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EDI TAL DE PROCESSO SELETI VO PÚBLICO SIMPLI FIC ADO Nº 001/2013/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; considerando o inciso X da Lei nº 5.194 de 04 de novembro de
2008, cuja redação foi acrescida pela Lei nº 5.785/ 2011; considerando o carát er
emergencial para at endimento nas Unidades de Pr onto Atendimento (P. A. e UPA
24h) e Centros Especializados do Município, torna público a realização de
Processo Selet ivo Público Simplif icado para contrat ação de médicos por tempo
determinado.

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 Seletivo Público Simplificado será válido por (06) seis meses,
podendo ser prorr ogado por igual período.
3. 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,
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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.
3.1. O candidato com def iciência participará do Pr ocesso Selet ivo em igualdade
de condições com os demais candidatos.
3.2. Obrigatoriament e, o candidat o 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;
3.3. 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.
3.4.

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

4. Ler e impr imir o Edital e seus anexos.
5. 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.
6.

O

Formulár io

de

Inscr ição

(ANEXO

I)

deverá

ser

entregue

impresso,

preenchido, assinado na Gerência de Gestão Pessoas junto à Dir etoria de Gestão
de Trabalho e Educação em Saúde da Secretar ia Municipal de Saúde, situada na
Rua Leodegário Pedro da Silva, nº 300, I maruí.
7. As inscrições serão realizadas a partir do dia 11 de novembr o de 2013
(segunda-feira), e encerr adas no dia 29 de novembro 2013 (sext a-feira). O
horário das inscri ções ser á das 13:00 h às 18:30 h.
8. Não serão aceit as inscrições f ora do prazo e horários estabelecidos nest e
Edit al.
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9. O descumpr iment o das instruções para inscrição implicar á na não ef etivação
da mesma.
10. 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
não preencher o For mulár io de I nscrição de f orma corret a e legível e/ou f ornecer
dados inver ídicos ou f alsos.
11. 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.
12. 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

13. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de nacionalidade
estrangeira,

apresentar

comprovante

de

permanência

def initiva

no

Brasil,

conf orme legislação pertinente;
14. Ter idade m ínima de 21 anos completos até a data de encerramento das
inscr ições;
15. Estar em pleno g ozo de seus direitos civis e políticos;
16. 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.
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17. C ARGO S DE NÍ VEL SUPERIOR

Cargos

Requisitos/ní vel de

Carga

Vencimento

Nº de

escolari dade

horária

(Base)

vagas

R$ 3.566,77

01

R$ 3.566,77

02

R$ 3.566,77

03

Conclusão de Curso
Superi or em Medici na,
com registro no
respecti vo Conselho
Médico

Regional e Título de

15 horas

Dermatologista

Especialista em

semanai s

Dermatologia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.
Conclusão de Curso
Superi or em Medici na,
com registro no
respecti vo Conselho
Médico

Regional e Título de

Ginecologist a e

Especialista em

Obstetra

Ginecologia e

15 horas
semanai s

Obstetrícia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.
Conclusão de Curso
Médico
(com
especialidade em
psiquiatria ou
clínico com
formação em
saúde mental,
para atuação nos
C APS).

Superi or em Medici na,
com registro no
respecti vo Conselho
Regional e Título de
Especialista em

15 horas

Psiquiatria ou

semanai s

Especialista em Saúde
Mental ou residênci a
médica reconhecida nas
especialidades.
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Cargos

Requisitos/n ível de

Carga

Vencimento

Nº de

escolaridade

horária

(Base)

vagas

R$ 3.566,77

01

R$ 3.566,77

01

Conclusão de Curso
Superior em M edicina,
com regis tro no
respectivo Conselho
Médico (com á rea

Regional e T ítu lo de

de atuação em

Especialis ta em

ultrassonografia)

Radiologia /

15 horas
semanais

Ultrassonografia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.
Conclusão de Curso
Superior em M edicina,
com regis tro no
respectivo Conselho
Médico Geriatra

Regional e T ítu lo de
Especialis ta em Geriatria

15 horas
semanais

ou residência méd ic a
reconhecida na
especialidade.

Médico
Plantonista
Clínico Gera l

Conclusão de Curso Superior
em Medicina com registro no
respectivo Conselho
Regional

Plantão
de 06h
diurnas
ou 12h
noturnas

Pagamento
por hora
plantão
conforme

02

quadro
abaixo:

Valor hora plantão:
R$ 90,00 (noventa reais) por hora/plantão realizada de Segunda a Sexta-Feira, acrescida de 30%
de adicional noturno, quando realizada das 22h de um dia às 6h da manhã do dia seguinte.
R$ 110,00 (cento e dez reais) por hora/plantão realizada aos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, acrescida de 30% (trinta por cento) de adicional noturno, quando realizada
no horário mencionado no parágrafo acima.

Referências: Lei Complementar nº 133/2008; Lei Complementar nº 90/2006; e
Lei nº 6.399/2013.
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18. Serão classif icados no Pr ocesso Selet ivo, os candidatos que obtiverem not a
igual ou superior a 5,0 (cinco).
19. 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.
19.1. Caber á ao Secretário Municipal de Saúde definir o local e horário em
que os candidatos aprovados ser ão di sponibilizados par a o desempenho de
suas f unções, bem como a escala com dias de ser viços, de form a a não
ocorrer problemas quanto ausência de médicos nos plantões junto as
Unidades.
20. 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

ocorrência

dir igido

para

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

como

realizar

propedêutica

instrumental

e

levant ar

hipóteses

diagnóst icas.
6) Solicitar interconsultas e emit ir contr a-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
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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

aposentados, entre outros,

visando o

cumpriment o da legislação.
18) Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidat ivo ou apoio relativo 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.
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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.
27. Para entrada nos locais da prova, os candidatos poderão 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.
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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 14 de dezembr o de 2013 ( Sábado), tendo seu
início as 09 h e seu término as 12 h, na Fundação de Educação Profissional e
Administração Pública (FE API), situada na Rua Cambor iú, nº 509, Centro,
Itajaí/SC.
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 de Itajaí.
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

Jornal Of icial do Município de Itajaí e f icará a disposição dos

candidat os, bem como 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. Certidão negat iva do respectivo Conselho de Classe;
d. Cópia do certif icado de especialidade ou área de atuação;
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e. Ter aptidão f ísica e mental para o exercício das at ividades, constatado
mediante apresentação da avaliação médica;
f . Apresentar declar ação que não exerce 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;
g. Apresentar cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, Cert idão 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;
h. Duas f otos 3x4 (r ecentes);
i. Apr esent ar Cert idão Negativa de antecedentes crim inais junto as Varas
Crim inais (disponível no site www.jf .jus.br);
j. Apresentar Declar ação de Bens devidamente assinada;
k. Apresentação de Certidão de Quit ação Eleitoral (disponível no site: www.tresc.gov.br, item ser viços).
l. CTPS (Carteir a 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 05 (cinco) dias, munido da documentação
exigida nest e Edital para contrat ação.

12
43. O regime de contratação por tempo determinado será o celetista, regulado
pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
44. 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 de Itaj aí e a disposição na
Gerência de Gestão de Pessoas da Diretoria de Gestão de Trabalho e Educação
em Saúde para conf erência dos candidat os.
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 Itajaí.
52. Os itens do Edital poderão sof rer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos,

caso

se

f izer

necessário,

circunst âncias

estas,

que

serão

mencionadas em Edital e/ou aviso a ser publicado.
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

do

candidato

imediatamente

colocado,

conf orme

ordem

de

13
classif icação

presente

no

Resultado

Final

do

Processo

Selet ivo

Público

Simplif icado.

PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.

Município de Itajaí, 06 de novembro de 2013.

P AULO JOSÉ D A SI LV A
Secret ário Municipal de Saúde
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ANEXO I
FORMUL ÁRIO DE I NSCRIÇ ÃO DO PRO CESSO SELETI VO PÚBLI CO
SIMPLIFIC ADO - EDITAL Nº 001/2013/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 com especialidade em Psiquiatria ou clínico com formação em saúde mental

[

]

6.5. Médico Dermatologista [

]

6.2. Médico com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia
6.3. Médico com área de atuação em Ultrassonografia [
6.4. Médico Plantonista [
6.6. Médico Ge riatra [

]

[

]

]

]

7. Ender eço completo:
8. Rua: ___________ ____________________________________________________
9. Nº : _____ 10 . Bairro: _______________ _____________ 11. CEP: _____________
12. Cidade: _______ _____________________________________________________
13. Telefone fixo: __ ________________ 1 4. Telefone celular: _ __________________
15. Email: _________ ____________________________________________________
16. Portado r de nece ssidades especiais: [

] Sim

[

] Não

17. Obriga toriamente , o candidato com deficiência deverá apresenta r no ato da
inscrição, o Laudo Médico atestando a es pécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente a CID (Classificação Inte rnacional de
Doença) bem como a pro vá vel causa de do ença.
18. Possui filho (s) menor (es) de 18 anos : [

] Sim

–

total: _____

[

] Não

19. Ao as sinar e en trega r es te Formulário de Insc rição na Gerência de Ges tão d e
Pessoas junto a Direto ria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde declaro que ACEITO as normas d efinidas no Edital.
Itaja í-SC, _____ de _ __________________ de ________ .
__________________________
Assinatura do candid ato
OBSERVAÇÃO: Todas as informações sã o de preenchimen to obrigatório.
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ANEXO II
Modelo de Recurso (obrigatório utilizar este modelo)
Recurso

ref erente

ao

Processo

Seletivo

Público

Simplif icado

–

Edital

nº

001/2013/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.
2. PROGR AM A DE PROV A
2.1 MÉDICO PL ANTONISTA

•

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica.

•

Síndromes de compartimento - vasculares, cranianas, torácicas e abdominais.

•

Quadros infecciosos - Sepses, dengue, AIDS, malária, hepatites, febre rochosa das
montanhas, pacientes com deficiências imunitárias.

•

Síndrome de disfunção de múltiplos órgãos.

•

Distúrbios hematológicos - doenças hemorrágicas, anemias, hemofilias, estados de
hipercoagulação e trombose, anemia hemolítica.

•

Intoxicações Exógenas - atendimento primário, antídotos.

•

Técnicas de Monitorização cardiovascular invasiva.

•

Hipotermia e hipertermia.

•

Condutas na abordagem do paciente com dor aguda.

•

Ressuscitação cardiopulmonar.

•

Distúrbios do Aparelho Cardiovascular - Infarto Agudo do Miocárdio, Choque Cardiogênico,
Dissecções arteriais agudas, Aneurismas, Arritmias, Doenças Tromboembólicas, Doenças
valvulares

agudas,

Hipertensivas,

Angina

Edema

instável,

Agudo

de

Angina

Pulmão,

estável,
Trauma

Emergências
Cardiovascular,

e

Urgências

Endocardites

infecciosas, pós operatório de cirurgias cardiovasculares, choque hipovolêmico, choque
obstrutivo, choque distribuitivo, doenças vasculares do colágeno.
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•

Distúrbios do Aparelho Respiratório - Síndromes respiratórias agudas, Doença Pulmonar
obstrutiva crônica, Asma, Insuficiência respiratória aguda, Embolia pulmonar, Embolia
Gordurosa, Síndromes aspirativas, Afogamento, Edema Agudo de Pulmão, Ventilação
mecânica - indicações, técnicas e desmame, Pneumonias, Infecções das vias aéreas
superiores e inferiores, trauma torácico.

•

Distúrbios hidroeletrolíticos e endócrinos.

•

Distúrbios genitourinários - Insuficiência renal aguda e crônica, indicações de diálise (todos
os tipos), trauma renal, infecções renais e urinárias, trauma genital, infecções genitais,
Doença Inflamatória Pélvica, complicações do parto, abortamento, eclampsia.

•

Distúrbios

do

sistema

gastrointestinal

-

trauma

gastrointestinal,

sangramento

gastrointestinal agudo e crônico, úlceras do tubo digestivo, varizes esofageanas,
hipertensão porta, colites, diverticulite, insuficiência hepática, encefalopatia hepática,
isquemia mesentérica, pancreatites, estenoses caústicas.
•

Distúrbios neurológicos - acidente vascular cerebral, infecções do Sistema Nervoso
Central, trauma crânio encefálico, epilepsias, convulsão, Guilhain Barré, Miastenia gravis,
hemorragia subaracnóidea, neurotoxoplasmose, hidrocefalia.

•

Antimicrobianos - indicações de uso, contraindicações, efeitos colaterais, associações
medicamentosas.

•

Cateteres centrais e periféricos - técnicas de punção, indicações de pressão venosa
central e de monitorização invasiva, infecções dos cateteres periféricos e centrais.

Bibliografia sugerida:
IRWIN and RIPPLES. Intensive care medicine, 1999.
LÓPEZ, M. Emergências médicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.
FREIRE, E.Trauma. A doença dos séculos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001
GOLDMAN, L., BENNET, J. C. Cecil Tratado de Medicina Interna, 21ª Edição, 2001, Rio de
Janeiro, Editora Guanabara Koogan.
SABINSTON JR, D.C. Tratado de Cirurgia. 15ª Edição, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan,
1999.

2.2 MÉDICO DERM ATOLOGISTA

•

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

•

Ética médica e legislação profissional/relação médico paciente,

•

Semiologia dermatológica;

•

Exames complementares em dermatologia;
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•

Discromias; doenças eritematoescamosas;

•

Dermatoses papulosas;

•

Doenças vesicobolhosas;

•

Genodermatoses;

•

Doenças do cabelo, unhas e membranas mucosas;

•

Dermatoses zooparasitárias;

•

Doenças infecciosas de interesse da dermatologia;

•

Neoplasias da pele; dermatoses atróficas e escleróticas;

•

Hipodermites e lipodistrofias;

•

Dermatoses neutrofílicas;

•

Púrpuras e afecções vasculares;

•

Urticárias;

•

Erupções por drogas, dermatoses ocupacionais.

2.3 MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

•

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

•

Ética médica e legislação profissional/relação médico paciente,

•

Propedêutica médica e exames complementares,

•

Prevenção de câncer/neoplasias benignas e malignas do aparelho reprodutor feminino,

•

Planejamento familiar: classificação dos métodos anticoncepcionais, indicações e
contraindicações/diretrizes do planejamento familiar,

•

Doenças sexualmente transmissíveis/agravos de notificação compulsória,

•

Emergências ginecológicas: clinicas e cirúrgicas/ hemorragia genital/abdome agudo
ginecológico,

•

Uroginecologia: distopias genitais / prolapso genital/incontinência urinaria/ITU repetição,

•

Distúrbios menstruais/Síndrome de Ovários policísticos,

•

Infertilidade conjugal,

•

Diagnostico de gravidez/abortamento/gestação ectópica,

•

Pré-natal de baixo risco: exames / ultrassonografia /medicamentos / imunizações /
gemelaridade / gravidez prolongada,

•

Fases clinicas do trabalho de parto: assistência ao TP/parto prolongado/sofrimento fetal,

•

Parto vaginal x Cesariana,

•

Emergências obstétricas: RUPREMA/parto pré-termo/hemorragias 3º trimestre,
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•

Pré-natal de alto risco: DHEG (pré-eclampsia, eclampsia e síndrome Hellp) e HAS,
aloimunização / restrição de crescimento fetal intra útero / diabetes gestacional e
melito/doenças do colágenos e gestação/cardiopatias e gestação,

•

Puerperio normal e patológico,

•

Drogas e gestação,

•

Infecção pelo HIV e gestação planejada e acidental,

•

Aleitamento materno.

2.3 MÉDICO GERIATRA

•

Aspectos gerais do envelhecimento e gerontologia,

•

Transição demográfica e epidemiológica,

•

Teorias sobre o envelhecimento,

•

Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento,

•

Política Nacional do Idoso, aspectos legais e éticos,

•

O idoso na sociedade, Estatuto do Idoso. Prevenção e promoção de saúde, imunizações e
infecções,

•

Sexualidade no idoso, doenças sexualmente transmissíveis,

•

Conceitos básicos em geriatria, atividades da vida diária, independência e funcionalidade,

•

Reabilitação,

•

Doenças do esôfago, Gastrites, Úlceras péptica e gástrica, Doenças do fígado, Doenças
dos intestinos, Doenças da vesícula e vias biliares e outras doenças gastrointestinais,
pancreáticas e hepato-biliares,

•

Hiperplasia prostática, Disfunção erétil, Insuficiência renal, Infecção urinária e demais
doenças nefrológicas e urológicas,

2.4 MÉDICO (com área de atuação em ultrassonografia)

•

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

•

Ética médica e legislação profissional/relação médico paciente,

•

Aspectos ético-legais em imaginologia;

•

O uso da tecnologia no diagnóstico médico e suas consequências; Tecnologias na área da
imaginologia.

•

Princípios físicos de obtenção e registro de imagens aplicadas no diagnóstico por imagem
em Medicina.

•

Anatomia aplicada aos métodos de imagem.

•

Posicionamento radiológico convencional.
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•

Manifestação e principais achados na exploração por imagem em radiologia, Tomografia e
ultrassonografia Geral, nas patologias do adulto e da criança e/ou sua normalidade
relacionadas a ossos, articulações e tecidos moles dos principais aparelhos.

2.5 MÉDICO (com especialidade em psi quiatria ou clínico com formação em
saúde mental, para atuação nos C APS).

•

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

•

Políticas públicas de saúde mental no Brasil.

•

Organização dos serviços de saúde mental.

•

Rede de Atenção Psicossocial.

•

Psicopatologia.

•

Diagnóstico sindrômico e diagnóstico nosológico em psiquiatria.

•

Classificação em psiquiatria segundo a CID-10.

•

Noções de epidemiologia dos transtornos psiquiátricos.

•

Transtornos mentais e do comportamento decorrente do uso de substâncias psicoativa.
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Guia de Vigilância Epidemiológica 7ª Edição.
Publicações da Sociedade Brasileira de Pediatr ia.
Outras publicações, textos, legisl ação etc., poderão ser encontradas no sit e
do Ministério da Saúde (w ww .saude.gov.br), no site da Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina (w ww .saude.sc.gov.br), bem como nos sites dos
Conselhos de Cl asse de cada categoria.

