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EDI TAL DE PROCESSO SELETI VO PÚBLICO SIMPLI FIC ADO Nº 001/2014/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

OS

CARGO S

DE

MÉDICO

E

TÉCNICO

DE

ENFERMAG EM.

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 na Unidade de Pronto Atendimento (P.A), Centros
Especializados, Unidades básicas de Saúde e Policlínicas do Município, torna
público a realização de Processo Seletivo Público Simplif icado para contr atação
de médicos e técni cos de enfermagem por tempo det erminado.

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
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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.
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 inscri ções serão realizadas a partir do di a 09 de junho de 2014
(segunda-feira), e encerradas no dia 27 de junho 2014 ( sexta-feira). O horári o
das inscrições será das 08:30 h às 11: 30 h das 12:30 h às 17:30 h.
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8. Não serão aceit as inscrições f ora do prazo e horários estabelecidos nest e
Edit al.
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/nível de

Carga

Vencimento

Nº de

escolar idade

horária

(Base)

vagas

R$ 3.852,11

02

R$ 3.852,11

03

R$ 3.852,11

01

Conclusão de Curso
Super ior em Medicina,
com registro no
respect ivo Conselho
Médico

Regional e T ítulo de

15 horas

Dermatologista

Especialista em

semanais

Dermatologia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.
Conclusão de Curso
Médico

Super ior em Medicina,

(com

com registro no

especialidade em

respect ivo Conselho

psiquiatria ou

Regional e T ítulo de

clínico com

Especialista em

f ormação em

Psiquiatria ou

saúde mental,

Especialista em Saúde

para atuação nos

Mental ou residência

CAPS).

médica reconhecida nas

15 horas
semanais

especialidades.
Conclusão de Curso
Super ior em Medicina,
com registro no
respect ivo Conselho
Médico

Regional e T ítulo de

15 horas

Cardiologista

Especialista em

semanais

Cardiologia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.
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Conclusão de Curso
Super ior em Medicina,
com registro no
Médico (com área
de atuação em
ultrasson
ograf ia)

respect ivo Conselho
Regional e T ítulo de
Especialista em
Radiologia /

15 horas
semanais

R$ 3.852,11

01

R$ 3.852,11

01

R$ 3.852,11

01

Ultrassonograf ia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.

Conclusão de Curso
Super ior em Medicina,
com registro no
respect ivo Conselho
Médico Geriatra

Regional e T ítulo de
Especialista em Geriatria

15 horas
semanais

ou residência médica
reconhecida na
especialidade.
Conclusão de Curso
Super ior em Medicina,
com registro no
respect ivo Conselho
Médico
Endocrinologista

Regional e T ítulo de
Especialista em
Endocrinologia ou

15 horas
semanais

residência médica
reconhecida na
especialidade.
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Conclusão de Curso
Super ior em Medicina,
com registro no
respect ivo Conselho
Médico

Regional e T ítulo de

15 horas

Infectologista

Especialista em

semanais

R$ 3.852,11

01

R$ 3.634,07

01

Inf ectologia ou
residência médica
reconhecida na
especialidade.
Conclusão de Curso
Médico
Veterinár io

Super ior em Medicina
vet erinária, com registro
no respectivo Conselho

30 horas
semanais

Regional.
Conclusão de Curso Superior
em Medicina com registro no

Plantão de

Médico

respectivo Conselho

06h

Plantonista

Regional e título de

diur nas ou

Pediatra

especialista em Pediatria ou

12h

residência médica

noturnas

reconhecida na especialidade

Pagamento
por hora
plantão
conf orme

03

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.
Conclusão do Ensino
Técnico em

Médio com curso Téc nico

30 horas

Enfermagem

em Enfermagem e

semanais

R$ 2.036,07

01

registro no COREN.
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Referências: Lei Complementar nº 133/2008; Lei Complementar nº 90/2006; e
Lei nº 6.399/2013.
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. Aos ocupantes dos cargos, objeto deste Processo Seletivo Simplificado,
compete às seguint es atribuições:
Médico – Atribuições comuns a todas as especialidades:
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

como

realizar

propedêutica

instrumental

e

levant ar

hipóteses

diagnóst icas.
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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
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
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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.
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.
Médico Veterinário:
1) Coordenar e executar programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade
com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina Veterinária.
2) Promover a saúde pública, realizando o controle e análise de zoonoses, levantando dados,
através da fiscalização, investigação, orientação, realizando vistorias, apreensão, inutilização de
cozinhas, abatedouros, açougues, comércio, veterinárias, indústrias, criadouros, entre outros.
3) Colaborar com a diminuição de contaminações ambientais, por meio de fiscalizações

em

depósitos de lixos, terrenos baldios, lençóis freáticos, efluentes , solos, residências urbanas e
rurais, entre outros.
4) Realizar atendimento clínico em animais, bem como realizar cirurgias veterinárias.
5) Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de
vigilância a saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres
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técnicos e ou exames complementares, de outros profissionais de saúde, quando necessários.
6) Acompanhar e orientar equipes de fiscalização e inspeção sanitária no abate de bovinos,
suínos, aves e outros, a fim de determinar a destinação do animal que se tem como finalidade o
consumo e a industrialização, conforme normatização da legislação vigente.
7) Orientar quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e
executando projetos para assegurar a qualidade destes alimentos.
8) Realizar a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, através de exames
clínicos e laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo à análise anatomopatológica,
histopatológica, hematológica e imunológica, estabelecendo o diagnóstico e a terapêutica
apropriada, a fim de assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais.
9) Contribuir, com conhecimentos da área de Medicina Veterinária e afins, para o desenvolvimento
de tecnologias apropriadas para a plena assistência á saúde.
10) Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de licenciamento ambiental,
avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros.
11) Responder tecnicamente pelos estabelecimentos municipais que comercializam e distribuem
medicamentos e produtos veterinários.
12) Receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância sanitária, emitindo laudos, acionando
a vigilância sanitária e demais órgãos competentes, a fim de assegurar a regularização das
condições de higiene e saúde.
13) Atuar na prevenção de riscos de agravos à saúde da população, através de visitas in loco,
verificando e realizando denúncias, bem como orientando uma equipe capacitada, a fim de
contribuir com a diminuição e erradicação de focos de vetores, roedores, raiva animal entre outros.
Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de conhecimentos, divulgar
fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias.
14) Planejar e desenvolver programas de sobrevivência de espécies animais.
15) Adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe
técnica da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de
atuação, fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção e
Prevenção em Saúde.
16) Articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou
privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim de
possibilitar o entendimento global das ações referentes à sua atribuição técnica.
17) Promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de
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planejamento e avaliação das mesmas.
18) Colaborar com a formação e aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço.
19) Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou
particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados,
oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação
de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
20) Atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências técnicas, bem como
constituir comissões, diretorias de associações e entidades de classe.
21) Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo,
confidencialidade e de respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
Técnico em Enfermagem:
1) Prestar trabalho de prevenção, assistência e reabilitação, inerentes à função, usuário, família e
comunidade, segundo os princípios do SUS, através de programas estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde, com a finalidade de contribuir com a melhoria da qualidade de vida da
população.
2) Realizar atividades administrativas, escrevendo relatórios, preenchendo boletins e fechamento
de produtividade, visando melhor organização e desempenho do serviço.
3) Prestar assistência integral ao usuário, família e comunidade, de acordo com suas
competências, realizando procedimentos técnicos de enfermagem, visitas domiciliares, ações
educativas, cuidados de higiene e conforto, visando atender necessidades do usuário.
4) Planejar, supervisionar e executar em conjunto com a equipe, ações de enfermagem,
participando de campanhas de vacinas, de ações de bloqueios em epidemiologias, atividades
educativas e de prevenção, implementando atitudes de saúde na população.
5) Auxiliar nas capacitações da equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde, quando
integrante do PSF, organizando, pesquisando e ministrando temas referentes a sua área,
contribuindo com a qualificação da equipe.
6) Executar ações de urgência e emergência, atendimentos especializados, intervindo em
unidades de referência para pronto atendimento, visando preservar a vida do paciente.
7) Efetuar controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis, realizando e
orientando cuidados de enfermagem ao paciente, visando promover as melhores condições para
o restabelecimento deste.
8) Participar de atividades educativas coletivas e individuais, visando socializar conhecimentos e
informações de saúde a comunidade.
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9) Realizar visita domiciliar a pacientes e famílias, visando atender suas necessidades.
10) Participar de reuniões internas e externas, fazendo-se presente e participando ativamente,
atualizando-se e contribuindo com o crescimento da profissão.
11) Contribuir com a prevenção e controle de infecção no ambiente de trabalho, cuidando e
supervisionando a limpeza dos equipamentos e ambientes das unidades de saúde, garantindo
assistência de qualidade e isenção de riscos ao usuário.
12) Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações sobre
consultas, exames, medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de
programas de educação em saúde.
13) Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a égide do sigilo,
confidencialidade e respeito ao indivíduo e comunidade, visando garantir os direitos humanos.
14) Executar outras atribuições, correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério
de seu superior imediato.

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. 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.
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 pr ova ser á aplicada no dia 06 de julho de 2014 ( Domingo), 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.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE GESTÃO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Gerência de Gestão de Pessoas
Rua Leodegário Pedro da Silva, 300 - Imaruí - CEP: 88.305-600 - Itajaí/SC
Fone: (047) 3249-5500 - Fax: 3249-5568

e-mail: digtesaude@itajai.sc.gov.br

14
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.

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.
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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;
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.
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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.
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.
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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
classif icação

do

candidato

presente

no

imediatamente
Resultado

Final

colocado,
do

conf orme

Processo

ordem

Selet ivo

de

Público

Simplif icado.

PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
Município de Itajaí, 03 de junho de 2014.

MARCIO ANTONIO SILVEIRA
Secretário de Saúde Designado
pela Portaria 0503/2014
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ANEXO I
FORMUL ÁRIO DE I NSCRIÇ ÃO DO PRO CESSO SELETI VO PÚBLI CO
SIMPLIFIC ADO - EDITAL Nº 001/2014/SMS
INSCRIÇ ÃO Nº: _____________
1. N om e c om p le t o do c an d i da to : _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _
2. RG N º : _ __ _ __ _ __ _ 3. C P F n º: _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ 4 . T ítu l o E l e it or a l nº : _ __ _ __ _ _ __ _ _
5. D at a d e n as c im ent o : __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ 6. Ca rg o p r et e n d i d o :
6.1. Médico com especialidade em Psiquiatria ou clínico com formação em saúde mental [
6.2. Médico com área de atuação em Ultrassonografia [
6. 4. Mé d ic o Der m at o lo g is t a [

] 6. 3. M é d ic o P la n to n is t a P e d ia tr a [

] 6 .5 . M é dic o G er i at r a [

]

]

6. 6. Mé d ic o Car d io l o g i s ta [

] 6. 7. Mé d ic o E nd oc r i no l o gis t a [

6. 8. Mé d ic o I nf ec t ol o g is t a [

] 6. 9. Mé d ic o Veterinár io [

6. 1 0.T éc nic o em Enf er m agem [

]

]

]

]

7. En d e re ço c o mp let o :
8. R u a: _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __
9. N º: __ _ __ _ 1 0. Ba ir r o: _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ 1 1 . C E P: __ _ __ _ __ _ __ _ _
12 . C id a de : _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ 13 . T e l ef o ne f ix o: __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __
14 . T e l ef o ne c el u l ar : _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ 1 5 . Em ai l : __ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __
16 . P or ta d or d e nec es s i da d es es p ec i a is : [
17 .

O br ig a tor i am en te ,

o

c a nd i d at o

c om

] S im

[

def ic iê nc ia

d e v er á

] N ão

a pr es e nt ar

no

a to

da

i ns c r iç ã o, o L au d o M éd ic o at es t a n do a es péc i e e o gr a u o u ní v e l d e d ef ic i ênc i a, c om
ex pr es s a r ef er ê nc i a ao c ó di g o c or r es p on d en t e a C ID ( C las s if ic aç ã o I n ter n ac io n al d e
Do e nç a) bem c om o a pr o v á v e l c a us a d e d o e nç a .
18 . P os s ui f i l h o ( s ) m enor ( es ) d e 1 8 an os : [
19 .

] S im

–

to ta l : __ _ __

[

] Nã o

A o as s i nar e e n tr e g ar es te F or m ul ár i o d e I ns c r iç ã o n a G er ê nc i a d e G es tã o d e

P es s o as j u n to a D ir et or ia d e G es t ão d o T r ab a l ho e Ed uc aç ã o e m Saú de d a S ec r et ar i a
Mu n ic i pa l d e S a úd e d e c l ar o q u e AC E IT O as nor m as d ef i n id as n o E d it a l.
It aj a í- SC , _ __ _ _ de __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ d e _ __ _ __ _ _.
__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __
As s in a tur a d o c a nd i d a to
O B S ER V AÇ ÃO : T o d a s a s in f o rm a çõ es s ão d e p r ee n ch im en t o o b ri g a t ó rio .
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ANEXO II
Modelo de Recurso (obrigatório utilizar este modelo)
Rec ur s o r ef er e nt e a o Pr oc es s o S e l et i v o P úb l ic o S im pl if ic ad o – Ed i ta l n º 0 0 1/ 20 1 4/ S M S

Ca n di d at o: __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _
Car g o i ns c r it o n o Pr oc es s o Se l et i v o : __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _
Es pec if ic aç ã o d o R ec ur s o ( i n dic ar o n º d a qu es tã o d a pr o v a , m oti v o do r ec u r s o 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 ENDOCRINOLOGISTA

•

Fisiologia e Farmacologia básica e do sistema endócrino;

•

Neuroendocrinologia: Diabetes Insípidus. Tumores da hipófise;

•

Tireóide: Hipo e Hipertiroidismo;

•

Nódulos e Carcinoma, Bócios, Defeitos da síntese, Emergências;

•

Doenças osteometabolicas e da Paratireóide: Hipo e Hiperparatirodismo,
Hipercalcemas, Raquitismo, osteomalácia;

•

Adrenal: Hipeplásia adrenal congênita, Síndrome de Cushing, Insuficiência
Adrenal, Feocromocitoma, Hipo e Hiperaldosteronismo, Tumores;

•

Sistema Reprodutivo: Hipogonadismo, Anomalias do desenvolvimento sexual,
Hirsutismo, Amenorréias, Ginecomastia;

•

Pâncreas: Diabetes Mellitus, Complicações agudas e crônicas, Tumores do
pâncreas endócrino;
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•

Obesidade, Obesidade Infantil;

•

Dislipidemias. Crescimento e Desenvolvimento: Baixa estatura. Puberdade normal,
retardada e precoce;

•

Hipoglicemias; Anorexia e Bulimia Nervosa; Transtornos Alimentares.

Bibliografia sugerida:
MELMED S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM: Williams Textbook of Endocrinology.
12th ed. Philadelphia: Elsevier - Saunders; 2011.
LESLIE J. DeGroot; J Larry: Jameson Endocrinology Adult and Pediatric - 6th Ed. Saunders,
Elsevier 2010.
MARIO J. A. Saad; MACIEL, Rui M. B; MENDONÇA, Berenice B: Endocrinologia - 1ª Ed.
Atheneu, 2007.
VILAR, Lucio: Endocrinologia Clínica - 5ª ed. Guanabara Koogan, 2013.
DAVID, Gardner; DOLORES, Shoback: Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, 9th Ed.
McGraw Hill Medical, 2011.
BANDEIRA, Francisco; GRAF, Hans; GRIZ, Luiz; FARIA, Manuel; CASTRO, Marise Lazaretti:
Endocrinologia e Diabetes, MedBook, Rio de Janeiro, 2009.

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;

•

Discromias; doenças eritematoescamosas;

•

Dermatoses papulosas;

•

Doenças vesicobolhosas;

•

Genodermatoses;

•

Doenças do cabelo, unhas e membranas mucosas;

•

Dermatoses zooparasitárias;

•

Doenças infecciosas de interesse da dermatologia;
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•

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 CARDIOLOGISTA

•

Ética e legislação profissional. Relação médico-paciente. Exames complementares
invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária; Emergências clínicas
e cirúrgicas;

•

Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos;

•

Controle de infecções hospitalares;

•

Doenças infecciosas e parasitárias;

•

Doenças da Nutrição e Metabolismo;

•

Doenças do Aparelho Digestivo;

•

Doenças Respiratórias;

•

Doenças Hematológicas, Doenças cardiovasculares, Reumáticas, Psiquiátricas,
Neurológicas;

•

Semiologia cardiovascular;

•

Métodos diagnósticos aplicados à Cardiologia; Doenças do pericárdio;

•

Cardiopatias congênitas;

•

Insuficiência coronariana; Doenças da aorta; Embolia pulmonar;

•

Diagnóstico e manejo clínico das arritmias cardíacas; Hipertensão arterial sistêmica;

•

Doença cardiovascular no idoso e em mulheres;

•

Febre reumática;

•

Doença cardíaca valvular;

•

Insuficiência cardíaca;

•

Cardiomiopatias;

•

Dislipidemias;

•

Endocardite infecciosa;
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•

Avaliação clínico-cardiológica para cirurgias não-cardíacas;

•

Miocardiopatias;

•

Endocardiopatias;

•

Dislipidemias;

•

Terapia trombolítica;

•

Cardiopatias e gravidez;

•

Exames complementares em cardiologia;

•

Terapêutica medicamentosa e invasiva em cardiologia (procedimentos e cirurgia
cardiovascular).

2.5 MÉDICO INFECTOLOGISTA

•

HIV/AIDS;

•

Tuberculose;

•

Hepatites virais agudas e crônicas;

•

Doenças de notificação compulsória;

•

Imunizações na saúde publica;

•

Doenças sexualmente transmissíveis.

2.6 MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

Prestar assistência médica clínica aos pacientes pediátricos atendidos no Serviço de Emergência,
de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar
do Pronto Atendimento Pediátrico. Solicitação de conhecimentos bibliográficos:

• Pediatria: consulta rápida / Paula Xavier Picon ... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2010.
Xavier, PICON, P., MAROSTICA, Paulo Cauduro, Bbarros, Elvino colaboradores. Pediatria:
Consulta rápida. ArtMed, 04/2011.

• Current: procedimentos em pediatria / Denise M. Goodman... [et al.] ; [tradução Ademar
Fonseca, Marcelo Cosendey]. – Porto Alegre: AMGH, 2011. Goodman, Denise M., Thomas
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Green, Sharon Unti, Elizabeth Powell. CURRENT: Procedimentos em Pediatria (Lange).
AMGH, 1/1/09.

•

BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm Acesso em: 21 maio, 2014.

• CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução CFM n.º 1.931/2009. Código de Ética
Médica. Diário Oficial da União. Disponível em:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1988/1246_1988.htm Acesso em: 21 maio
2014.

• AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Diretrizes da American Academy of
Pediatrics.

Disponível

em:

http://pediatrics.aappublications.org/site/aappolicy/index.xhtml.

Acesso em: 21 maio, 2014.

• AMERICAN HEART ASSOCIATION. 2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care ScienceCirculation
2010; 112 (18) [Suppl3]. Disponível em: http://circ.ahajournals.org/content/122/18_suppl_3.toc
Acesso em: 21 maio, 2014.

• MELO, Maria do Carmo (Org.) Atenção às urgências e emergências em pediatria /Maria do
Carmo Barros de Melo, Marcos Carvalho de Vasconcelos (Orgs.). Belo Horizonte: Escola de
Saúde Pública de Minas Gerais, 2005. 400 p. ISBN 85-89239-23-8. Emergências – Pediatria
2. Urgência e emergência. 3. Psiquiatria-Urgência e emergência-Pediatria. Disponível em
http://www.esp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2009/06/atencao-urgencias-emergenciaspediatria.pdf. Acesso em: 21 maio, 2014.

• HAY , W. W. et al. Current pediatric diagnosis and treatment. 21. ed. Denver, Colorado:
McGraw Hill, 2012.

• KLIEGMAN, R. M.; et al. Nelson Textbook of Pediatrics. 19. ed. Philadelphia: Saunders
Elsevier, 2011.
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• PIVA, J. P.; GARCIA, P. C. R. Medicina intensiva em pediatria. Rio de Janeiro: Revinter,
2005.

• SURVIVING, Sepsis Campaign: International Guidelines For Managment Of Sepsis
And Septic Shock: 2012. Dellinger R et al. Crit care Med 2013; 41:580-637.

•
na

ALMEIDA, B. F. M; Guinburg, R. Documento Científico da SBP “Reanimação Neonatal
Sala

de

Parto”

Disponível

em:

http://www.sbp.com.br/pdfs/PRN-SBP-

Reanima%C3%A7%C3%A3oNeonatal-atualiza%C3%A7%C3%A3o-1abr2013.pdf Acesso em:
21 maio 2014.

2.7 MÉDICO VETERINÁRIO

•

Saúde: conceitos. Processo saúde - doença e seus determinantes e
condicionantes;

•

Endemias e epidemias (conceito);

•

Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções importância na Saúde Pública;

•

Vigilância

Epidemiológica:

geral

e

aplicada:

princípios,

definições,

conceitos

e

classificações. Cadeia epidemiológica de transmissão das doenças, medidas de controle;
•

Epidemiologia: fundamentos da epidemiologia, epidemiologia analítica, construção de
indicadores epidemiológicos, principais tipos de estudos epidemiológicos; uso da
epidemiologia na caracterização e investigação de surtos;

•

Zoonoses:

conceituação

e

classificação,

etiologia,

patogenia,

sintomatologia,

epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das principais zoonoses (raiva, dengue,
febres hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculose,
salmonelose, estreptococose e estafilococose, doença de Lyme, pasteurelose, yersiniose,
clostridiose, criptococose, histoplasmose, dermatofitose, leishmaniose, toxoplasmose,
doença

de

Chagas,

criptosporidiose,

dirofilariose,

toxocaríase,

complexo

teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíase, meningite, hantavirose, larva migrans
visceral e cutânea);
•

Vigilância ambiental;
Princípios básicos de Educação em Saúde e Ambiental;
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•

Água: desinfecção da água de consumo humano, utilização da água e as exigências de
qualidade, medidas de controle, armazenamento e transporte; coleta de amostra: métodos
de coleta de água;
Doenças de veiculação hídrica: hepatite, cólera, leptospirose, febre tifóide;

•

Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos, células do sistema imunológico.
Mecanismos da resposta humoral, técnicas imunológicas;

•

Biologia molecular: conceitos básicos e fundamentos de técnicas de diagnóstico,
classificação e identificação dos microrganismos;

•

Esterilização e Desinfecção: por meios físicos e químicos, técnicas de coleta de material
para exame histopatológico, microbiológico e toxicológico;

•

Vigilância e controle de populações de animais doméstico e biomas;

•

Biologia, vigilância e controle de populações de animais sinantrópicos: quirópteros,
roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos e pombos;

•

Higiene e saúde pública veterinária: cuidados higiênicos-sanitários na obtenção e
beneficiamento de produto de origem animal, flora microbiana patogênica e alterações;
Alimentos: conceito; características e qualidade dos alimentos; riscos químicos, físicos e
biológicos;

•

Microbiologia dos alimentos: fatores que influenciam a multiplicação dos microrganismos:
fatores extrínsecos e intrínsecos; microrganismos patogênicos de importância em alimento;

•

Conservação e armazenamento de alimentos: tecnologias mais empregadas na
conservação de alimentos: uso do calor, do frio, do sal/açúcar, aditivos, irradiação e
fermentação; análise de risco;

•

Inspeção de produtos de origem animal: Conhecimento das legislações pertinentes;

•

Reprodução animal: ciclos reprodutivos de bovinos, equinos e suínos, inseminação
artificial; distúrbios reprodutivos. Obstetrícia e Ginecologia na Medicina Veterinária;

•

Parasitologia: morfologia e biologia dos parasitas de importância em Medicina Veterinária e
Saúde Pública;

•

Poluição: causas, poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo. Licenciamento
ambiental, avaliação de impactos e riscos de contaminação;

•

Clínica médica de pequenos e grandes animais: definição, epidemiologia, etiologia,
patogenia, sinais clínicos, exames complementares, diagnóstico, diagnóstico diferencial,
tratamento, prognóstico, prevenção e controle das afecções que afetam os pequenos e
grandes animais;
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•

Clínica cirúrgica de pequenos e grandes animais: Assepsia e antissepsia. Instrumental e
instrumentação. Diérese. Hemostasia. Síntese. Manejo pré, trans e pós-operatório.
Técnicas e afecções cirúrgicas em pequenos e grandes animais;

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.
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•

Anatomia aplicada aos métodos de imagem.

•

Posicionamento radiológico convencional.

•

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.

2.6 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

•

Sistema único de Saúde (lei 8080/90, 8142/90);

•

Política de Atenção Básica ( Portarias 648, 649, 650, 822/2006);

•

Estratégia Saúde da Família;

•

Política Nacional de Promoção da Saúde;

•

Política Estadual de Descentralização da Saúde;

•

O Técnico de Enfermagem inserido nos Programa Ministeriais de Saúde: Programa
Nacional de Imunização: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, DST/AIDS, Atenção a
Saúde da Mulher, Atenção a Saúde da Criança e do recém nascido (RN); Atenção a
Saúde do Adolescente, Adulto e Idoso. Humanização e ética na atenção básica;

•

Política Nacional de Saúde Mental;
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•

Métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção;

•

Normas de Biossegurança (precauções padrão, infecções relacionadas aos serviços de
saúde);

•

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem;

•

Visita domiciliar;

•

Sistemas Nacionais de Informação;

•

Vigilância a Saúde (Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental);

•

Doenças de notificação compulsória;

•

Código de ética dos Profissionais de Enfermagem e Lei do exercício profissional;

•

Assistência de enfermagem em Urgência e Emergência;

•

Violência e maus tratos a criança, adolescente, mulher e idoso;

•

Assistência de enfermagem ao paciente submetido a cirurgias ambulatoriais;

•

Procedimentos de enfermagem;

•

Condutas e procedimentos com acidentes e/ ou exposição a materiais perfuro cortantes.
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