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EDI TAL DE PROCESSO SELETI VO PÚBLICO SIMPLI FIC ADO Nº 002/2012/SM S
DISPÕE SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO
SELETIVO

PÚBLI CO

SI MPLIFI CADO,

PARA

O

PROVI MENTO DE VAGAS POR TEMPO DETERMINADO
PARA O CARGO DE MÉDICO.
O

Secretário

Municipal

de

Saúde,

no

uso

de

suas

atribuições

legais,

considerando o inciso II do artigo 130 da Lei Complement ar nº 150, de 12 de
março de 2009, tendo em vista o não preenchimento de todas as vagas abertas
pelo Concurso Público nº 007/2010, e considerando o car áter emergencial par a
atendimento

nas

Unidades

de

Saúde,

Pront o

Atendimento

e

Centros

Especializados do Município, torna público a realização de Processo Seletivo
Público Simplif icado para contratação de médicos.

DISPOSI ÇÕES PRELIMIN ARES

1. O Processo Seletivo Público Simplif icado ser á coordenado pela Secret aria
Municipal de Saúde através da Comissão de Avaliação e Seleção, inst ituída
através de ato emanado pelo Secretár io Municipal de Saúde.
2. O Processo Selet ivo Público Simplif icado será válido por seis meses, podendo
ser prorrogado por igual per íodo.
4. Ser ão reser vadas vagas para pessoas com def iciência cujas atr ibuições do
cargo sejam

compat íveis

com

a def iciência de que sejam

portadores,

na

proporção de 5% (cinco por cento) das vagas previstas para cada cargo,
arredondando

este

número

estabelecido

para

o

pr im eiro

númer o

inteir o

subseqüente, caso a aplicação deste per centual resultar em número f racionado.
4.1. O candidato com def iciência participará do Pr ocesso Selet ivo em igualdade
de condições com os demais candidatos.
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4.2. Obrigatoriament e, o candidato com def iciência deverá apresentar no ato da
inscrição, o Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível de def iciência,
com

expr essa

r ef erência

ao

código

correspondente

da

CID

(Classif icação

Internacional de Doenças), bem como a provável causa de doença;
4.3. Não haverá rest rições para inscrição de portadores de def iciência, desde que
haja compat ibilidade f ísica e mental para o desempenho do cargo pretendido.
4.4.

Não

reser vadas

havendo
aos

candidatos

portadores

de

habilit ados

e

necessidades

classif icados
especiais,

para

essas

as

vagas

vagas
ser ão

ocupadas pelos dem ais candidat os classif icados.
D AS I NSCRI ÇÕES
5. Ler e impr imir o Edital e seus anexos.
6. A inscr ição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
7.

O

Formulár io

de

Inscr ição

(ANEXO

I)

deverá

ser

entregue

impresso,

preenchido (digit ado) e assinado, na Gerência de Gest ão Pessoas junto à
Diret oria de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde da Secretar ia Municipal
de Saúde, situada na Rua Leodegário Pedro da Silva, nº 300, Imaruí.
8. As inscrições serão realizadas a partir do dia 24/05/ 2012 (quint a-feira), e
encerr adas no dia 18/06/2012 ( segunda-feira). O horário das inscrições ser á
das 08: 00 h às 11:30 h e das 14:00 h às 17:30 h.
9. Não serão aceit as inscrições f ora do prazo e horários estabelecidos nest e
Edit al.
10. O descumprimento das instruções para inscrição implicar á na não ef etivação
da mesma.
11. As inf ormações prestadas no For mulár io de Inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, f icando reser vado à Secr etaria Municipal de
Saúde o direito de excluir do Processo Selet ivo Público Simplif icado, aquele que
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não pr eencher o For mulár io de Inscr ição de f orma correta e legível e/ou f ornecer
dados inver ídicos ou f alsos.
12. Poderão ser r ealizadas inscrições neste Processo Seletivo através do
represent ante legal do candidato, desde que no ato da inscrição est eja munido de
procuração par a est e f im com f irma reconhecida.
13. Será permit ida apenas um a inscr ição para cada candidato, na hipótese de
mais de uma inscrição, será considerada válida a de data mais recente.
DOS REQ UISI TOS PAR A A INSCRIÇ ÃO
14. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de nacionalidade
estrangeira,

apresentar

comprovante

de

permanência

def initiva

no

Brasil,

conf orme legislação pertinente;
15. Ter idade m ínima de 21 anos completos até a data de encerramento das
inscr ições;
16. Estar em pleno g ozo de seus direitos civis e políticos;
17. Est ar em dia com as obr igações do Ser viço Militar obr igatório, exigência esta
para os candidat os do sexo masculino.

DOS C ARGOS, REQ UISI TOS/NÍ VEL DE ESCOL ARI D ADE, CARG A HOR ÁRI A,
REMUNER AÇ ÃO , NÚMERO DE V AG AS E ATRI BUIÇÕES

18. C ARGO S DE NÍ VEL SUPERIOR
Cargos

Requisitos/ní vel

Carga

Vencimento

Nº de

de escolaridade

horária

(Base)

vagas

R$ 70,00 a
Médico

Conclusão de Curso

hora plantão

Plantonista

Superior em Medicina

12 h por

diur na e

Clínico Geral

com registro no

plantão

R$ 91,00 a

respectivo Conselho

hora plantão

Regional

noturna
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Médico

Conclusão de Curso

Plantonista

Superior em Medicina

12 h por

R$ 70,00 a

Pediatra

com registro no

plantão

hora plantão

respectivo Conselho

diur na e

Regional e Título de

R$ 91,00 a

especialista em

hora plantão

Pediatria ou residência

noturna
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médica reconhecida)
Referências: Lei Complementar nº 133/ 2008;
Lei Complementar nº 90/ 2006; e
Lei nº 5.312/2009.
19. Serão classif icados no Pr ocesso Selet ivo, os candidatos que obtiverem not a
igual ou superior a 5,0 (cinco).
20. Estas vagas ser ão preenchidas segundo a ordem de classif icação geral dos
candidat os e de acor do com a necessidade da Secretar ia Municipal de Saúde.
20.1. Caber á ao Gestor Muni cipal definir o local em que os candidatos
aprovados serão di sponibilizados para o desempenho de suas funções.
21. Médico – Atribuições comuns a todos:
1) Coordenar e executar programas, projetos e ser viços sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indir eta, ent idades e org anizações popular es
dos

municípios,

em

conf ormidade

com

SUS

e

Conselhos

Prof issionais

de

Medicina, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
2) Realizar procedimento técnico-prof issional dir igido para a prevenção pr imár ia,
def inida

como

a

promoção

da

saúde

e

a

pr evenção

da

dir igido

para

ocorrência

de

enf ermidades ou prof ilaxia.
3)

Realizar

pr ocedimento

técnico-pr of issional

a

prevenção

secundária, def inida como a prevenção da evolução das enf ermidades ou
execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.
4) Realizar procedimento técnico-prof issional dir igido para a prevenção terciár ia,
def inida como a pr evenção da invalidez ou reabilitação dos enf ermos.
5) Realizar consult as e atendimento médico, ef etuando a anamnese, exame
f ísico,

bem

diagnóst icas.

como

realizar

propedêutica

instrumental

e

levant ar

hipóteses
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6) Solicitar interconsultas e em itir contra-ref erências e realizar atendimentos de
urgência e emergência, bem como atendimentos hospitalares de acordo com sua
atribuição técnica.
7)

Elaborar

atestados,

docum entos
relatórios,

médicos,

pareceres,

at uando

na

elaboração

declarações,

f ormulár ios

de
de

prontuários,
notif icação

compulsór ia, de acor do com os ditames do Conselho Federal de Medicina.
8) Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprof issional

de

saúde,

encam inhando

pacientes

para

atendimento

especializado, requerendo pareceres t écnicos (contra-ref erência) e ou exames
complementares, analisando e interpr etando exames diversos, para estabelecer o
diagnóst ico, prognóstico e plano de tratamento, em conf ormidade com os ditames
do código de ét ica m édica do Conselho Federal de Medicina.
9) Realizar cir urgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua
atribuição técnica.
10) Mant er o registro dos usuár ios atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução, procedimentos t omados, a f im de ef etuar a orientação
terapêut ica adequada.
11) Em itir atestados de saúde, apt idão f ísica e ment al, óbito e outros de acordo
com sua atribuição t écnica, com a f inalidade de atender deter minações legais.
12) Dif undir conhecimentos médicos ent re prof issionais da área e da população
em geral, visando pr oporcionar troca de conhecimentos, divulgar f atores de riscos
e outros, part icipando dos grupos e/ou reuniões comunit árias.
13) Dif undir os conhecimentos médicos preparando mater ial didát ico, promovendo
aulas,

palestras,

desenvolvendo

pesq uisas,

redigindo

tr abalhos

cient íf icos,

participando de encontros, congressos e demais event os na área, entre outros.
14) Super visionar e avaliar at os médicos, f iscalizando treinamentos médicos,
entre outros, quando em atuação docent e-assist encial.
15) Colaborar com a f ormação e no aprimorament o de outros prof issionais de
saúde,

super visionando

e

or ientando

ações,

estágios

e

participando

de

programas de treinamento em ser viço.
16) Prepar ar inf ormes e documentos de assuntos em medicina, a f im de
possibilitar subsídios para elaboração de ordens de ser viços, portarias, parecer es
e outros.
17)

Realizar

inspeções

médicas

para

ef eito

de

posse

em

cargo

público;

readapt ação; reversão; aproveitamento; licença por mot ivo de doença em pessoa
da

f amília;

aposentadoria,

auxílio-doença;

salár io

mater nidade;

revisão

de

aposentadoria; auxílio ao f ilho excepcional, licença acidente de trabalho, isenção
de imposto de renda de ser vidores
cumpriment o da legislação.

aposentados, entre outros,

visando o
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18) Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidat ivo ou apoio relat ivo a
casos sujeitos à per ícia, conf orme solicitação, bem como expedir laudo de licença
para tratamento de saúde dos ser vidores, ef etuando per ícias domiciliares ou
hospitalares, na impossibilidade de comparecimento dest es ao local da per ícia.
19) Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos
pedidos de reconsideração, quando necessár io e/ou solicit ado, bem como auxiliar
nos inquéritos adm inistrativos e/ou judiciais e f igurar como assistente técnico nas
per ícias judiciais designadas, f ormulando quesitos.
20)

Solicitar,

quando

necessário,

exames

complementares

e

par eceres

de

especialistas para melhor elucidação do caso.
21)

Const ituir

com issões

médico-hospitalares,

dir etorias

de

associações

e

entidades de classe, atendendo às diversas unidades da Pref eitur a sobre
assuntos e exigências de sua f ormação técnica.
22) Ef etuar per ícias, auditor ias e sindicâncias médicas quando devidament e
encarregado desta f unção.
23) Realizar atribuições de acordo com sua f ormação/especialização pr of issional
previstas em Lei e demais normas pert inentes.

DO CONTEÚDO D AS PROV AS, CL ASSI FIC AÇ ÃO E CRI TÉRIOS DE DESEMP ATE
22. As provas obj etivas aplicadas aos candidatos constarão de conteúdos
relacionados ao Sistema Único de Saúde e específ icas da f ormação do candidato,
totalizando 20 (vint e) questões.
23. A aplicação da prova visa avaliar os conhecimentos e/ou habilidades sobr e
matérias relacionadas ao cargo.
24. Na hipótese da anulação da questão da prova, quando de sua avaliação, a
mesma será considerada como respondida pelo candidato.
25. Os candidatos somente poderão se retir ar do local da prova após 30m in
(trinta minutos) após o início da mesma.
26. Durant e a realização da prova é proibida a consulta de livr os, revistas,
anotações ou qualq uer outro meio, sob pena de eliminação do candidato do
Processo Selet ivo.
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27. Par a entrada nos locais da prova, os candidatos poder ão apresentar Carteir a
e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secr etarias de Segurança Pública,
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, Passaporte, Carteira Nacional de
Habilitação (modelo novo com f oto), Cédula de I dent idade expedida pelos
Conselhos de Classe e Carteira de Trabalho.
28. Os candidatos não poderão entrar nos locais de aplicação da prova após o
início das mesmas.
29. Os três últ imos candidat os de cada sala de pr ova, somente poderão entregar
as respect ivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
30. A prova deverá ser entregue com o nome completo do candidato, sob pena de
desclassif icação, caso esta inf ormação esteja ausente na prova.
31. Os critérios de avaliação da prova, bem como as matérias relacionadas ao
cargo estão present es no ANEXO III deste edital.
32. A prova será aplicada no dia 23 de junho de 2012 (Sábado), tendo seu
início as 09 h e seu término as 12 h, na Fundação de Educação Profissional e
Administração Públ ica (FE API), situada na Rua Ti jucas, nº 511, Centro.
33. Na hipót ese de igualdade na nota f inal, terá pref erência na seguinte ordem o
candidat o que:
1º. Tiver maior número de f ilhos menores de 18 (dezoito) anos; e
2º. Maior idade.
D A DI VULG AÇ ÃO DOS RESULTADO S
34. O Resultado Final do Processo Seletivo Público Simplif icado será publicado
no Jornal Of icial do Município.
35. A Homologação do ref erido processo será mediant e ato emanado do
Secretár io Municipal de Saúde, obedecendo ao pr incípio da publicidade dos atos
públicos, condição esta indispensável para a sua ef icácia.
36. O Resultado Final do Processo Seletivo Público Simplif icado será divulgado
por ordem decr escente de nota.
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DOS RECURSOS
37. Os recursos ser ão admit idos da seguinte f orma:
a. O prazo par a int erposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a
publicação do Result ado Final do Processo Selet ivo Público Simplif icado;
b. O recurso inter posto f ora do respectivo prazo não será aceito;
c. Os recursos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via original na
Gerência de Gest ão de Pessoas junt o a Diretor ia de Gestão de Trabalho e
Educação em Saúde, ender eçado a Comissão de Avaliação e Seleção do
Processo Selet ivo Público Simplif icado, localizada na Rua Leodegário Pedr o da
Silva, nº 300, Imaruí, sede da Secretar ia Municipal de Saúde;
d. Os recursos deverão ser apr esent ados conf orme modelo presente no ANEXO II
deste Edital;
e. Não serão aceitos recursos interpost os por FAX, internet, SEDEX ou outro
meio que não seja o especif icado neste Edital;
f . O resultado das análises de cada recurso def erido e/ou indef erido ser á
divulgado no
bem

como

Jornal Of icial do Município e f icará a disposição dos candidatos,
os

pareceres

de

cada

recurso

serão

disponibilizados

par a

conhecimento do candidato caso queira, e deverão ser requeridos junto a
Comissão de Avaliação e Seleção do Processo Selet ivo Público Simplif icado na
Secretar ia Municipal de Saúde, na Rua Leodegário Pedr o da Silva, nº 300,
Imaruí, num prazo máximo de 10 (dez) dias após a Homologação do ref erido
Processo.
D A DO CUMENTAÇ ÃO NECESS ÁRI A P AR A A POSSE
38. O candidato convocado para ser contratado por tempo determinado deverá
apresentar a seguinte documentação:
a. Cópia autent icada do diploma de graduação, expedido por Instituição de ensino
reconhecida pelo Ministér io da Educação e devidament e registrado;
b. Cópia do comprovante de registro no respect ivo Conselho de Classe;
c. Cópia do certif icado de especialidade ou área de atuação;
d.Ter aptidão f ísica e mental par a o exercício das at ividades, constatado
mediante apresentação da avaliação médica;
e. Apresentar declaração que não exer ce outro cargo, f unção ou emprego nas
esf eras f ederal, estadual e/ou municipal, salvo os casos pr evistos no art igo 37,
inciso XVI, alíneas a, b, c, da Const ituição da República de 1988 com alter ações
posteriores através da Emenda Const itucional nº 19/98;
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f . Apresentar cópias do RG, CPF, T ítulo de Eleitor, Certidão de Nascimento e/ou
Casamento, Certidão de Nascimento dos dependentes, Cert if icado de Reser vista
ou equivalente, com provante de residência e registro no PIS/ PASEP;
g. Duas f otos 3x4 (r ecentes);
h. Apresentar Cert idão Negativa de antecedentes cr iminais junto as Varas
Crim inais (disponível no site www.jf .jus.br;
i. Apresentar Declar ação de Bens devidamente assinada;
j. Apresentação de Certidão de Quitação Eleitoral (disponível no site: www.tresc.gov.br, item ser viços).
k. CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
39. No ato da investidura no cargo para f ins

de contratação por tempo

determinado, anular -se-ão, sumariamente, a inscr ição e t odos os atos dela
decorrent es, se o candidato não atender às exigências apresentadas acima.

D A CO NTR AT AÇ ÃO
40. A contratação obedecer á rigorosamente à ordem de classif icação dos
candidat os, de acor do com as vagas existent es e a necessidade da Secretar ia
Municipal de Saúde.
41. Após a publicação da Homologação do Resultado Final do Processo Selet ivo
Público Simplif icado no Jornal Of icial do Município, a Secr etaria Municipal de
Saúde convocará os candidat os apr ovados por ordem de classif icação, através de
NOTIFICAÇÃO ENCAMI NHADA AO CANDIDATO VIA AR (Aviso de Recebiment o).
42.

O

candidato

convocado

dever á

compar ecer

ao

local

indicado

na

NOTIFICAÇÃO, num prazo máximo de 10 (dez) dias, munido da document ação
exigida nest e Edital para contrat ação.
43. Os exames médicos serão realizados pela Junta Médica Of icial do Município,
44. A Junta Médica Of icial do Município após o exame do candidato convocado,
emitirá

par ecer

conclusivo

consider ando-o

apto

ou

inapto

par a

a

f unção

temporária para a qual se inscr eveu assinado pelos médicos que a integram.
45. O candidato que não cumpr ir as et apas de apresentação da documentação,
assim como a realização de exames médicos dentro do prazo determinado, sej a
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qual f or o motivo alegado, ser á aut omaticamente eliminado do Processo
Seletivo Público Simplif icado.
46. O candidat o que mediante parecer da Junta Médica Of icial do Município, não
estiver apt o para a investidura temporária no cargo, será automaticament e
cancelada a sua contratação, sendo chamado o candidato seguinte na ordem de
classif icação.
47. O regime de contratação por tempo determinado será o celetista, regulado
pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
48. As contratações por tempo determinado não gerarão em hipótese alguma, a
efetivação no ser vi ço.

D AS DISPOSIÇÕES FIN AIS

49. O acompanhamento das publicações ref erentes ao Processo Selet ivo Público
Simplif icado é de responsabilidade exclusiva do candidato.
50. Não serão prestadas inf ormações por telef one, e-mail e/ou qualquer outr o
meio, relat ivas ao Resultado Final do Pr ocesso Selet ivo Público Simplif icado, que
estará devidamente publicado no Jornal do Município e a disposição na Gerência
de Gestão de Pessoas da Diret oria de G estão de Trabalho e Educação em Saúde
para conf erência dos candidatos.
51. Todos os atos relativos a este Processo Selet ivo Público Simplif icado,
convocações, avisos, resultados e homologação, serão publicados no Jornal
Of icial do Município.
52. Os itens do Edital poderão sof rer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos,

caso

se

f izer

necessário,

circunst âncias

mencionadas em Edital e/ou aviso a ser publicado.

estas,

que

serão
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53. Em caso da m udança de endereço do candidato dur ante o per íodo de
realização do Processo Selet ivo ou após o seu térm ino, este deverá comunicar
por escr ito a Comissão de Avaliação e Seleção do Pr ocesso Selet ivo Público
Simplif icado da Secr etaria Municipal de Saúde.
54. Os casos omissos serão resolvidos pela Com issão de Avaliação e Seleção do
Processo Selet ivo Público Simplif icado da Secretar ia Municipal de Saúde.
55. A subst ituição por desist ência ou anulação do contrato, dará direito à
convocação
classif icação

do

candidato

presente

no

imediatamente
Resultado

Final

colocado,
do

conf orme

Processo

Simplif icado.
PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
Município de Itajaí, 18 de maio de 2012.

SÉRGIO LIBERATO
Secretár io Municipal de Saúde

ordem

Selet ivo

de

Público
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ANEXO I
FORMUL ÁRIO DE I NSCRIÇ ÃO DO PRO CESSO SELETI VO PÚBLI CO
SIMPLIFIC ADO - EDITAL Nº 002/2012/SMS
INSCRIÇ ÃO Nº: _____________
1. Nome completo do candidato: ________________________________________
2. RG Nº: ___________________ 3. CPF nº: ______________________________
4. Título Eleitor al nº: _______________ 5. Data de nasciment o: ______________
6. Cargo pretendido:
6.1. Médico Plantonista Clínico Geral [
6.2. Médico Plantonista Pediatra [

]

]

7. Ender eço completo:
8. Rua: _____________________________________________________________
9. Nº: _____ 10. Bairro: __________________________ 11. CEP: _____________
12. Cidade: _________________________________________________________
13. Telef one f ixo: ________________ 14. Telef one celular: __________________
Email: _________________________________________________________
15. Portador de necessidades especiais: [

] Sim

[

] Não

16. Obrigatoriament e, o candidato com def iciência deverá apresentar no ato da
inscr ição, o Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível de def iciência,
com

expressa

ref erência

ao

código

correspondente

a

CID

(Classif icação

Internacional de Doença) bem como a pr ovável causa de doença.
17. Possui f ilho (s) menor (es) de 18 anos:

[

] Sim

[

] Não

– total: _________

18. Ao assinar e entregar este Formulár io de Inscrição na Gerência de Gestão de
Pessoas junt o a Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da
Secretar ia Municipal de Saúde, declar o que ACEI TO as normas def inidas no
Edit al.
Itajaí-SC, _____ de ___________________ de ________.
____________________
Assinatura do candidato
OBSERV AÇ ÃO: Todas as informações são de preenchimento obrigat ório.
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ANEXO II
Modelo de Recurso (obrigatório utilizar este modelo)
Recurso

ref erente

ao

Processo

Seletivo

Público

Simplif icado

–

Edital

nº

002/2012/SMS

Candidato: __________________________________________________________
Cargo inscrito no Pr ocesso Selet ivo: _____________________________________
Especif icação do Recurso ( indicar o nº da questão da prova, motivo do r ecurso
etc.):
___________________________________________________________________

Fundamentação do Recurso: (explicar de f orma objetiva os motivos que levaram
o candidato a apresentação do recurso):

Itajaí-SC, _____ de _____________ de ________.
_______________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO III
CRI TÉRIO DE AV AL I AÇ ÃO E PROGR AM A DE PROV A
1. CRI TÉRIO DE AV ALI AÇ ÃO :
1.1. A prova objet iva será avaliada num a escala de 0 ( zero) a 10 (dez), sendo a
nota expr essa com duas decimais, tendo todas as questões o mesmo valor.
1.2. Conhecimentos do Sistema Único de Saúde e específ icos de f ormação do
candidat o – 20 ( vint e) questões.
3. PROGR AM A DE PROV A - MÉDI CO PLANTO NISTA

•

Lei Orgânica da Saúde – Lei nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90;

•

Relações humanas e inter disciplinaridade; ética prof issional; acolhimento e
humanização no ser viço;

•

Princípios gerais de organização do SUS: legislação; pr incípios e diretrizes;
f inanciamento; Contr ole social; A municipalização e o Sistema Municipal de
Saúde; Papel dos gestores f ederal, estadual e municipal de Saúde;
Epidem iologia

vigilância

à

saúde

no

contexto

da

m unicipalização;

Legislação f ederal, estadual e municipal da saúde; Polít icas de Saúde no
Brasil e os modelos assistenciais; Conf erências nacionais e municipais de
saúde; Ética e legislação prof issional;
•

Medicina Centrada na Pessoa;

•

O Processo Saúde-Doença das Fam ílias e do Colet ivo;

•

Promoção da Saúde;

•

Educação em Saúde;

•

Medicina Baseada em Evidências e Educação Médica Cont inuada;

•

Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitár ia na Atenção Primár ia;

•

Doenças de Not if icação Compulsór ia;

•

Perf il Epidemiológico e Indicadores de Saúde do município de Itajaí – SC;

•

Programa Nacional de Imunização (PNI);

•

Noções de Biossegurança;

•

Polít ica de Atenção I ntegral à Saúde da Criança e Adolescente;

•

Ações para promoção da Saúde Inf antil;

•

Cuidados com o recém-nascido e puer icultura;
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•

Aleitamento materno;

•

Assistência e controle das doenças diarréicas (Terapia de Reidratação
Oral);

•

Assistência e controle das inf ecções respiratór ias na inf ância (IRA);

•

Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (ACD, SISVAN);

•

Prevenção e diagnóstico precoce do Câncer Ginecológico;

•

Assistência ao pré-natal de baixo r isco e puerpér io;

•

Climatér io;

•

Problemas prevalent es em saúde da mulher: dor pélvica, dist úrbios
menstruais, doenças da mama;

•

Doenças crônico-degenerativas e condut as preventivas na saúde do Adulto
e do Idoso;

•

Hipertensão Arter ial e Diabetes Mellitus;

•

Abordagem das DST /AIDS na Estratégia Saúde da Fam ília;

•

Atenção a pessoas com doenças respirat órias;

•

Patologias do aparelho digest ivo;

•

Sint omas dif usos e queixas inespecíf icas em medicina am bulatorial;

•

Atenção a pessoas com doenças inf ectocontagiosas;

•

Abordagem de problemas osteomuscular es e articulares na Atenção
Primár ia;

•

Tratamento da Dor e Cuidados paliativos;

•

Assistência ao Idoso e sua f amília;

•

Saúde do Trabalhador;

•

Violência Intraf amiliar e sexual;

•

Transtornos do humor;

•

Transtornos ansiosos;

•

Problemas do Sono;

•

Uso e Abuso de Substâncias Psicoativas;

•

Princípios de Cir urgia Ambulator ial;

•

Atenção às Urgências e Emergências na Atenção Pr imária;

•

Patologias do aparelho genito-ur inário

•

Patologias do aparelho respiratór io
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