Síndrome da morte súbita da criança. 92) Síndrome nefrótica/nefrítica. 93) Manejo inicial de: Aspiração de corpo
estranho, intoxicações agudas, queimaduras e afogamento. 94) Antibioticoterapia nas infecções comunitárias e
hospitalares. 95) Assistência ao recém-nascido. 96) Desnutrição protéico-energética. 97) Doenças exantemáticas.
98) Doenças frequentes do período neonatal; neonatologia. 99) Emergências pediátricas. 100) Infecções
pulmonares da infância. 102) Prematuridade e restrição do crescimento intra-uterino. 103) Queixas frequentes no
ambulatório pediátrico. 104) Reanimação cardiorrespiratória (neonatal e pediátrica). 105) Tuberculose na infância.
106) Segurança da criança e do adolescente: injúrias intencionais e não intencionais.
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Médico Especialista – Pneumologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Desenvolvimento do sistema respiratório, regulação da respiração, patofisiologia respiratória, mecanismos de
defesa e funções metabólica do pulmão, abordagem diagnóstica às doenças respiratórias. Via aérea superior:
Desordens congênitas e adquiridas do nariz, pólipos nasais, infecções das vias aéreas superiores, tonsilas e
císticas, apneia obstrutiva do sono e hipoventilação em crianças. Via aérea inferior: Anormalidades congênitas,
inflamação aguda, corpos estranhos, estenose subglótica, trauma de laringe, neoplasias da laringe e traquéia,
bronquite, bronquiolite, bronquiolite obliterante, pneumonia aspirativa, hipersensibilidade a materiais inalados,
aspergilose pulmonar, pneumonia eosinofílica, doenças do colágeno, pneumonias intersticiais, hemosiderose
pulmonar, proteinose alveolar pulmonar, atelectasias, enfisema, edema pulmonar, embolia pulmonar,
bronquiectasia, abscesso pulmonar, hérnia pulmonar, tumores pulmonares, fibrose cística, problemas ciliares
pulmonares, pleura: dor pleural, derrame pleural, pneumotórax, pneumomediastino, hidrotórax, hemotórax,
quilotórax, problemas esqueléticos e neuromusculares afetando o pulmão, síncope por tosse, asma, infecções
pulmonares em geral, tuberculose, doenças pulmonares intersticiais, bronquiectasias, atelectasias, fibrose cística,
hipertensão pulmonar, tabagismo, trauma torácico, sara, tromboembolismo pulmonar, insuficiência respiratória,
doenças de pleura, mediastino e diafragma, neoplasias intratorácicas, apneia do sono, pneumonias eosinofílicas.

Médico Especialista – Radiologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica. 38)
Produção dos Raios X; Princípios da Radiologia e Radioproteção; Técnicas Radiológicas; Diagnóstico por Imagem
em adultos e crianças; Estudo radiológico comum: crânio, tórax, ossos e articulações, seios da face, coração e vasos
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da base; sistema cardiovascular , abdômen simples e agudo; Estudos radiológicos com contraste; técnicas,
definições e aplicações; meios de contraste; reações; tratamento das reações;Trato urogenital e gastrointestinal.

Médico Especialista – Urologista
Legislação e Saúde Pública: 1) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde coletiva; Políticas
Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção
Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações
e programas de saúde. 2) Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 3) DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. 4) Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 5) Imunizações, imunologia e vacinas. 6)
Epidemiologia. 7) Prevenção e Combate a Doenças. 8) Direitos dos usuários da saúde. 9) Segurança e Saúde no
Trabalho em Serviços de Saúde. 10) Ética Profissional. 11) Legislação. Medicina Geral e Especialidade: 1)
Anatomia. 2) Embriologia. 3) Fisiologia. 4) Genética. 5) Patologia. 6) Semiologia. 7) Farmacologia. 8) Toxicologia.
9) Medicina baseada em evidências. 10) Cuidados em Ambiente Hospitalar. 11) Abordagem geral do paciente:
anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. 12) Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos. 13) Doenças Alérgicas. 14) Doenças Dermatológicas. 15) Doenças do Aparelho Cardiovascular. 16)
Doenças do Aparelho Digestivo. 17) Doenças do Aparelho Respiratório. 18) Doenças do Fígado, da Vesícula, dos
Ductos Bilares e do Pâncreas. 19) Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. 20) Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. 21) Doenças Endócrinas e do Metabolismo. 22) Doenças Hematológicas e Oncológicas. 23)
Doenças Infecciosas e Parasitárias. 24) Doenças Neurológicas. 25) Doenças Nutricionais. 26) Doenças Oculares.
27) Doenças Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. 28) Doenças Ósseas. 29) Doenças Psiquiátricas. 30)
Doenças Renais e do Trato Urinário. 31) Doenças Reumatológicas. 32) Ginecologia e Obstetrícia. 33) Pediatria
Clínica. 34) Geriatria Clínica. 35) Medicina Ambulatorial. 36) Medicina Preventiva. 37) Epidemiologia Clínica.
Anatomia do aparelho urinário e genital.Exames urológicos e técnicas diagnósticas. Avaliação do paciente urológico:
história, exame físico, e urinálise. Instrumentação básica e cistoscopia. Exames de imagens do trato urinário.
Obstrução do trato urinário. Infecção e inflamação do trato geniturinário. Prostatites. Cistite intersticial. Incontinência
urinária: manuseio não cirúrgico. Incontinência pós-prostatectomia. Cirurgia vaginal reconstrutora para incontinência
esfincteriana e prolapso. Suspensão retro púbica para incontinência feminina. Injeção terapêutica para incontinência
urinária. Cirurgia para fístula vesicovaginal, uretrovaginal, e divertículo uretral. Incontinência geriátrica e disfunção
miccional. Hiperplasia prostática benigna. Avaliação e controle clínico da hiperplasia prostática benigna.
Desenvolvimento normal e anormal do sistema urogenital. Avaliação do paciente urológico pediátrico. Infecção
urinária na infância. Válvula de uretra posterior e outras anomalias uretrais. Oncologia pediátrica urológica. Tumores
renais. Tumores uroteliais do trato urinário. Manuseio do Câncer vesical superficial.

Nutricionista
Nutrição e Saúde Pública: Principais problemas alimentares e nutricionais da população. Promoção da Alimentação
Adequada, Saudável e Sustentável. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Programas de Alimentação e
Nutrição. Segurança Alimentar e Nutricional (conceito, histórico, princípios, programas e ações). Programas e ações
intersetoriais: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Saúde na Escola Vigilância alimentar e
nutricional: Sistemas de informação, base de dados, diagnóstico alimentar e nutricional, avaliação antropométrica,
epidemiologia nutricional. Educação Alimentar e Nutricional: Conceito, importância, princípios e objetivos da
educação nutricional. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição; Guia alimentar para a
população brasileira: princípios, recomendações e classificação dos alimentos;
ato de comer e comensalidade Nutrição básica. Recomendações nutricionais nos diferentes ciclos de vida
Dietoterapia: Abordagem do paciente hospitalizado. Dietoterapia nas doenças crônicas não transmissíveis. Gestão
de Unidades de Alimentação e Nutrição: Planejamento físico funcional de Unidade de Alimentação e Nutrição;
Planejamento e avaliação de cardápios; Gestão de recursos materiais e estoque; Gestão de recursos humanos;
Gestão de recursos financeiros. Técnica dietética: Técnicas culinárias; Etapas do preparo dos alimentos; Indicadores
culinários; Ficha técnica de preparação. Controle higiênico-sanitário dos alimentos e legislação sanitária:
Procedimentos de boas práticas na manipulação de alimentos; Fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o
desenvolvimento microbiano dos alimentos; Microrganismos patogênicos de importância em alimentos. Exercício
profissional: Atuação do nutricionista e suas atribuições; Código de Ética e de Conduta do Nutricionista.

Psicólogo – NASF
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Princípios e diretrizes do SUS; Humanização em serviços de saúde;
Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF; CREAS/SUAS Centro de Atenção Psicossocial – CAPS; Resoluções
do Conselho Federal de Psicologia; Abordagens teóricas: cognitiva-comportamental, psicanálise, behaviorismo,
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gestalt-terapia, teoria sistêmica, humanista; Elaboração de documentos e registros psicológicos; sicopatologias
História da Psicologia; Métodos da Psicologia; Atenção, sensação, percepção, pensamento, memória, juízo, entre
outros; O processo de aprendizagem segundo Piaget; Testes psicológicos; Transtornos de ansiedade,
personalidade, humor, entre outros; Psicoterapia de grupo; Psicologia social e escolar; Saúde Mental; A Inteligência;
A Motivação e a Aprendizagem; A Personalidade; Etiologia das Deficiências Mentais; Desordens da Personalidade;
Deficiências Mentais; Desenvolvimento infantil; Psicoterapia Breve; Sistema de RH: conceitos e objetivos,
desenvolvimento organizacional; Recrutamento de RH: conceito e execução; etapas do processo de recrutamento,
fontes de recrutamento, previsão de recursos humanos; Seleção de pessoal: conceito, técnicas de seleção,
entrevista de seleção, objetivos e tipos de entrevista; Testes de seleção: conceito e espécies; Treinamento de
pessoal: conceito, importância e objetivos, levantamento das necessidades de treinamento, planejamento,
organização, execução e avaliação do treinamento; Avaliação de desempenho: conceito e objetivos métodos de
avaliação de desempenho, entrevistas nas avaliações de desempenho; Psicologia do desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e emocional; Avaliações psicológicas: fundamentos das medidas psicológicas; qualidade de vida
no trabalho; Saúde coletiva: políticas de saúde mental; Saúde mental e trabalho; Gestão de pessoas, organização,
inteligência emocional, gestão de marketing pessoal e conceito metacompetência. Ética Profissional: Código de
Ética e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Suas - Sistema Único da Assistência Social Lei nº 8.069 de
13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente Constituição da República Federativa do Brasil: Capítulo II – Da
Seguridade Social – Seção I – Disposições Gerais - Artigos 194 e 195 / Seção IV – Da Assistência Social - Artigos
203 e 204 / Capítulo VI - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso. Artigos 226 a 230 / Capítulo
VIII - Dos Índios - Artigos 231 e 232. Lei 8742/93 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. (SNAS). Proteção Básica do
Sistema Único de Assistência Social – Orientações técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS). Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Assistência Social – NOB/SUAS –
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – Orientações Técnicas NOB/SUAS. Lei Federal nº
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. Lei
Federal nº 6.001, de 19 de Dezembro de 1973. Estatuto do Índio. Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 - Estatuto da
Pessoas com Deficiência. Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.
Conhecimento da Política Nacional de Assistência Social e da Política Nacional da Juventude; Conhecimento do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções fundamentais de direitos humanos.

2 - Cargos de Nível Médio
2.1 - Conhecimentos gerais para todos os cargos de nível Médio: 15 questões
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e no
mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e cultura.
Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia brasileiras.
Economia sustentável e biodiversidade.
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e Verbal,
Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. Separação em
sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos substantivos terminados
em vogal. Fonética: letra e fonema.

Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor
Absoluto, intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º
grau, Modular, Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção,
Fatoração
Informática: Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização e configurações
básicas do Sistema Operacional Windows. Instalação, configuração e utilização: Word, Excel,
Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões posteriores. Noções de segurança para
Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox e suas
respectivas versões posteriores, dentre outros. Correio Eletrônico. Sistemas de proteção
antivírus e outros. Configuração e utilização de Impressoras e periférico. Extensões de arquivos;
Conversores para PDF.
2.2 Conhecimentos Específicos para cargo de nível Ensino Médio: 25 questões
Auxiliar em Saúde Bucal – ESF
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Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social, Indicadores
de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e cuidados em saúde;
Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política
Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do idoso. Anatomia da cavidade bucal.
Anatomia dental. Anatomia do corpo humano/sistemas. Ciclos de vida na Saúde Bucal. Dentição humana; Atribuições da
equipe de saúde bucal no programa de saúde da família. Atribuições de pessoal auxiliar em odontologia (Lei 11.889/2008).
Ergonomia, riscos ocupacionais; Ética Biossegurança, controle de infecção, prevenção e controle de riscos. Plano de
Gerenciamento de resíduos de serviços odontológicos; Segurança contra radiação; Imunidade/Imunização; Doenças
infectocontagiosas. Doenças periodontais. Doenças transmissíveis e não transmissíveis. Cárie dentária/cariologia.
Relação dieta, nutrição, patologias sistêmicas e saúde bucal. Estratégias de educação em saúde. Epidemiologia.
Prevenção das doenças bucais. Prevenção/controle de riscos. Processo Saúde-Doença/determinantes/ condicionantes
em saúde bucal; Equipamento, aparelhos odontológicos, material e instrumental odontológico. Processamento de
materiais odontológicos. Planejamento, programação e Gestão em saúde; Ficha clínica; Identificação dos dentes,
organização e manutenção da agenda clínica. Radiologia odontológica, processamento filme radiográfico, Técnicas de
escovação supervisionada, técnicas odontológicas básica e materiais de uso odontológico, Fluoretos;

Técnico Enfermagem
Técnico em Enfermagem – ESF
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social,
Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Modelos de atenção e
cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde; Programa Brasil Sorridente e suas
respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e do adolescente – ECA; estatuto do
idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Procedimentos: Curativos (Potencial de contaminação,
Técnicas de curativos); Princípios da administração de medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de
farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança nas ações em saúde; Preparação e acompanhamento do cliente na
realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas antropométricas; Controle Hídrico e Diurese; Técnica de
higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para exames; Limpeza e preparo da unidade do paciente;
Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e óbito. Cuidados de enfermagem a
clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios das cirurgias gerais;
Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde Mental: conceito, etiologia, epidemiologia, sinais e sintomas
clínicos, farmacoterapia, assistência de enfermagem; Epidemiologia: Prevenção, controle, tratamento, sinais e
sintomas de: DST’s, doenças infectocontagiosas, DDA. Imunização: Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Doenças de Notificações Compulsórias Nacionais,
estaduais e municipais; Processamento de Material; Manuseio de equipamentos e materiais esterilizados;
Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação (prénatal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Assistência de enfermagem no atendimento
ginecológico; Saúde Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas
Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Amamentação; Complicações e doenças
decorrentes da gravidez. Agravos sociais: a criança e ao adolescente de violência e abandono; Saúde do adulto e
do idoso: Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, doenças respiratórias, outras patologias crônicas;
Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo; Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia
em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).

Técnico Enfermagem – SAMU
Participação na programação de enfermagem. Execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto às
privativas do Enfermeiro. Ações educativas aos usuários dos serviços de saúde. Ações de educação continuada.
Atendimento de enfermagem em urgências e emergências. Atendimento de enfermagem nos diversos programas
de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de
material, instrumental, ambientes e equipamentos. Controle de abastecimento e estoque de materiais médicohospitalares e medicamentos. Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau auxiliar.
Participação na equipe de saúde. Ética Profissional. Princípios da administração de medicamentos (terapêutica
medicamentosa, noções de farmacoterapia); Escuta ativa; Biossegurança nas ações em saúde; Preparação e
acompanhamento do cliente na realização de exame diagnóstico; Sinais vitais e medidas antropométricas; Controle
Hídrico e Diurese; Técnica de higiene, conforto e segurança do cliente. Posições para exames; Limpeza e preparo
da unidade do paciente; Procedimentos de enfermagem na admissão, alta, transferência e óbito. Cuidados de
enfermagem a clientes/pacientes nas diversas etapas do tratamento cirúrgico: pré/trans e pós-operatórios das
cirurgias gerais; Emergências; Anotações de enfermagem. Saúde Mental: conceito, etiologia, epidemiologia, sinais
e sintomas clínicos, farmacoterapia, assistência de enfermagem; Epidemiologia: Prevenção, controle, tratamento,
sinais e sintomas de: DST’s, doenças infectocontagiosas, DDA. Imunização: Vacinas, acondicionamento, Cadeia de
frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Doenças de Notificações Compulsórias
Nacionais, estaduais e municipais; Processamento de Material; Manuseio de equipamentos e materiais
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esterilizados; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar,
gestação (pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Assistência de enfermagem no
atendimento ginecológico; Saúde Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e
nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Amamentação; Complicações e doenças
decorrentes da gravidez. Agravos sociais: a criança e ao adolescente de violência e abandono; Saúde do adulto e
do idoso: Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, doenças respiratórias, outras patologias crônicas;
Conhecimentos básicos inerentes as atividades do cargo; Legislação (considerar as leis que constam na bibliografia
em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).

3 - Cargos de Ensino Fundamental
3.1 Conhecimentos Gerais para cargo de nível Ensino Fundamental
Atualidades: Atualidade, cultura, economia, transformações e estrutura social. Política no Brasil e no
mundo, tipos de energias, tecnologias empregadas na transformação da economia mundial, arte e cultura.
Educação e desenvolvimento social. Aspectos importantes da história e da geografia brasileiras.
Economia sustentável e biodiversidade.
Português: Ortografia, Linguagem Formal, Pronomes de Tratamento, Concordância Nominal e Verbal,
Classes Gramaticais. Leitura e interpretação de pequenos textos. Escrita de palavras. Separação em
sílabas. Gênero masculino e feminino. Ordem alfabética. Formação do plural aos substantivos terminados
em vogal. Fonética: letra e fonema.

Matemática/Raciocínio Lógico: Números Reais: Conjuntos Numéricos, Desigualdade, Valor
Absoluto, intervalos; Funções: Definição, Operações; Funções Elementares: Constante, do 1º
grau, Modular, Quadrática, Polinomial e Racional; Porcentagem, Geometria, Razão e Proporção,
Fatoração.
Informática: Hardware. Software. Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional
Windows. utilização: Word, Excel, Outlook e PowerPoint e suas respectivas versões posteriores.
Noções de segurança para Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer
e Mozilla Firefox e suas respectivas versões posteriores, dentre outros.
3.2 Conhecimentos Específicos para cargo de nível Ensino Fundamental: 25 questões
Agente Social Redutor de Danos - Consultório de Rua
Comportamento: Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio
corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas,
vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para prevenção de
acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do lixo; manuseio e uso correto de
ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando
devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica;
Noções Básicas sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e social; Higiene na prevenção das doenças;
Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e soros); Importância da Imunidade e
tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas; Vírus e principais viroses; Bactérias patogênicas (principais doenças
bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças parasitárias; Epidemiologia (epidemia, endemia e
pandemia); Qualidade de vida (prevenindo a hipertensão e a diabete); Planejamento familiar (métodos contraceptivos);
Noções de primeiros socorros; Ética e cidadania. Administração pública. Poderes Administrativos. Atos Administrativos,
Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes
as atribuições do cargo.

Higienizadora
Comportamento: Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio
corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas,
vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para prevenção de
acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do lixo; manuseio e uso correto de
ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando
devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica;
Específicos: Introdução: Limpeza Hospitalar, Tipos de limpeza na área de saúde, Processos e procedimentos de limpeza
Equipamentos e ferramenta de limpeza, Produtos, Biosegurança, Higienização das mãos, Higiene pessoal, Aparência,
Desenvolver uma boa limpeza, Segurança.
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Motorista Socorrista - SAMU
Comportamento: Regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Higiene pessoal: lavagem das mãos, asseio
corporal, importância no ambiente de trabalho. Prevenção de doenças: alimentação saudável, prática de atividades físicas,
vacinações e exames preventivos que devemos e podemos fazer na Rede Pública de Saúde. Medidas para prevenção de
acidentes de trabalho. Roupas adequadas para o trabalho. Destinação correta do lixo; manuseio e uso correto de
ferramentas, equipamentos e utensílios. EPIs- Equipamentos de proteção individual, quais são, importância, quando
devem ser usados. Cuidados no manuseio de energia elétrica; Legislação de trânsito: Código de Trânsito Brasileiro (Lei
Federal nº 9.503 de 23/9/1997) e legislação complementar atualizada. Conceitos, definições e diretrizes. Sistema Nacional
de Trânsito: disposições gerais, composição e competências. Normas gerais de circulação e conduta. Educação para o
trânsito: conceito, propostas, responsabilidade dos órgãos competentes. Sinalização: objetivos, classificação, ordem de
prevalência. Operação e fiscalização de trânsito. Veículos: Classificação. Características. Segurança. Equipamentos
obrigatórios. Proibições. Transporte de cargas. Identificação. Registro de veículos. Licenciamento. Habilitação: Processo
de habilitação. Carteira Nacional de Habilitação. Normas. Autorização e permissão para dirigir. Categorias. Exames.
Aprendizagem. Expedição. Infrações. Penalidades: Advertências. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Apreensão do
veículo. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Medidas administrativas. Processo administrativo. Cursos de
reciclagem. Crimes de trânsito: Disposições gerais. Tipificação. Penalidades. Direção defensiva: Definição. Cuidados
gerais ao dirigir. Riscos, perigos e acidentes. Manutenção periódica e preventiva do veículo. Cinto de segurança. Condutor.
Ambiente e condições adversas para dirigir. Uso de álcool, drogas e medicamentos. Mecânica básica: Noções básicas
de mecânica de automóveis. Comandos principais. Carroceria, motor e transmissão. Rodas, direção, freios, suspensão e
sistema elétrico. Manual de instruções do veículo. Primeiros socorros: Noções básicas de primeiros socorros. Manutenção
dos sinais vitais. Procedimentos emergenciais.

2.

Fica RETIFICADO O ANEXO II do quadro de atribuições, que passa a vigorar da seguinte forma:
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
Cargo

Agente Social (Redutor
de Danos)

Assistente Social

Atribuição
a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta;
b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, intervir e avaliar a
prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região;
c) Acompanhamento psicossocial, preferencialmente em grupo da clientela;
d) Responsabilidade em favorecer inclusão social junto à escola e outros
dispositivos sociais;
e) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe;
f) Responsabilidade para trabalhar com oficinas terapêuticas e atividades de
inserção comunitária;
g) Disponibilidade para trabalhar com famílias;
h) Realizar visitas domiciliares quando necessário;
i) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma;
j) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado
pelo coordenador, no horário de trabalho;
k) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder
público e sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas,
conselho tutelar, etc;
l) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde),
conforme as políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal
do Sistema de Saúde de Criciúma);
m) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço.
Atividades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade,
para elaborar, programar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;
encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à
população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido
de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de
seus direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais; prestar assessoria e consultoria
a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras
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Assistente Social Consultório de Rua

Auxiliar em Saúde Bucal ESF

Cirurgião Dentista - ESF

entidades; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos
e sociais da coletividade; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades; coordenar, elaborar, executar,
supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de
Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e
pareceres sobre a matéria de Serviço Social; treinar, avaliar e supervisionar
diretamente estagiários de Serviço Social; coordenar seminários, encontros,
congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; dirigir
serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do
Município, emitir laudos e pareceres quando solicitado pelas Secretarias.
a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta;
b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir
e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região;
c) Atendimento da clientela no que diz respeito aos direitos dos usuários;
d) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da
constituição do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da
clínica ampliada;
e) Orientação, encaminhamento e acompanhamento dos usuários quanto aos
benefícios sociais, documentação, recursos da comunidade e outros;
f) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe;
g) Responsabilidade para trabalhar com oficinas e atividades de inserção
comunitária;
h) Responsabilidade em favorecer inclusão social junto à escola e outros dispositivos
sociais;
i) Disponibilidade para trabalhar com famílias;
j) Realizar visitas domiciliares quando necessário;
k) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma quando solicitado;
l) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado
pelo coordenador, no horário de trabalho;
m) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder
público e sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas,
conselho tutelar, etc;
n) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde),
conforme as políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal
da Saúde de Criciúma);
o) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e
a
Política
Municipal
de
Humanização
da
SMSS
Criciúma;
p) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço.
Atividades de nível médio, de complexidade mediana, consiste na recepção de
pacientes, marcação de consultas, manutenção do gabinete Odontológico em
perfeitas condições de Higiene, auxiliar o odontólogo no que for necessário e outras
atividades inerentes a função; bem como: realizar ações de promoção e prevenção
em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local
e protocolos de atenção à saúde; realizar atividades programadas e de atenção à
demanda espontânea; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do
instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; auxiliar e
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; realizar o acolhimento do
paciente nos serviços de saúde bucal; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos; processar filme radiográfico; selecionar
moldeiras; preparar modelos em gesso; manipular materiais de uso odontológico; e
participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na
categoria de examinador.
Atividades de nível superior, de natureza especializada, executar atividades
profissionais da área da saúde correspondentes à sua especialidade, tais como:
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Cirurgião Dentista (diurno
e noturno)

Educador Físico - NASF

Enfermeiro

realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o
planejamento e a programação em saúde bucal; realizar a atenção a saúde em
saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e
coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com
planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar os procedimentos clínicos da
Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas
cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da
instalação de próteses dentárias elementares; realizar atividades programadas e de
atenção à demanda espontânea; coordenar e participar de ações coletivas voltadas
à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; realizar
supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal
(ASB); participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou
administrativos de interesse do Município e emitir laudos e pareceres quando
solicitado pelas Secretarias.
Atividades de nível superior, de natureza especializada, que consiste em examinar,
diagnosticar e tratar afecções de boca, dentes e região maxilofacial, utilizando
processos clínicos ou cirúrgicos; prescrever ou administrar medicamentos,
determinando via oral ou parenteral, para tratar ou prevenir afecções nos dentes e
da boca; manter registro dos pacientes examinados e tratados; participar e executar
levantamentos epidemiológicos na área de saúde bucal; fazer perícia odontoadministrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer
atestados de capacitação física para admissão de pessoal na Prefeitura; participar
do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos
problemas de saúde bucal e programas de atendimento odontológico voltados para
os estudantes da rede municipal de ensino e para a população de baixa renda;
participar da elaboração de planos de fiscalização sanitária; responsabilizar-se pelos
atos técnicos executados nos pacientes, decorrentes do exercício profissional;
realizar o preparo psicológico de crianças antes das atividades clínico-cirúrgicas;
orientar pacientes quanto a alimentação e higiene bucal; orientar, supervisionar e
responder solidariamente, pelas atividades delegadas à pessoal auxiliar sob sua
responsabilidade; cumprir determinações técnicas e de rotinas profissionais
definidas pela administração; executar outras tarefas, sob determinação da chefia
imediata; participar de estudos, pesquisas e outras atividades de saúde; participar
de capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e práticas
educativas junto à comunidade; participar de reuniões de trabalho; integrar equipe
multiprofissional de programas exercendo as atribuições dos mesmos, para
assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população, orientação para a
saúde bucal, tomadas radiográficas e revelação; atendimento clínico, controle de
lesão e reabilitação do paciente, exames clínicos e diagnósticos; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do
Município e emitir laudos e pareceres quando solicitado pelas Secretarias.
Metodologia, Treinamento e Regras das Modalidades Esportivas; História da
Educação Física e do Esporte; Biologia do Esporte; Anatomia Humana; Fisiologia
Humana; Fisiologia do Exercício; Bioquímica; Cinesiologia; Bioestatística;
Biomecânica; Fisiopatologia e Exercício; Epidemiologia da Atividade Física;
Qualidades Físicas na Educação Física e nos Desportos; Prevenção de Acidentes e
Socorros de Urgência; Cineantropometria; Desenvolvimento Motor e Aprendizagem
Motora; Psicologia do Esporte e do Exercício; Pedagogia do Exercício e do Esporte;
Fundamentos da Ginástica e da Musculação; Iniciação Esportiva; Treinamento
Esportivo; Prescrição de Exercício; Atividade Física Adaptada; Atividade Física e
Envelhecimento; Educação Física e Qualidade de Vida; Treinamento Funcional e
Pilates; Instalações, Equipamentos e Materiais Esportivos; Organização de Eventos
Esportivos; Gestão Esportiva; Recreação, Jogos e Lazer; Marketing Esportivo; Ética
e Deontologia da Educação Física; Legislação Esportiva e Profissional; Atualidades
e Tópicos Especiais em Esportes.
Atividades de alta complexidade, de nível superior, envolvendo atendimento de
enfermagem aos pacientes; de acordo com o exercício profissional, bem como
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Enfermeiro - Consultório
de Rua

executar a supervisão e coordenação da equipe da área de enfermagem, avaliando
a qualidade técnica do serviço prestado; programar e supervisionas as atividades de
enfermagem, controlando boletins de produtividade e o número de exames e
consultas realizados; desenvolver serviços de enfermagem, tais como administração
de medicamentos, realização de curativos, controle da pressão venosa,
monotorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de
conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, entre outros; executar
cuidados e serviços de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas;
atuar nos serviços burocráticos de enfermagem, elaborando escalas de serviço,
planos de trabalho e atribuições diárias; preencher prontuários de pacientes, bem
como todos os registros relativos a sua atividade; participar do planejamento,
realização e avaliação dos programas de Saúde Pública, elaborando normas
técnicas e administrativas; realizar estudos e previsão de recursos necessários ao
funcionamento dos serviços de enfermagem; participar de reuniões de caráter
administrativo e de reuniões de caráter técnico de enfermagem, visando o
aperfeiçoamento dos serviços prestados; programar e executar o treinamento
sistemático em serviço do pessoal de enfermagem; desenvolver programas de
prevenção e controle de doenças em geral e programas especiais para mulheres,
crianças e adolescentes; realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão,
solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolo e
encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; realizar atividades
programadas e de atenção à demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as
ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe;
contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de
enfermagem e outros membros da equipe; e participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do
Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta;
b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar,
intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população
da região;
c) Organização das ações em enfermagem;
d) Atendimento na área de enfermagem da clientela;
e) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da
constituição do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento
da clínica ampliada;
f) Orientação das equipes de enfermagem nos territórios;
g) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe;
h) Responsabilidade para trabalhar com oficinas e atividades de inserção
comunitária;
i) Disponibilidade para trabalhar com famílias;
j) Realizar visitas domiciliares quando necessário;
k) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma;
l) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado
pelo coordenador, no horário de trabalho;
m) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder
público e sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas,
conselho tutelar, etc;
n) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde),
conforme as políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal
da Saúde de Criciúma);
o) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e
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a Política Municipal de Humanização da SMSS - Criciúma;
p) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço.
Participar de reuniões com profissionais das UBS, para levantamento das reais
necessidades da população adstrita; Planejar ações e desenvolver educação
permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma
integrada com as UBS; Realizar atendimentos individuais; Realizar atendimento
domiciliares; Desenvolver ações Inter setoriais; Realizar avaliação em conjunto com
as ESF do impacto das ações implementadas através de indicadores préestabelecidos; Treinar, capacitar e supervisionar recursos humanos da atenção
básica/saúde da família para execução das atividades de assistência farmacêutica;
Participar de grupos programáticos abordando questões pertinentes à área;
Participar da Comissão Municipal de Padronização de medicamentos e outros
produtos; Desenvolver ações coletivas de educação em saúde em creches, escolas,
conselhos locais de saúde e outros equipamentos públicos visando acesso e uso
racional de medicamentos; Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando
referência e contra referência, seguindo fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo
com os pacientes encaminhados; Realizar atendimento domiciliares em conjunto
com as ESF dependendo das necessidades. Utilizar todas as ferramentas para por
em pratica o apoio matricial de acordo com as legislações especificas.
Atividades de nível superior, de natureza técnico-profissional de grande
complexidade envolvendo a programação, realização, orientação, supervisão,
fiscalização, interpretação e preparação de estudos, pesquisas, análises clínicas
(exames) e trabalhos na área de Farmácia e Bioquímica, a análise de toxinas, de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como o exercício de atividades referentes
ao controle, produção e análise de alimentos e outras atribuições inerentes à
profissão; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos
de interesse do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias.
Atividades de nível superior de planejamento, programação, ordenação,
coordenação, execução e supervisão de métodos e técnicas fisioterapêuticas, que
visem saúde dos níveis de prevenção primária, secundária e terciária; avaliação,
reavaliação e determinação das condições de alta do paciente; supervisionar e
avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das
tarefas para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de
aparelhos mais simples; controlar o registro de dados, observando as anotações das
aplicações e tratamentos realizados para elaboração de boletins estatísticos,
planejar, organizar e administrar serviços gerais e específicos de fisioterapia, bem
como assessorar autoridades em assuntos de fisioterapia, preparando informes,
documentos e pareceres. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
dificuldade, realizar atendimento domiciliar quando solicitado; seguir as normas e
rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou
equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade
de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até
os locais de trabalho por conta própria; prestar o devido atendimento aos pacientes
encaminhados e preencher o formulário de contra-referência, preencher os boletins
de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; promover e participar de ações educativas de programas
voltados para a saúde pública; participar do planejamento e execução de atividades
de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a
análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional, apoiar estágios nas
áreas específicas quando realizado convênio com universidade, participar de grupos
de estudos visando o aprimoramento da equipe; fornecer dados e relatórios sobre o
número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado, realizar
orientações individuais e coletivas aos usuários e familiares; zelar pela guarda de
materiais e equipamentos de trabalho; executar outras tarefas afins; atuar como
assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do
Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
Participar de reuniões com profissionais das UBS para levantamento das reais
necessidades da população adscrito; Realizar atendimentos individuais; Planejar
ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a
atenção; Trabalhar de forma integrada com as UBS; Desenvolver ações Inter
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setoriais; Realizar avaliação em conjunto com as UBS e avaliar o impacto das Ações
implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Promover programas
coletivos de ações terapêuticas preventivas à instalações de processos que levam à
incapacidade funcional, à patologias músculo esqueléticas, Minimizando aquelas já
instaladas e desenvolvendo a consciência corporal; Realizar abordagem familiar e
institucional (escolas e creches) no que diz respeito a Ergonomia e postura de
crianças e adolescentes; Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos,
através de grupos já constituídos (hiperdia, gestantes, obesos, etc..), visando a
prevenção e reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a
independência na execução das atividades diárias, assistência e inclusão social de
portadores de deficiências transitórias ou permanentes; Realizar atendimentos
ambulatoriais e domiciliares em pacientes portadores de Enfermidades crônicas ou
degenerativas, acamados ou impossibilitados, encaminhando a serviços de maior
complexidade, quando necessário. Utilizar todas as ferramentas para por em pratica
o apoio matricial de acordo com as legislações especificas.
Atividade de média complexidade para execução, nas Unidades de Saúde, de
serviços de limpeza de pisos, paredes, tetos, portas, ralos, janelas, mobiliários,
utensílios, equipamentos, em todos os ambientes, inclusive áreas de circulação
interna e externa, sanitários, troca de roupas de cama, mesa e banho, recolhimento
de resíduos conforme os procedimentos-padrão estabelecidos para estas atividades,
utilizando produtos, equipamentos e materiais de acordo com as normas dos
fabricantes, zelando pela conservação, notificando o mau funcionamento, extravios,
defeitos, baixa qualidade, utilizando racionalmente recursos como água e energia,
evitando desperdícios e colaborando com programas internos de preservação
ambiental e responsabilidade social, preparar e servir café e assemelhados,
participar de reuniões de equipe sempre que solicitado, respeitar colegas de
trabalho, pacientes, visitantes, outros, adotar postura profissional compatível com as
regras institucionais para a execução de suas atividades; bem como, manter
discrição e sigilo profissional; utilizar continuamente os EPIs adequados; utilizar
vestuário apropriado; manter os cabelos penteados e presos; as unhas curtas,
limpas sem esmalte ou unhas postiças; não utilizar adornos; utilizar sempre calçados
fechados, impermeáveis e com sola antiderrapante.
atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada,
envolvendo supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de
atividades pertinentes à defesa e proteção da saúde individual e coletiva; prestar
atendimento médico a pacientes nos ambulatórios, e/ou em regime de plantão, nos
serviços de pronto atendimento ou em outras unidades de saúde do Município, nos
aspectos curativos e preventivos em pacientes da clínica médica, abrangendo a
identificação, avaliação e terapêutica, clínica ou cirúrgica, recomendados; prestar
serviços no âmbito de saúde pública executando atividades clínicas epidemiológicas
e laboratoriais, formulando programas e assumindo ações de promoção prevenção
e recuperação da saúde da coletividade; realizar visitas médicas a pacientes
internados da clínica médica e atendimento domiciliar quando solicitado, anotando
no prontuário médico as recomendações, prescrições, informações e perspectiva de
evolução do quadro clínico dos pacientes; elaborar pareceres na sua especialidade
médica, solicitados por outra especialidade clínica, examinando, interpretando
exames complementares realizados; emitir laudo de exames complementares
solicitados a pacientes da clínica médica; comparecer às reuniões técnico-científicas
ou administrativas, quando convocado, reuniões das Comissões de Controle de
Infecção Hospitalar em situações pontuais sobre Prontuário Médico ou de Ética
Médica ou outras necessárias ao exercício das suas funções profissionais para o
bom funcionamento das atividades de Saúde no Município; promover, participar de
programas de educação e divulgação do autocuidado, incentivando os pacientes a
conscientizarem-se da importância das ações preventivas de saúde; efetuar exames
preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; cumprir as
normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto
ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso,
disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço,
deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas
correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado;
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atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse
do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
Atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada,
para realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; realizar
consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos ou procedimentos médicos
como lavagens de ouvidos entre outros que devam ser realizados na própria UBS,
em visitas domiciliares e nas instituições de longa permanência; atividades em grupo
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, instituições de longa permanência, etc); realizar
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; encaminhar, quando
necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais,
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do
usuário; indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário; contribuir, realizar e participar das atividades de
Educação Permanente de todos os membros da equipe; e participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB;
atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse
do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
Atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparandoos com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; atender
consultas relativas às afecções respiratórias; controlar, prevenir e tratar de moléstias
infecto-contagiosas e resultantes de moléstias ocupacionais; realizar procedimentos
ambulatoriais de diagnóstico e terapêutica e realizar de testes e tratamento
relacionados às moléstias respiratórias; atender, acompanhar, prevenir e tratar
pacientes em Tisiologia; participar do planejamento e execução de atividades de
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise
e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas
específicas quando realizado convênio com universidade; participar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações
educativas de programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e
evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnósticos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos
usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando
solicitado, seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto:
assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme
concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver
lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de
interesse do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, realizar,
analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnóstico; formar grupos de pacientes para
acompanhamento das doenças; participar do planejamento e execução de
atividades de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir
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para a análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios
nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade; participar de
grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de
ações educativas de programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins
de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e
evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnósticos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos
usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários;
possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando
solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto:
assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme
concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver
lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de
interesse do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, realizar,
analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnóstico; atender consultas para diagnóstico e tratamento
de doenças do aparelho digestivo: boca, esôfago, estomago, intestino, pâncreas,
fígado, vesícula e vias biliares; acolher o usuário, identificando o mesmo, se
apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; fazer diagnósticos
e executar processos de terapêutica em pacientes; preparar registros dos exames
relativos aos doentes para fins de diagnose e discussão; fornecer dados e relatórios
sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado;
participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em
equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade; participar de grupos de estudos visando o
aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária, em todos
os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o
formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando
a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando
resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação
terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em
escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas
da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras atividades da área onde estiver lotado; atuar como assistente
técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir
laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, realizar,
analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CRICIÚMA
EDITAL Nº 001/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Médico Especialista Ginecologista/Obstetra

confirmar ou informar o diagnóstico; atender consultas para diagnóstico e tratamento
de doenças do aparelho digestivo: boca, esôfago, estomago, intestino, pâncreas,
fígado, vesícula e vias biliares; acolher o usuário, identificando o mesmo, se
apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados; fazer diagnósticos
e executar processos de terapêutica em pacientes; preparar registros dos exames
relativos aos doentes para fins de diagnose e discussão; fornecer dados e relatórios
sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado;
participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em
equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade; participar de grupos de estudos visando o
aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária, em todos
os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o
formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando
a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando
resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação
terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em
escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas
da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os
locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras atividades da área onde estiver lotado; atuar como assistente
técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir
laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
Atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparandoos com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; tratar de
afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento
clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; examinar a paciente fazendo
inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realizar
exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e
lâminas, para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação
terapêutica; executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos
dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e
a conduta terapêutica; fazer cauterizações do colo uterino, empregando
termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias
ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos
orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas; participar da equipe de saúde
pública, propondo ou orientando condutas, para promover programas de prevenção
do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que afetam a área
genital; colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame
laboratorial; fazer diagnósticos e executar processos de terapêutica em pacientes;
preparar registros dos exames relativos aos doentes para fins de diagnostico e
discussão; fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos
e forma de tratamento adotado; participar do planejamento e execução de atividades
de programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a
análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas
áreas específicas quando realizado convênio com universidade; participar de grupos
de estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações
educativas de programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
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outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e
evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnósticos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos
usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando
solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto:
assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme
concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo
serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver
lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de
interesse do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparandoos com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; abordagem
geral do paciente, buscando oferecer: acolhimento/aconselhamento específico;
investigação diagnóstico clínica, laboratorial e por outros meios; proposta terapêutica
e proposta profilática e preventiva; tratar e prevenir os portadores de HIV e as
doenças sexualmente transmissíveis; participar de campanhas de vacinação e
relativas à Infectologia; participar do planejamento e execução de atividades de
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise
e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas
específicas quando realizado convênio com universidade; participar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações
educativas de programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e
evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnósticos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos
usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando
solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto:
assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme
concurso, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver
lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de
interesse do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias.
atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, realizar,
analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnóstico; realizar solicitação de exames diagnósticos
especializados relacionados a doenças oftalmológicas; elaborar programas
epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo voltados para a
comunidade em geral; prestar atendimento em urgências oftalmológicas e clínicas,
efetuar exames sistemáticos em escolares e pré-escolares, participar do
planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões da
equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
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multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio
com universidade; participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da
equipe; promover e participar de ações educativas de programas voltados para a
saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária, em todos os campos,
carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contrareferência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e
analisar exames complementares e diagnósticos, anotando resultado no prontuário;
realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer
relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêutica;
fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em escolares;
participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas da
Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais
de trabalho por conta própria e, executar outras tarefas afins; executar outras tarefas
correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver lotado;
atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse
do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, realizar,
analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnóstico; fazer diagnósticos e tratamento das doenças
ósseas em geral; efetuar tratamento preventivo em patologias traumáticas e
contusões; participar do planejamento e execução de atividades de programas
específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação
do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas
quando realizado convênio com universidade; participar de grupos de estudos
visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de
programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária,
em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar
o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher
o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando
a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando
resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação
terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em
escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas
da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais
de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras atividades da área onde estiver lotado; atuar como assistente
técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir
laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para demais tipos
de patologias, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, realizar,
analisar e interpretar resultados de exames da área específica e analisar e interpretar
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para
confirmar ou informar o diagnóstico; fazer procedimentos diagnósticos e de
tratamento de moléstias e anormalidades de ouvido, nariz e garganta; participar do
planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões da
equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe
multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio
com universidade; participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da
equipe; promover e participar de ações educativas de programas voltados para a
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saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária, em todos os campos,
carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido atendimento
aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o formulário de contrareferência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no prontuário; solicitar e
analisar exames complementares e diagnósticos, anotando resultado no prontuário;
realizar orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer
relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêutica;
fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em escolares;
participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas da
Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os locais
de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras atividades da área onde estiver lotado; atuar como assistente
técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir
laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento em que detém especialidade, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparandoos com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; prestar
assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou
recuperar sua saúde; examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e
percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para
verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido,
avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico; avaliar o estágio de
crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais,
para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados;
estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação,
tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias,
desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria,
coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas
infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e
acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde; participar
do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde
pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção,
proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; fazer diagnósticos e
executar processos de terapêutica em pacientes; preparar registros dos exames
relativos aos doentes para fins de diagnóstico e discussão; fornecer dados e
relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de tratamento
adotado; participar do planejamento e execução de atividades de programas
específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação
do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas
quando realizado convênio com universidade; participar de grupos de estudos
visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de
programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária,
em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar
o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher
o formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando
a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando
resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação
terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em
escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas
da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os
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locais de trabalho por conta própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na
execução de outras atividades da área onde estiver lotado; atuar como assistente
técnico em processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir
laudos e pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento em que detém especialidade, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, analisar e interpretar resultados de exames diversos,
comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico;
realizar, analisar e interpretar resultados de exames da área específica, fornecer
dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de
tratamento adotado; participar do planejamento e execução de atividades de
programas específicos e de reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise
e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas
específicas quando realizado convênio com universidade; participar de grupos de
estudos visando o aprimoramento da equipe; promover e participar de ações
educativas de programas voltados para a saúde pública; preencher os boletins de
morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preencher o
condensado mensal; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
outros médicos e preencher o formulário de contra-referência; fazer registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e
evolução da doença, no prontuário; solicitar e analisar exames complementares e
diagnósticos, anotando resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos
usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários,
possibilitando a interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário;
efetuar exames preventivos em escolares; participar de juntas médicas quando
solicitado; seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto:
assinatura de livro ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme
concurso, disponibilidade de atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo
serviço, deslocamento até os locais de trabalho por conta própria; executar outras
tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades da área onde estiver
lotado; atuar como assistente técnico em processos judiciais ou administrativos de
interesse do Município, emitir laudos e pareceres quando solicitados pelas
Secretarias.
atividade de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada
envolvendo serviços de: consultas e exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento da área específica
do conhecimento que detém especialidade, aplicando recursos da medicina
preventiva ou terapêutica, realizar, analisar e interpretar resultados de exames da
área específica e analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparandoos com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; atender
consultas para diagnostico e tratamento relativos as afecções da vias urinárias;
realização de procedimentos ambulatoriais relacionadas às afecções da bexiga e
uretra; aplicações de sondas necessárias ao atendimento de pacientes crônicos;
participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de
reuniões da equipe de trabalho; contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em
equipe multiprofissional; apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado
convênio com universidade; participar de grupos de estudos visando o
aprimoramento da equipe; promover e participar de ações educativas de programas
voltados para a saúde pública; preencher os boletins de morbidade diária, em todos
os campos, carimbar e assinar e preencher o condensado mensal; prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o
formulário de contra-referência; fazer registro dos pacientes examinados, anotando
a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, no
prontuário; solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando
resultado no prontuário; realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação
terapêutica; fazer visitas domiciliares, se necessário; efetuar exames preventivos em
escolares; participar de juntas médicas quando solicitado; seguir as normas e rotinas
da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto ou equivalente,
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uniforme, cumprimento de horário, deslocamento até os locais de trabalho por conta
própria; executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras
atividades da área onde estiver lotado; atuar como assistente técnico em processos
judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir laudos e pareceres
quando solicitados pelas Secretarias.
Ensino Fundamental completo. Com experiência mínima comprovada de 2
(dois) anos como motorista socorrista; curso de condução de veículo de
emergência; habilitação como motorista de veículos de transporte de paciente,
de acordo com a legislação em vigor com carteira nacional de habilitação “D”
ou acima.
Atividades de nível superior, de natureza especializada, de grande complexidade
envolvendo o planejamento, a execução e a inspeção, orientação e estudos relativos
à alimentação em instituições do Município; avaliar a condição de pacientes, por
meio da realização de consultas, diagnósticos, checagem de exames laboratoriais
e/ou outros procedimentos correlatos, contribuindo para a prevenção e/ou
recuperação da saúde dos usuários; atuar na correção de patologias através de
plano alimentar e orientação individualizada, identificando o estado nutricional do
paciente com base em dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos,
obtidos através as avaliação nutricional; Elaborar cardápios para escolas e demais
usuários do serviço de nutrição, a fim de oferecer refeições balanceadas, suprindo
as necessidades nutricionais dos alunos e munícipes, visando diminuir o índice de
desnutrição e/ou mortalidade; analisando a aceitabilidade das refeições, Verificando
hábitos alimentares locais, Planejando dietas especiais de acordo com as patologias
decorrentes, Fazendo cumprir as determinações estabelecidas na legislação vigente
sobre alimentação e nutrição escolar e infantil, Utilizando produtos da região, com
preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-elaborados e aos
in-natura; elaborar cardápios calculando os parâmetros nutricionais para
atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, avaliação
nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a quantidade e
qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ);
elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; contribuir para
que o Município tenha os melhores profissionais atuando na área de alimentação e
nutrição, objetivando que os usuários recebam uma alimentação equilibrada e
saudável, de acordo com as normas de higiene necessárias; participando dos
processos de recrutamento e seleção de pessoal, capacitar equipe que atua com a
manipulação de alimentos; orientar equipe a respeito de cardápios e cuidados
higiênicos que devem ser cumpridos no dia-a-dia no trabalho; informar sobre os
perigos de contaminação e como evitá-los; planejar, orientar e acompanhar as
atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos
alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos; participando do
processo de compra de alimentos, garantindo que os produtos adquiridos estejam
de acordo com os padrões de qualidade exigido; observar as boas práticas higiênicas
e sanitárias; controlar estoques por meio de inspeções; orientar e acompanhar as
atividades de armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos,
equipamentos e utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros alimentícios;
planejar e coordenar a aplicação de testes de aceitabilidade junto à clientela, quando
da introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da ocorrência de
quaisquer outras alterações inovadoras ou para avaliar a aceitação dos cardápios
praticados, observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e
realizando análise estatística dos resultados; estimular a identificação de crianças
portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o
atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar (PAE); Elaborar o
plano de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal
contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições;
Elaborar manuais para o serviço de alimentação, visando contribuir com a prestação
de bons serviços na área; Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE)
e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) no exercício de suas
atividades; participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais destinadas a
planejar, implementar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar políticas,
programas, cursos, pesquisas ou eventos, direta ou indiretamente relacionadas com
alimentação e nutrição; contribuir para que o Município tenha bons fornecedores na
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Nutricionista - NASF

Psicólogo - NASF

área de alimentação e nutrição, participando do processo de avaliação técnica dos
fornecedores de gêneros alimentícios, segundo os padrões de identidade e
qualidade; facilitar a tomada de decisões, avaliando, quando necessário, o resultado
da inspeção e das análises laboratoriais dos produtos e estabelecimentos; atuar em
programas e ações de educação alimentar, por meio de ações formativas que
estimulem a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis, tais
como: estimulando a implantação e manutenção de hortas, Inserindo o tema
alimentação saudável no currículo escolar; estimulando a realização de projetos de
alimentação e nutrição e realizando palestras educativas; garantir o cumprimento da
legislação, segurança alimentar e nutricional, e contribuir com a melhor utilização
dos recursos alimentares e de água, através da realização visitas técnicas,
observando e orientando as ações de alimentação; contribuir com a eficácia e
eficiência da gestão da alimentação no município, implementando ações de
planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação, junto a escolas e demais
instituições de interesse da prefeitura; participar de projetos/lay out de cozinhas e
refeitórios; contribuir na elaboração e revisão de normas reguladoras próprias da
área de alimentação e nutrição; manter-se atualizado quanto aos procedimentos e
práticas da sua área de atuação, participando de cursos, palestras e demais eventos
relacionados à sua atuação prática; atuar como assistente técnico em processos
judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir laudos e pareceres
quando solicitados pelas Secretarias.
Participar de reuniões com profissionais das UBS para levantamento das reais
necessidades da população adscrito; Planejar ações e desenvolver educação
permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma
integrada com as UBS; Realizar atendimentos individuais; Realizar Atendimentos
domiciliares; Desenvolver ações Intersetoriais; Realizar avaliação em conjunto com
as UBS do impacto das Ações implementadas através de indicadores pré
estabelecidos; Desenvolver ações coletivas de educação nutricional, visando a
prevenção de doenças e promoção, manutenção e recuperação da saúde; Planejar,
executar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de alimentação e
nutrição de acordo com o diagnóstico nutricional identificado na comunidade;
Desenvolver ações educativas em grupos programáticos; Priorizar ações
envolvendo as principais demandas assistenciais, especialmente as doenças e
agravos não transmissíveis e nutrição materno infantil; Prestar atendimento
nutricional, elaborando diagnóstico, com base nos dados clínicos, bioquímicos,
antropométricos e dietéticos, bem como prescrição de dieta e evolução do paciente;
Promover articulação Intersetorial para viabilizar Práticas Integrativas e
complementares do SUS (PICS), priorizando alimentos saudáveis regionais;
Integrar-se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência,
seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados;
Realizar Atendimentos domiciliares em conjunto com as UBS dependendo das
necessidades. Utilizar todas as ferramentas para por em pratica o apoio matricial de
acordo com as legislações especificas.
Realizar atendimento individual; Participar de reuniões com profissionais das ESF,
para levantamento das reais necessidades da população adscrito; Planejar ações e
desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção;
Trabalhar de forma integrada com as UBS; Realizar Atendimentos domiciliares;
Desenvolver ações Inter setoriais; Realizar avaliação em conjunto com as UBS do
impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos;
Desenvolver grupos de portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e
familiares, com objetivo de reinserção social, utilizando-se dos recursos da
comunidade; Auxiliar no processo de trabalho dos profissionais das UBS no que diz
respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; Realizar ações
coletivas abordando o uso de tabaco, álcool e drogas, traçando estratégias de
prevenção utilizando os recursos da comunidade; Realizar ações de difusão da
prática de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatizarão com
relação ao transtorno mental; Acolher de forma especial o egresso de internação
psiquiátrica e orientar sua família; Manter contato próximo com a rede de serviços
de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os
usuários de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; Realizar consultas
para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela UBS para definir projeto
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Técnico em Enfermagem
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terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se na rede de serviços
oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré
estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar
atendimentos domiciliares em conjunto com as UBS dependendo das necessidades.
Utilizar todas as ferramentas para por em pratica o apoio matricial de acordo com as
legislações especificas.
Atividades de nível médio envolvendo a execução de serviços de enfermagem
relativos a observação, cuidado e aplicação de tratamento bem como a participação
de programas voltados para a saúde pública; planejar, organizar, coordenar e avaliar
serviços de enfermagem em Unidades Sanitárias, Ambulatórios, seções próprias e
outras atividades inerentes ao cargos e/ou funções; participar das atividades de
atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de
atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em saúde a população
adstrita, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da UBS; e contribuir, participar e
realizar atividades de educação permanente; atuar como assistente técnico em
processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias.
Portador de Diploma de Nível técnico em Enfermagem com registro no órgão
competente. Com experiência mínima comprovada de 2 (dois) anos como
técnico de enfermagem.
Atividades de nível médio envolvendo a execução de Enfermagem relativos a
observação, cuidado e aplicação de tratamento bem como a participação de
programas voltados para a saúde pública; bem como participar das atividades de
atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades programadas e de
atenção à demanda espontânea; realizar ações de educação em saúde a população
adstrita, conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da UBS; e contribuir, participar e
realizar atividades de educação permanente; atuar como assistente técnico em
processos judiciais ou administrativos de interesse do Município, emitir laudos e
pareceres quando solicitados pelas Secretarias.

Fica RETIFICADO O ANEXO III do quadro de cargos, vagas, carga horária, remuneração e
habilitação profissional, que passa a vigorar da seguinte forma:
ANEXO III – CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO E HABILITAÇÃO PROFISISONAL.

Função Graduação
Completa

Vagas

CH

VRV
R$629,17

Valor
Integral

Assistente Social

CR

30h

6,0

R$3.775,02

Assistente Social Consultório de Rua

CR

30h

6,0

R$3.775,02

Cirurgião Dentista - ESF

1+CR

40h

11

R$6.920,87

Cirurgião Dentista (diurno)

1+CR

15h

5,0

R$3.145,85

Habilitação
Portador de Diploma de Nível
Superior em Serviço Social, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Serviço Social, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Odontologia, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Odontologia, com
registro no órgão competente.
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Cirurgião Dentista
(noturno)

CR

15h

5,0

Educador Físico - NASF

CR

40h

6,0

Enfermeiro

CR

30h

6,0

Enfermeiro - Consultório
de Rua

CR

30h

6,0

Farmacêutico - NASF

CR

40h

6,0

Farmacêutico / Bioquímico

01+
CR

20h

3,0

Fisioterapeuta

CR

20h

3,0

Fisioterapeuta - NASF

CR

20h

3,0

Médico

1+CR

10h

6,0

Médico - ESF

3+CR

40h

20,2

Médico Especialista Endocrinologista

01+
CR

10h

Médico Especialista Gastroenterologista

01+
CR

10h

Médico Especialista Infectologista

01+
CR

10h

Médico Especialista Oftalmologista

01+
CR

10h

Médico Especialista Ortopedista

01+
CR

10h

Médico Especialista Otorrinolaringologista

01+
CR

10h

11,0

R$3.145,85

R$3.775,02

R$3.775,02

R$3.775,02

R$3.775,02

R$1.887,51
R$1.887,51

R$1.887,51

R$3.775,02

R$12.583,34

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

Portador de Diploma de Nível
Superior em Odontologia, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Educação Física
Bacharel, com registro no órgão
competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Enfermagem, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Enfermagem, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Farmácia, com registro
no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Farmacia/Bioquimico,
com registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Fisioterapia, com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Fisioterapia, com
registro no orgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Medicina, com registro
no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Medicina, com registro
no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em ENDOCRINOLOGIA e
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica
em
GASTROENTEROLOGIA e registro
no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em INFECTOLOGIA e
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em OFTALMOLOGIA e
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em ORTOPEDISTA e
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
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Médico Especialista Pediatra

01+
CR

10h

Médico Especialista Pneumologista

01+
CR

10h

Médico Especialista Radiologista

01+
CR

10h

Médico Especialista Urologista

01+
CR

10h

Médico Especialista
Ginecologista/Obstétra

01+
CR

10h

Nutricionista

01+
CR

30h

6,0

Nutricionista - NASF

CR

40h

8,0

Psicólogo - NASF

CR

40h

6,0

Vagas

CH

VRV
R$629,17

Cargos Ensino Médio
Completo

11,0

11,0

R$6.920,87

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

11,0

R$6.920,87

R$3.775,02

R$5.033,36
R$3.775,02

Valor
Integral

Auxiliar em Saúde Bucal ESF

02+
CR

40h

2,67

R$1.679,88

Técnico em Enfermagem ESF

2+CR

40h

4,0

R$2.516,68

Técnico Enfermagem

1+CR

40h

3,5

R$2.202,90

Técnico Enfermagem SAMU

CR

40h ou
regime
de
plantão
12/36h

3,27

R$2.057.35

médica
em
OTORRINOLARINGOLOGIA
e
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em PEDIATRIA e registro no
órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em PNEUMOLOGIA e
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em RADIOLOGIA e registro
no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica em UROLOGIA e registro no
órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior
em
Medicina
e
especialização
ou
residência
médica
em
GINECOLOGIA
OBSTÉTRICA e registro no órgão
competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Nutrição, com registro
no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Nutrição, com registro
no orgão competente.
Portador de Diploma de Nível
Superior em Psicologia, com
registro no órgão competente.

Habilitação
Portador de Diploma de Nível
Técnico/auxiliar em Auxiliar de
Saúde Bucal com registro no órgão
competente.
Portador de Diploma de Nível
Técnico em Enfermagem com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
técnico em Enfermagem com
registro no órgão competente.
Portador de Diploma de Nível
técnico em Enfermagem com
registro no órgão competente. Com
experiência mínima comprovada de
2 (dois) anos como técnico de
enfermagem.
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Cargos Ensino
Fundamental Completo
Agente Social Redutor de
Danos - Consultório de
Rua
Higienizadora

Motorista Socorrista SAMU

Vagas

CH

VRV
R$629,17

Valor
Integral

CR

30h

2,1

R$1.321.20

05+
CR

40h

1,7

R$1.069,55

Ensino Fundamental completo.

CR

40h ou
regime
de
plantões
12x36h

3,02

R$1,900,09

*1 VRV = R$ 629,17

4.

Habilitação

As demais normas do edital permanecem inalteradas.

CRICIÚMA, 29 de janeiro 2020

CLÉSIO SALVARO
Prefeito Municipal

Vagner Espindola Rodrigues
Secretário Geral

Ensino Fundamental completo.
Ensino Fundamental completo.
Com
experiência
mínima
comprovada de 2 (dois) anos como
motorista socorrista; curso de
condução
de
veículo
de
emergência;
habitação
como
motorista de veículos de transporte
de paciente, de acordo com a
legislação em vigor com carteira
nacional de habilitação “D” ou
acima.

