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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
Edital n.º 025/2018 - RETIFICAÇÃO

O Prefeito de São João, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital,em conformidade com a Constituição Federal e demais
disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos,
nomeada através da Portaria nº 5.065/2018, TORNA PÚBLICA a seguinte retificação do edital de
abertura de nº 22/2018.

No Anexo I –ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
Onde se lê:
PEDREIRO
1. Descrição sintética: Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de
atividades nas áreas clínica, educacional, de saúde, social e do trabalho; estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o
processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal,
tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e
atividades da área e afins. 2. Atribuições típicas: 2.1. - quando na área da psicologia clínica: 2.1.1. - estudar
e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando
e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; 2.1.2 desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida
comunitária; 2.1.3. - articular-se com profissionais de Serviço Social para elaboração e execução de
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 2.1.4. - atender pacientes, avaliando e
empregando técnicas psicológicas adequadas para contribuir no processo de tratamento médico; 2.1.5. reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos para fornecer aos médicos
subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 2.1.6. - aplicar testes psicológicos e realizar
entrevistas; 2.1.7. - realizar trabalhos de orientação de adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre
aspectos relacionados à fase da vida em que se encontram; 2.1.8. - realizar trabalhos de orientação aos pais
através de dinâmicas de grupo; 2.1.9. - realizar anamnese com os pais responsáveis; 2.2. - quando na área da
psicologia educacional: 2.2.1. - atuar no campo educacional, estudando sistemas de motivação da
aprendizagem e novos métodos de ensino; 2.2.2. - contribuir para o estabelecimento de currículos escolares
e técnicas de ensino adequados; 2.2.3. - elaborar e desenvolver atividades de formação e orientação na área
específica para funcionários e professores; 2.2.4. - promover a reeducação de crianças nos casos de
desajustamento escolar ou familiar; 2.2.5. - orientar e acompanhar a adaptação de crianças novas
ingressantes com assistência específica a pais e funcionários; 2.3. - quando na área da psicologia do
trabalho: 2.3.1. - exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal, participando da elaboração, do
acompanhamento e da avaliação de programas; 2.3.2. - participar do processo de seleção de pessoal,
empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho e de bancas em concursos públicos para o
cargo de psicólogo; 2.4. - desempenhar outras atividades afins. 2.4.1. - participar de equipes multifuncionais
em estudos de sua competência; 2.4.2. - efetuar atendimento individual, a grupo e a comunidade para
conhecer, avaliar e elaborar diagnóstico de distúrbios de aprendizagem e psicomotores e para
acompanhamento terapêutico dos casos inscritos; 2.4.3. - redigir textos informativos sobre eventos, folders,
catálogos, cartazes, relatórios, pareceres técnicos, etc; 2.4.4. - zelar pela guarda, conservação, manutenção e
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limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 2.4.5. participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas e de programas e projetos nas áreas de
saúde pública, educação e assistência social; 2.4.6. - prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração municipal, entidades e movimentos sociais em matéria relacionada às políticas públicas, em
assuntos de psicologia; 2.4.7. - atuar no planejamento, organização e administração de serviços de psicologia
nas Unidades de Saúde, Educação e Assistência Social; 2.4.8. - Participar em grupos de estudos e de
planejamento; 2.4.9. - organizar e planejar atividades, palestras e cursos sobre temas de nutrição e saúde, a
pessoas integradas a programas de saúde, educação e assistência social, bem como de apoio a comunidades;
2.4.10. - executar outras atribuições correlatas e afins. 3. Requisitos para provimento: Instrução: Curso
Superior Completo em Psicologia e Registro no órgão profissional.
Leia-se:
PEDREIRO
1. Descrição sintética:
Executar trabalhos em alvenaria e concreto, guiando-se por desenhos, mapas, esquemas e especificações,
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao oficio na execução de obras.
2. Atribuições típicas:
2.1. - executar, sob supervisão, serviços de demolição, construção de alicerces, assentamento de tijolos ou
blocos, colocação de armações, esquadrias, instalação de peças sanitárias, consertos de telhado e acabamento
em obras;
2.2. - executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e água, nas devidas
proporções, fazendo a armação, dispondo, traçando e prendendo com arame as barras de ferro;
2.3. - orientar o ajudante a fazer argamassa;
2.4. - construir alicerces para a base de paredes, muros e construções similares;
2.5. - armar e desmontar andaimes de madeiras ou metálicos e fazer armações de ferragens;
2.6. - executar serviços de modelagem, utilizando argamassa de cimento, areia ou gesso, nas formas de
madeira ou ferro, prevendo o tempo necessário para sua fixação no solo e laterais, de acordo com a planta
apresentada;
2.7. - controlar com nível e prumo a obra que está sendo executada, garantindo a correção;
2.8. - preparar e nivelar pisos e paredes, retirando com sarrafo o excesso de massa;
2.9. - perfurar paredes, visando à colocação de canos para água, fios elétricos e de telefonia;
2.10. - assentar pisos, azulejos, pias, fazer rebocos em paredes, colocação de telhas e serviços de acabamento
em geral;
2.11. - impermeabilizar caixas d’água, paredes, tetos e outros;
2.12. - ler e interpretar plantas de construção civil, observando medidas e especificações;
2.13. - participar de reuniões e grupos de trabalho;
2.14. - responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais;
2.15. - executar outras atribuições correlatas e afins;

Onde se lê:
MÉDICO ESF
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções.
Luxações. Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros.
Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas
do aparelho genital. Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório. Conhecimento sobre
as principais doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de
chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose,
leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano,
toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Medicina Interna:
Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de localização,
convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia
gravis, doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios
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Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e
medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia,
acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper
e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão,
tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais, doenças do sistema cardiovascular: arritmias
cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e
pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e
Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e
baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota,
artrite séptica, dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do
esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença de Crohn,
apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon.
Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e
virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose,
toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, discrasias
sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória aguda, choques,
hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e
picadas de animais peçonhentos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes.
Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa
Saúde da Família (PSF).
Leia-se:
MÉDICO ESF
1. Descrição Sintética:
Prestar assistência médica em clínica geral em postos de saúde, escolas e creches municipais; elaborar,
executar e avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública; realizar consultas e atendimentos
médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica.
2. Atribuições Típicas:
2.1. - efetuar consultas, exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar tratamento
para enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
2.2. - analisar e interpretar resultados de exames, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico;
2.3. - manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
2.4. - prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas e encaminhar pacientes para
atendimento especializado, quando for o caso;
2.5. - fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura;
2.6. - coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada;
2.7. - elaborar programas educativos e de atendimento médico e preventivo voltados para a comunidade de
baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino;
2.8. - assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde e da medicina preventiva;
2.9. - participar do desenvolvimento de planos e fiscalização sanitária;
2.10. - desenvolver ações de saúde preventiva, desempenhando atribuições relativas aos programas de saúde
pública;
2.11. - oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e
de educação sanitária;
2.12. - empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, executando ações básicas de vigilância
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;
2.13. - executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao
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trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros;
2.14. - promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutindo
de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, enfatizando os
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam;
2.15. - participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de
trabalho das unidades de Saúde da Família e das políticas de saúde pública;
2.16. - fazer a verificação de óbitos.
2.17. - emitir laudos, atestados, pareceres e realizar perícias;
2.18. - requisitar exames, preencher documentos, acompanhar pacientes, realizar procedimentos relativos à
atenção básica de saúde;
2.19. - exercer a direção de órgão ou unidade de serviço, assumir cargos e encargos e prestar assessoria e
consultoria;
2.20. - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho;
2.21. - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas e de programas e projetos na área
de saúde pública;
2.22. - participar em bancas examinadoras, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de
médico e pessoal técnico na área de medicina;
2.23. - organizar e planejar atividades, palestras e cursos a pessoas integradas a programas de saúde, bem
como de apoio a comunidades;
2.24 - desempenhar funções específicas de Médico ESF.
2.25. - desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Onde se lê:
MÉDICO GINECOLOGISTA
Propedêutica da gravidez. Desenvolvimento morfológico e funcional do feto. Trocas materno-ovulares.
Endocrinologia da gravidez. Modificações sistêmicas da gravidez. Assistência pré-natal. Contratilidade
uterina. Discinesias. Mecanismo de parto. Estudo clínico e assistência ao parto. Analgesia e anestesia em
obstetrícia. Doenças intercorrentes no ciclo grávidopuerperal.Hiperemese gravídica. Doença hipertensiva
específica da gestação (DHEG). Abortamento. Prenhez ectópica. Neoplasias trofoblásticas gestacionais.
Placenta prévia. Descolamento prematuro de placenta. Doença hemolítica perinatal. Embolia amniótica.
Distúrbios da hemocoagulação. Secundamento normal e patológico. Puerpério normal e patológico.
Patologia da placenta, cordão e membranas. Polidramnia. Oligodramnia. Amniorrexe prematura. Parto
prematuro. Gemelidade. Gestação de alto-risco. Sofrimento fetal. Gravidez prolongada. Anomalias
congênitas. Distócias. Desproporção fetopélvica. Apresentações anômalas. Tocotraumatismos materno e
fetal. Fórceps. Ginecopatias de causa obstétrica. Operação cesariana. Esterilizaçãocirúrgica. Histerectomiacesarea. Indicações cirúrgicas no ciclo gestatório. Medicina fetal. Noções de terapêutica fetal. Indicações e
noções para interpretação de métodos propedêuticos: ultra-sonografia, cardiotocografia, dopplerfluxometria.
Noções em embriologia. Fisiologia e fisiopatologia do ciclo menstrual. Patologias endócrinas. Patologia
vulvar. Patologia vaginal. Patologia cervical. Patologia uterina. Patologia ovariana. Doenças Sexualmente
Transmissíveis. Tuberculose genital. Distonias dos órgãos genitais. Climatério. Esterilidade conjugal.
Propedêutica ginecológica. Cirurgias ginecológicas. Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias. Assuntos:
Aspectos de higiene relativos a Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de
abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos
alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde mental; Doenças infecciosas e
parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e tratamento das seguintes
entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças
respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela.
Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses.
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Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática.
Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar.
Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites.
Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q;
Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose tegumentar e
visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicosesulamericana;
Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros agentes:
Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase. Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase.
Filariose. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e
8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da
Família (PSF). Constituição Federal de 1988 (arts. 196 a 200.). Outros assuntos relacionados a área de
atuação do cargo.
Leia-se:
MÉDICO GINECOLOGISTA
1. Descrição Sintética:
Prestar assistência médica em clínica geral em postos de saúde, escolas e creches municipais; elaborar,
executar e avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública; realizar consultas e atendimentos
médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar
programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica.
2. Atribuições Típicas:
2.1. - efetuar consultas, exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar tratamento
para enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
2.2. - analisar e interpretar resultados de exames, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico;
2.3. - manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
2.4. - prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas e encaminhar pacientes para
atendimento especializado, quando for o caso;
2.5. - fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura;
2.6. - coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada;
2.7. - elaborar programas educativos e de atendimento médico e preventivo voltados para a comunidade de
baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino;
2.8. - assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde e da medicina preventiva;
2.9. - participar do desenvolvimento de planos e fiscalização sanitária;
2.10. - desenvolver ações de saúde preventiva, desempenhando atribuições relativas aos programas de saúde
pública;
2.11. - oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e
de educação sanitária;
2.12. - empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, executando ações básicas de vigilância
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;
2.13. - executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros;
2.14. - promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutindo
de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, enfatizando os
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam;
2.15. - participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de
trabalho das unidades de Saúde da Família e das políticas de saúde pública;
2.16. - fazer a verificação de óbitos.
2.17. - emitir laudos, atestados, pareceres e realizar perícias;
2.18. - requisitar exames, preencher documentos, acompanhar pacientes, realizar procedimentos relativos à
atenção básica de saúde;
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2.19. - exercer a direção de órgão ou unidade de serviço, assumir cargos e encargos e prestar assessoria e
consultoria;
2.20. - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho;
2.21. - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas e de programas e projetos na área
de saúde pública;
2.22. - participar em bancas examinadoras, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de
médico e pessoal técnico na área de medicina;
2.23. - organizar e planejar atividades, palestras e cursos a pessoas integradas a programas de saúde, bem
como de apoio a comunidades;
2.24 - desempenhar funções específicas na área do cargo pretendido.
2.25. - desempenhar outras atividades correlatas e afins.

Onde se lê:
MÉDICO PEDIATRA
Conhecimentos Específicos - Pediatria - Assuntos: Recém-nascido: Anamnese e exame físico.
Características normais do recémnascido. Atendimento na sala de parto. Infecções pré-natais. Prématuridade e pós-maturidade. Distúrbios metabólico e Hidroeletrolíticos. Distúrbios causados por uso de
drogas pela gestante. Traumatismos durante o parto; icterícia neonatal. R.N. de alto risco, Quimioterapia e
Antibioticoterapia usados nos R.N. Lactentes e criança de outras faixas etárias: alimentação do lactente
sadio. Crescimento e desenvolvimento baixa estatura, obesidade, imunização; desidratação e reidratação.
Desnutrição e principais avitaminoses. Anemias na infância. Febre reumática e artrite reumática infantil.
Abdome agudo na infância. Problemas urológicos na infância. Síndrome disabsortiva. Afecções de vias
respiratórias altas. Asma Brônquica e bronquiolite: G.N.D.A. Síndrome nefrótica e infecção urinária. I.C.C..
Endocardite. Miocardite. Doenças infecciosas e parasitárias (pneumopatias, doenças exantemáticas,
meningite. meningoencefalites, tuberculose, gastroenterites, protozooses e helmintoses). Convulsões.
Genética em pediatria. Noções de intoxicações exógenas. Quimioterapia das infecções. Doenças
hemorrágicas; neoplasias. Leucemias. Ginecologia Pediátrica. Nutrição parenteral. Grande queimado.
Tratamento de urgência. Endocrinopatias. Lúpus Eritematoso sistêmico. Dermatomiosite. Osteomielite.
SIDA e infecções oportunistas. Insuficiência renal aguda e crônica. Afecções dermatológicas. Higiene –
Doenças Infecciosas e Parasitárias. Assuntos: Aspectos de higiene relativos a Genética humana e Saúde
Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e
clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde
mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia
e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola.
Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva.
Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções
estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias
bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera.
Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por
Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase.
Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses
cutâneas. Blastomicosesulamericana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças
causadas por vermes e outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.
Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus
princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica
(NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). Constituição Federal de 1988 (arts. 196 a 200.). Outros
assuntos relacionados a área de atuação do cargo.
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Leia-se:
MÉDICO PEDIATRA
1. Descrição Sintética:
Prestar assistência médica em clínica geral em postos de saúde, escolas e creches municipais; elaborar,
executar e avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública; realizar consultas e atendimentos
médicos; tratar pacientes e clientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar
programas e serviços em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar
documentos e difundir conhecimentos da área médica.
2. Atribuições Típicas:
2.1. - efetuar consultas, exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar tratamento
para enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
2.2. - analisar e interpretar resultados de exames, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou
informar o diagnóstico;
2.3. - manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença;
2.4. - prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas e encaminhar pacientes para
atendimento especializado, quando for o caso;
2.5. - fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura;
2.6. - coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver
indicadores de saúde da população estudada;
2.7. - elaborar programas educativos e de atendimento médico e preventivo voltados para a comunidade de
baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino;
2.8. - assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde e da medicina preventiva;
2.9. - participar do desenvolvimento de planos e fiscalização sanitária;
2.10. - desenvolver ações de saúde preventiva, desempenhando atribuições relativas aos programas de saúde
pública;
2.11. - oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e
de educação sanitária;
2.12. - empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, executando ações básicas de vigilância
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;
2.13. - executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e
pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros;
2.14. - promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutindo
de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, enfatizando os
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam;
2.15. - participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de
trabalho das unidades de Saúde da Família e das políticas de saúde pública;
2.16. - fazer a verificação de óbitos.
2.17. - emitir laudos, atestados, pareceres e realizar perícias;
2.18. - requisitar exames, preencher documentos, acompanhar pacientes, realizar procedimentos relativos à
atenção básica de saúde;
2.19. - exercer a direção de órgão ou unidade de serviço, assumir cargos e encargos e prestar assessoria e
consultoria;
2.20. - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho;
2.21. - participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas e de programas e projetos na área
de saúde pública;
2.22. - participar em bancas examinadoras, nos concursos para provimento de cargo ou contratação de
médico e pessoal técnico na área de medicina;
2.23. - organizar e planejar atividades, palestras e cursos a pessoas integradas a programas de saúde, bem
como de apoio a comunidades;
2.24 - desempenhar funções de pediatria e assistência, conforme a especialização solicitada para ingresso no
cargo.
2.25. - desempenhar outras atividades correlatas e afins.
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