PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

RETIFICAÇÃO 01/2021
O Prefeito de Ipatinga-MG, no uso de suas atribuições legais, informa que em observância ao Princípio da
Publicidade, fica retificado o Edital 001/2020, referente ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS para
provimento de cargos do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:

I – FICA ALTERADO O PREÂMBULO do Edital, conforme abaixo:
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE
PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA-MG
A Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG torna público que estarão abertas, no período a seguir indicado, inscrições
ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, discriminados no
Anexo I, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital.

II – FICAM ALTERADOS os itens 1.7., 1.8., 4.1., 5.2., 5,8., 5.15., 5.18., 5.19., 5.21., 6.1., 6.3.,
6.12., 6.15., 6.16., 7.1., 7.2., 8.5., 8.21., 9.1., 10.1., 10.3., 10.11., 10.40., 10.41., 10.44., 11.1.,
12.1.1. alínea D), 12.1.2., 12.2., 12.8. alínea A, 12.10., 14.6. e 14.18., conforme abaixo:
1.7.:
O
Edital
poderá
ser
impresso
pelo
candidato,
via
Internet
no
site
www.imamconcursos.org.br e estará disponível, para consulta, no Quadro de Avisos do Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, 3º andar da Prefeitura de Ipatinga e no site www.ipatinga.mg.gov.br, no
link Diário Oficial.
1.8.: Outras informações referentes a este Concurso Público poderão ser obtidas pelo telefone do IMAM (31)
3324-7076 e da Prefeitura Municipal de Ipatinga (31) 38298218, de 9h às 16h horas, exceto aos sábados,
domingos e feriados, ou pelo site www.imamconcursos.org.br
4.1.: Período: a partir das 10h do dia 10/11/2021 até às 21h do dia 17/12/2021
5.2.: A isenção da Taxa de Inscrição deve ser requerida exclusivamente a partir das 10h do dia 10/11/2021 até
às 16h do dia 12/11/2021, observados os seguintes procedimentos:
5.8.: O Requerimento Eletrônico de Isenção, devidamente preenchido e assinado, juntamente com os
documentos comprobatórios especificados nos itens 5.6.e seus subitens e 5.7. deverão ser entregues no
Auditório da Escola Municipal 07 de Outubro, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, 961, Bairro
Veneza I, Ipatinga-MG, no horário 9h às 12h e das 13h30 às 16h no prazo estabelecido no item 5.2., ou enviados
via Correios com AR, por meio de SEDEX, para a Rua Célia de Souza, 55, do Bairro da Sagrada Família, Belo
Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, postada no prazo estabelecido no item 5.2.
5.15.: O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do
candidato será publicado no dia 30/11/2021, em ordem alfabética, com o número da inscrição, no Quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de Recursos
Humanos, e nos sites www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.
5.18.: Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição nos dias 01, 02 e
03/12/2021. Os recursos deverão ser interpostos via INTERNET, através do acesso a área particular do candidato
(login com usuário e senha), na opção RECURSO.

5.19.: Para o candidato que não dispuser de acesso à internet, a Prefeitura Municipal de Ipatinga, disponibilizará
durante o período do recurso, computador e impressora para o candidato realizar seu recurso, no Auditório da
Escola Municipal 07 de Outubro, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, 961, Bairro Veneza I,
Ipatinga-MG, no horário 9h às 12h e das 13h30 às 16h.
5.21.: A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no dia 14/12/2021, no
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Humanos, e nos sites www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.
6.1.: Período: a partir das 10h do dia 10/11/2021 até às 21h do dia 17/12/2021.
6.3.: O candidato que tiver dificuldade de acesso a internet poderá, pessoalmente ou através de procurador,
comparecer, durante o período de inscrição, diretamente ao posto de informações - Auditório da Escola Municipal
07 de Outubro, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, 961, Bairro Veneza I, Ipatinga-MG, no horário
9h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto feriados e pontos facultativos, munido de documento de identidade e CPF
para realização de sua inscrição e impressão do seu boleto bancário. Será disponibilizado, pessoal capacitado
para atender o candidato, inclusive orientando no preenchimento do Requerimento Eletrônico de Inscrição e na
impressão do boleto bancário.
6.12.: A segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para impressão até as 19h do dia
17/12/2021.
6.15.: A relação de inscrições validadas será publicada no dia 23/12/2021, em ordem alfabética, com o número
da inscrição, o cargo e a data de nascimento do candidato, no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos sites
www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.
6.16.: O candidato deverá conferir, se sua inscrição foi validada no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos sites
www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial. Em caso negativo, o candidato
deverá enviar para o email: concursos@imam.org.br nos dias 27, 28 e 29/12/2021 o comprovante de pagamento
da inscrição bem como o respectivo boleto.
7.1.: O cartão de inscrição contendo o local, dia e horário da realização das provas será disponibilizado, na Área
do Candidato, no endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, a partir de 14/01/2022.
7.2.: O candidato que não conseguir localizar o seu Cartão de Inscrição no site www.imamconcursos.org.br,
deverá entrar em contato com o IMAM até o dia 20/01/2022 pelo telefone (31) 3324-7076 de 9h às 16h, exceto
aos sábados, domingos e feriados.
8.5.: O candidato com deficiência deverá entregar o laudo médico original ou cópia autenticada em cartório,
pessoalmente, ou através de procurador, durante o período de inscrição, no Auditório da Escola Municipal 07 de
Outubro, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, 961, Bairro Veneza I, Ipatinga-MG, no horário de 9h
às 12h e das 13h30 às 16h de segunda a sexta-feira, ou enviar via Correios com AR por meio de SEDEX, para
a rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500,
postada até a data de encerramento das inscrições, com os seguintes dados de encaminhamento:
8.21. O 1º (primeiro) preenchimento do cargo, por candidato classificado com deficiência deverá ocorrer quando
da 5ª (quinta) vaga de cada cargo contemplado neste Edital. As demais admissões ocorrerão na 21ª, 41ª, 61ª e
assim por diante, durante o prazo de validade deste Concurso Público. Para tanto será convocado candidato com
deficiência melhor classificado no cargo
9.1.: O Concurso Público constará de Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Prova de Títulos conforme
discriminação abaixo:

10.1.: As provas deste Concurso Público serão aplicadas na cidade de Ipatinga nos dias 12 e 13 de fevereiro de
2022. O dia, horário e local serão definidos no Cartão de Inscrição.
10.3.: Havendo alteração nas datas prováveis os candidatos serão avisados com a devida antecedência, através
de publicação da nova data no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento
de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos sites e www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br
, no link Diário Oficial, além da imprensa escrita e falada.
10.11.: Não serão aceitos documentos de identidade com prazos de validade vencidos, ilegíveis, nãoidentificáveis e/ou danificados, nem documentos digitais.
10.40.: O Gabarito Provisório para conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão de
Concurso Público, até o 2º (segundo) dia útil após a realização da respectiva prova, Quadro de Avisos da
Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar, no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos e nos
sites www.ipatinga.mg.gov.br e www.imamconcursos.org.br.
10.41.: O Gabarito Provisório para conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela Comissão de
Concurso Público, até o 2º (segundo) dia útil após a realização da respectiva prova, no Quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos
sites www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.
10.44.: Excepcionalmente e a critério médico devidamente comprovado, através de laudo médico, o candidato
que não estiver concorrendo, às vagas reservadas as pessoas com deficiência e que, por alguma razão,
necessitar de atendimento especial para a realização das provas poderá fazer requerimento de próprio punho,
datado e assinado, indicando as condições de que necessita para a realização das provas e as razões de sua
solicitação, entregando-o acompanhado do respectivo Laudo Médico pessoalmente, ou através de procurador,
durante o período de inscrição, no Auditório da Escola Municipal 07 de Outubro, localizado na Avenida
Marechal Cândido Rondon, 961, Bairro Veneza I, Ipatinga-MG, no horário 9h às 12h e das 13h30 às 16h de
segunda a sexta-feira, ou enviar via Correios com AR por meio de SEDEX, para a rua Célia de Souza, 55, do
bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.: 31.030-500, postada até a data de
encerramento das inscrições.
11.1.: A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e na
Prova de Títulos para os cargos de nível superior e pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva para
os demais cargos.
12.1.1. d) Para interposição de recurso, os Cadernos de Provas estarão disponíveis para consulta no período
recursal, no Posto de Informações - Auditório da Escola Municipal 07 de Outubro, localizado na Avenida Marechal
Cândido Rondon, 961, Bairro Veneza I, Ipatinga-MG, no horário das 9h às 12h e das 14h às 16h.
12.1.2.: Contra erros ou omissões na nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, a contar da publicação da
Relação dos Candidatos Aprovados e contra erros ou omissões na nota da Prova de Títulos, a contar da
publicação da Nota da Prova de Títulos.
12.2.: As publicações serão feitas no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no
Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos sites www.imamconcursos.org.br e
www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.
12.8. a).: protocolados no Auditório da Escola Municipal 07 de Outubro, localizado na Avenida Marechal Cândido
Rondon, 961, Bairro Veneza I, Ipatinga-MG no horário 9h às 12h e das 13h30 às 16h, no prazo estabelecido no
item 12.1.; ou
12.10.: A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será publicada no Quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos
siteswww.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.

14.6.: Todas as publicações referentes a este concurso, até a sua homologação, serão devidamente publicadas
no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento de Desenvolvimento de
Recursos Humanos, e nos sites www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no link Diário Oficial.
14.18.: Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital, Errata, Adendo ou
Aviso, publicado no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 3º andar no Departamento de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, e nos sites www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br , no
link Diário Oficial, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais atualizações ou retificações do
presente Edital.

III – FICAM EXCLUÍDOS:

 o item 4.30:
 as alíneas “i”, “r”, “s” e “u” do item 13.9.
 os cargos de Analista de Desenvolvimento de Sistemas, Analista de Suporte de Banco de Dados,
Analista de Suporte de Rede, de Comunicação de Dados e de Sistemas, Auditor Técnico de
Serviços de Saúde – Enfermeiro, Auxiliar de Serviços – Limpeza e Auxiliar de Serviços – Cantina.

IV – FICA INCLUÍDO o item 9.1.2.:
9.1.2.: Prova de Títulos: para os cargos de nível superior de caráter classificatório no valor máximo de 09
(nove) pontos sendo pontuada de acordo com a tabela abaixo:
Títulos Avaliados

Doutorado na área de atuação do cargo
pretendido pelo candidato.
Mestrado na área de atuação do cargo
pretendido pelo candidato.
Pós-graduação
em
nível
de
especialização lato sensu exclusiva na
área específica*, de atuação pretendida com
carga horária mínima de 360 horas.

Valor
Unitário

Máximo de
pontos

04 (quatro)
pontos

04 (quatro)
pontos

03 (três)
pontos

03 (três) pontos

2,0 (dois)
pontos

2,0 (dois)
pontos

Comprovação

Fotocópia autenticada do Diploma de grau de
doutor ou certidão de conclusão + histórico
escolar autenticado.
Fotocópia autenticada do Diploma de grau de
mestre ou certidão de conclusão + histórico
escolar autenticado.
Fotocópia autenticada do Diploma + Histórico
Escolar ou Certificado de curso de pósgraduação + Histórico Escolar ou Declaração de
Conclusão do Curso + Histórico Escolar,
expedidos pela instituição oficial, em papel
timbrado da instituição contendo data, assinatura
e nome do responsável pelo documento e
reconhecido pelo MEC ou Conselho Estadual ou
Federal de Educação).

*Considera-se área específica os cursos/títulos que sejam relacionados diretamente com o cargo a que
concorre
9.1.2.1. Outras informações sobre a Prova de Títulos:
I. Serão analisados somente os títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
II. A comprovação de títulos referentes a cursos de Doutorado, Mestrado e Pós-graduação através de Diplomas
ou Certificados somente terão validade se informarem EXPRESSAMENTE a respectiva portaria do MEC ou
Conselho Estadual ou Federal de Educação que autoriza o funcionamento do respectivo curso
III. A regra acima também se aplica à comprovação de títulos referentes a cursos para os quais ainda não foram
expedidos Diplomas e/ou Certificados, que forem comprovados através de Declaração de Conclusão de
Curso.
IV. A Declaração de Conclusão de Curso somente será considerada se tiver a data do término do curso, com
conclusão e apresentação de monografia (se houver), com histórico escolar, e ainda, se a declaração for
expedida com data de até 180 (cento e oitenta) dias, após conclusão do referido curso. Após 180 (cento e
oitenta dias) da conclusão do referido curso não serão aceitas declarações.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Não serão pontuadas como título declarações que apenas informem que o candidato está regularmente
matriculado em curso de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado, mesmo que nessa declaração conste a
previsão de término do mesmo. A declaração de conclusão de curso somente será considerada válida se
informar EXPRESSAMENTE que o referido curso foi integralmente concluído e atender ao disposto nos
incisos deste subitem.
Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina – tais como comprovantes de pagamento de taxa
para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, além dos mencionados no item anterior não
serão considerados para efeito de pontuação.
Somente serão aceitos cursos ministrados por Instituição de Ensino oficial ou reconhecida pelo MEC.
Os candidatos detentores de diplomas de Mestrado ou Doutorado realizados em universidades estrangeiras
só terão seus cursos considerados para os fins deste Edital se seus diplomas tiverem sido revalidados,
conforme as regras estabelecidas pelo MEC.
Somente serão validados certificados com assinatura digital, conforme estabelecido pelo MEC
O candidato poderá apresentar tantos títulos quanto desejar. No entanto, os pontos que excederem o
valor máximo estabelecido para cada espécie de título avaliado, bem como o valor máximo de 09
(nove) pontos da avaliação dos títulos, serão desconsiderados, sendo somente avaliados os títulos
que tenham correlação direta com a área pretendida pelo candidato.
Os títulos deverão ser apresentados mediante original ou cópia devidamente autenticada em cartório.
Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos no prazo de 02 (dois) dias
úteis a contar da publicação da Relação de Candidatos Aprovados.
A documentação referente à Prova de Títulos deverá ser entregue pelo candidato ou por procurador por ele
constituído, no Auditório da Escola Municipal 07 de Outubro, localizado na Avenida Marechal Cândido
Rondon, 961, Bairro Veneza I, Ipatinga-MG, no horário 9h às 12h e das 13h30 às 16h, exceto feriados e
pontos facultativos ou enviada Correios com AR por meio de SEDEX, ou carta com aviso de Recebimento
(AR) para a Rua Célia de Souza, 55, do bairro da Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP.:
31.030-500 no prazo estabelecido no item “XI”, sendo a tempestividade verificada de acordo com a data de
postagem ou pelo protocolo de entrega.
Os candidatos deverão apresentar a documentação referente à Prova de Títulos, em envelope fechado,
especificando do lado de fora o seu nome completo, o número da carteira de identidade e o nome do cargo a
que concorre.
Não serão recebidos documentos fora das especificações acima.
Não será computado como Título o curso que se constituir pré-requisito para o exercício do cargo.
O candidato que tiver outra especialização além da que se constitui pré-requisito para o cargo, deverá
apresentar as duas especializações para ser computado como Título.
Não serão recebidos documentos entregues posteriormente ao período determinado e não será permitida a
substituição da documentação entregue, sob nenhuma hipótese.
Será de responsabilidade exclusiva do candidato a entrega da documentação referente à Prova de Títulos,
não sendo aceita fora do prazo e local estabelecido.
Serão recusados, liminarmente, os títulos que não atenderem às exigências deste Edital.
Em hipótese alguma a documentação referente à Prova de Títulos será devolvida aos candidatos após a
realização do Concurso.

V – NO ANEXO I:
 FICAM ALTERADOS os pré-requisitos dos cargos de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, PROFESSOR
DE ARTE E VETERINÁRIO, conforme abaixo:
Auxiliar de Saúde Bucal: Ensino Médio e Registro no CRO
Professor de Arte: Licenciatura Plena em Arte ou em Artes Visuais, ou em Música ou em Teatro
Veterinário: Curso Superior de Medicina Veterinária com registro no CRMV
 FICA INCLUÍDA a jornada de trabalho de 20 horas semanais para o cargo de MÉDICO
OFTALMOLOGISTA.

 FICAM INCLUÍDOS os cargos de BIOQUÍMICO, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICOS: ANESTESISTA,
CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, PEDIATRA E PSICÓLOGO,
conforme abaixo:
NÍVEL DE ESCOLARIDADE: SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO QUANDO O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO O
EXIGIR
Cargo

Pré-requisitos

Curso Superior de
Bioquímica e registro no
órgão de classe

Bioquímico

Fonoaudiólogo
Médico Anestesista

Médico Cardiologista

Médico Dermatologista

Médico Neurologista Adulto

Médico Pediatra

Psicólogo

Curso
Superior
de
Fonoaudiologia
com
registro no órgão de
classe
Curso
Superior
de
Medicina
com
Especialização
em
Anestesia com registro no
CRM e Registro de
Qualificação
de
Especialista - RQE
Curso
Superior
de
Medicina
com
Especialização
em
Cardiologia com registro
no CRM e Registro de
Qualificação
de
Especialista - RQE
Curso
Superior
de
Medicina
com
Especialização
em
Dermatologia com registro
no CRM e Registro de
Qualificação
de
Especialista - RQE
Curso
Superior
de
Medicina
com
Especialização
em
Neurologia com registro
no CRM e Registro de
Qualificação
de
Especialista - RQE
Curso
Superior
de
Medicina
com
Especialização
em
Pediatria com registro no
CRM e Registro de
Qualificação
de
Especialista - RQE
Curso
Superior
em
Psicologia com registro no
órgão da classe.

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas
pessoas
com
Deficiência

Vencimento
Inicial
R$

01

01

00

2.853,50

112,00

01

01

00

2.853,50

112,00

01

01

00

5.199,20

120,00

20

01

01

00

5.199,20

120,00

20

01

01

00

5.199,20

120,00

20

01

01

00

5.199,20

120,00

20

01

01

00

5.199,20

120,00

20

01

01

00

2.853,50

112,00

30

Total
de
Vagas

Taxa de
Inscrição
R$

 FICAM ALTERADOS os vencimentos iniciais de TODOS OS CARGOS, conforme abaixo:
FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargo

Motorista
Operador de Máquinas Pesadas
MÉDIO COMPLETO
Cargo

Auxiliar de Saúde Bucal
Condutor Socorrista

Vencimento Inicial
R$

1.139,38
1.139,38
Vencimento Inicial
R$

1.139,38
1.709,47

Carga
Horária
Semanal

30

20

MÉDIO TÉCNICO COMPLETO
Vencimento Inicial
R$

Cargo

Técnico em Saúde Bucal

1.709,47

SUPERIOR COMPLETO
Vencimento Inicial
R$

Cargo

Enfermeiro
Médico Clínico Geral
Médico Cirurgião Geral
Médico Neurologista Infantil
Médico Oftalmologista
Médico Proctologista
Médico Psiquiatra Adulto
Médico Psiquiatra Infantil
Médico Urologista
Odontólogo – Odontopediatra
Odontólogo - Pacientes com
Necessidades Especiais
Professor de Arte
Veterinário

2.853,50
5.199,20
5.199,20
5.199,20
5.199,20
5.199,20
5.199,20
5.199,20
5.199,20
2.853,50
2.853,50
2.148,66
2.853,50

VI – NO ANEXO II:

 FICA ALTERADO o Conteúdo das Provas do cargo de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL,
conforme abaixo:

Disciplina

MÉDIO COMPLETO
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Nº de
Valor das
Valor
Questões Questões
Total

Português
Matemática
Específicos
TOTAL:

08
07
10
25

04
02
5,4

32
14
54
100

Pontuação mínima para
aprovação

60

 FICA INCLUÍDO o Conteúdo da Prova dos cargos de BIOQUÍMICO, FONOAUDIÓLOGO E
PSICÓLOGO, conforme abaixo:
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: BIOQUÍMICO, FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO
Disciplina
Nº de
Valor das Valor Total
Pontuação mínima para
Questões Questões
aprovação
Português
Sistema Único de Saúde / Saúde
Pública
Específicos
TOTAL:

15
10

01
2,5

15
25

15
40

04

60
100

60

VII – NO ANEXO III:
 FICA ALTERADO o programa de prova do cargo de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, conforme
abaixo:

PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes
gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe:
reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal;
concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal.
Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final.
MATEMÁTICA:
Números Naturais: significados e Sistema de Numeração Decimal; Números Racionais: significados,
representação decimal e fracionária, equivalência, ordenação e localização na reta numérica; Operações com
números naturais e racionais: significados, propriedades e procedimentos de cálculo das operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão; Múltiplos e divisores. Divisibilidade. Números primos; Linguagem algébrica;
cálculo algébrico; equações e inequações; Espaço e forma: descrição, interpretação e representação da
localização e movimentação de pessoas e objetos. Figuras geométricas espaciais e planas: características,
propriedades, elementos constituintes, composição, decomposição, ampliação, redução e representação;
Medidas: procedimentos e instrumentos de medida; sistemas de medidas decimais (comprimento, superfície,
volume, capacidade, massa e temperatura) e conversões; medidas de tempo e conversões; sistema monetário
brasileiro; cálculo e comparação de perímetro e área; aplicações geométricas; Tratamento da informação: leitura,
interpretação e construção de tabelas e gráficos. Média aritmética. Probabilidade; A Matemática e seus
elementos tecnológicos. Situações problemas de raciocínio lógico-matemático.
ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Auxiliar de Saúde Bucal e suas funções no consultório odontológico; Materiais odontológicos: Nomenclatura,
utilização, preparos, manipulação e acondicionamento; Cimentos e bases protetoras; materiais restauradores
plásticos diretos; materiais para moldagem; instrumentos operatórios; métodos de utilização do flúor tópico e
sistêmico; dieta, nutrição e cárie dentária. Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, preparos,
limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação;
Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o trabalho, etc.; Placa
bacteriana: identificação, morfologia, fisiologia, relações no meio bucal; Higiene dentária: técnicas de escovação
supervisionada; Anatomia e fisiologia da cavidade bucal; Principais doenças na cavidade bucal: cárie, doença
periodontal, má oclusão e lesões de mucosa. Conceito, etiologia, evolução, medidas de promoção/prevenção:
Manejo de pacientes na clínica odontológica; Medidas de prevenção/promoção da saúde bucal, organização de
programas coletivos e individuais de promoção de saúde bucal, fluorterapia, educação em saúde bucal. Índices
epidemiológicos utilizados em odontologia, preenchimento de fichas de controle e fichas clínicas, registros em
odontologia. Técnicas de revelação radiológica, cartonagem e cuidados necessários para controle de infecção.
Diagnóstico e primeiros socorros de situações de urgência e emergência no consultório dentário.

 FICAM INCLUÍDOS os programas de provas dos cargos de BIOQUÍMICO, FONOAUDIÓLOGO,
MÉDICOS: ANESTESISTA, CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO,
PEDIATRA E PSICÓLOGO, conforme abaixo:
PORTUGUÊS:
Texto: interpretação de texto (informativo, literário ou jornalístico). Ortografia: emprego das letras. Classes
gramaticais: reconhecimento e flexão do substantivo, do adjetivo, do pronome e dos verbos regulares. Sintaxe:
reconhecimento dos termos da oração; reconhecimento das orações num período. Concordância verbal;
concordância nominal; colocação de pronomes; ocorrência da crase; regência verbal; regência nominal.
Pontuação: emprego da vírgula; emprego do ponto final.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SAÚDE PÚBLICA:
ESTRUTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Histórico, legislação fundamental e normas operacionais do
sistema, princípios, estrutura administrativa e financeira, responsabilidades dos três níveis Federativos,

perspectiva e desafios do sistema. O MODELO DE ASSISTÊNCIA NO SUS: Níveis de assistência (primário,
secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde, prevenção, terapêutica e reabilitação,
estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, responsabilidade sanitária, humanização do cuidado,
características e funções da atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e
gestão da clínica, organização da rede de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em
saúde pública. Pacto pela Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde. Política Nacional de Humanização. EPIDEMIOLOGIA: Epidemiologia no planejamento da
assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do SUS e seu uso
no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e mecanismos de prevenção para as
principais patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de epidemiologia clínica (principais tipos de estudo
e interpretação dos resultados). HUMANIZAÇÃO E SAÚDE. Decreto 7508 de 28 de Junho de 2011.
ESPECÍFICOS
BIOQUÍMICO
Bioquímica: Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e proteínas.
Equilíbrioácido‐base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia: Testes hematológicos. Automação
emhematologia. Imunologia: Alergias. Avaliação da função imune. Carcinogênese. Doenças auto‐imunes.
Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos: Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica:
Bacteriologia, virologia e micologia. Urinálise: EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e
conservação deamostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções. Preparo de meios de
cultura. Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros. Autoclaves e fornos Microscópios.
Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. Citômetros de fluxo. Filtros, destiladores e
purificação de água. Cromatografia e eletroforese
FONOAUDIÓLOGO
Anatomofisiologia dos órgãos da fala e audição; Desenvolvimento normal de fala e linguagem; Técnicas
fonoaudiológicas de avaliação de tratamento: Deficiência Auditiva; Distúrbios da linguagem escrita; Motricidade
oral; Dislalia; Gagueira; Disfonia; Fissura Labiopalatina; Disfagia; Paralisia Facial; Deficiência Mental; Paralisia
Cerebral; Disartria; Afasia; Autismo. Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo.
Audiologia Educacional. Etiologia. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do
desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem
Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia
nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura
Labiopalatina, na Disfagia Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico
Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Ética Profissional.
MÉDICO ANESTESISTA
Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiocirculatório. Sistema urinário. Sistema digestivo.
Metabolismo. Sistema endócrino e substâncias moduladoras. Farmacologia dos sistemas nervoso, cardiovascular
e respiratório. Reposição e transfusão. Preparo pré-anestésico. Anestesia inalatória e venosa. Física e anestesia.
Farmacocinética e farmacodinâmica da anestesia inalatória. Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios
subaracnoídeos, peridural e periféricos. Anestesia e sistema endócrino. Hipotermia. Transmissão e bloqueio
neuromuscular. Anestesia em: obstetrícia e ginecologia, cirurgia abdominal, pediatria, neurocirurgia, urologia,
oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e cirurgia buco-maxilofacial, cirurgia torácica, em urgências e
em geriatria. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia e sistema cardiovascular.
Recuperação anestésica. Complicações da anestesia. Choque. Parada cardíaca e reanimação. Monitorização e
terapia intensiva. Ventilação artificial. Dor.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Métodos diagnósticos aplicados à cardiologia; Modalidades terapêuticas aplicadas à cardiologia; Prevenção e
reabilitação cardiopulmonar e metabólica; Avaliação de risco cardiovascular; Avaliação de risco cirúrgico;
Aplicação na prática de protocolos e diretrizes de sociedades médicas cardiológicas; Insuficiência cardíaca;
Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Hipertensão arterial sistêmica; Doença arterial coronariana;

Valvopatias adquiridas; Miocardites e cardiomiopatias; Doenças do endocárdio; Doenças do pericárdio; Doenças
da aorta e das carótidas; Doenças metabólicas com influência na saúde cardiovascular
MÉDICO DERMATOLOGISTA
Pele normal. Anatomia e fisiologia da pele. Patologia cutânea. Fisiopatologia e imunologia cutânea. Alterações
morfológicas cutâneas epidermo-dérmicas. Erupções eczematosas. Erupções eritemato-escamosas. Erupções
pápulopruriginosas. Erupções vésico-bolhosas. Erupções pustulosas. Afecções atrófico-escleróticas. Afecções
ulcerosas. Afecções queratolíticas. Afecções dos anexos cutâneos. Foliculares. Hidroses. Tricoses. Onicoses.
Alterações do colágeno. Afecções do conectivo. Afecções da hipoderme. Afecções da cartilagem e dos vasos.
Infecções e infestações. Dermatoses por vírus. Dermatoses por Riquétsias. Piodermites e outras dermatoses por
bactérias. Tuberculoses e micobaterioses atípicas. Hanseníase. Sífilis e outras doenças sexualmente
transmissíveis. Micoses superficiais. Micoses profundas. Prototecoses. Leishmanioses e outras dermatoses
parasitárias. Dermatozoonoses. Dermatoses por noxas químicas, físicas e mecânicas. Erupções por drogas.
Reações aos agentes mecânicos, calor e frio. Otodermatoses. Radiodermites. Inflamações e granulomas não
infecciosos. Inflamações não infecciosas. Granulomas não infecciosos. Dermatoses metabólicas. Avitaminoses e
dermatoses nutricionais. Amiloidose. Hialinoses. Afecções por alterações do metabolismo dos aminoácidos e
purinas. Dislipidoses. Porfirias. Mucopolissacaridoses. Alterações do metabolismo do cálcio, ferro, zinco e cobre.
Alterações cutâneas nos diabetes. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por
imunodeficiência. Dermatoses por imunodeficiências primárias. Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).
Dermatoses por imunodeficiência iatrogênica nos transplantados. Afecções congênitas e hereditárias. Síndromes
familiares com tumores cutâneos múltiplos. Afecções hereditárias da queratinização. Doenças bolhosas
hereditárias. Doenças poiquilodérmicas e displasias ectodérmicas. Alterações hereditárias mesenquimais,
pigmentares e malformações. Cistos e neoplasias. Cistos. Nevos organóides. Tumores epiteliais benignos.
Afecções epiteliais pré-malignas e tumores intraepidérmicos. Tumores epiteliais malignos. Tumores
mesenquimias e neurais. Nevos pigmentares e melanomas. Leucemias, linfomas, pseudolinfomas. Mastocitoses.
Histiocitoses. Manifestações cutâneas paraneoplásicas e metástases cutâneas. Terapêutica. Terapêutica tópica.
Terapêutica sistêmica: principais medicamentos de uso sistêmico em dermatologia. Cirurgia dermatológica.
Eletrocirurgia, eletrocoagulação, eletrólise e iontoforese. Quimiocirurgia. Actinoterapia, laserterapia, radioterapia.
Dermatoscopia.
MÉDICO NEUROLOGISTA ADULTO
Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do
Sistema Nervoso Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas:
demências e distúrbios da atividade cortical superior, comas e outros distúrbios do estado da consciência;
distúrbios do movimento; distúrbio do sono. Doença cérebro-vascular. Doenças neuromusculares - nervos,
músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças
infecciosas do sistema nervoso; doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e
transtornos do fluxo liquórico; cefaléias; disgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas das
doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e interpretações da
propedêutica armada em neurologia: líquor, neuro imagem, estudos neurofisiológicos - eletroencefalograma,
eletroneuromiografia e potenciais evocados, medicina nuclear aplicada à neurologia.
MÉDICO PEDIATRA
Condições de saúde da criança. Organização da atenção à criança na rede básica de saúde. Alimentação da
criança. Nutrição e seus Desvios. Programa de Imunização. Crescimento e Desenvolvimento. Desnutrição
Protéico-Calórica. Anemias na Infância. Diarréia Aguda e Crônica na Criança. Cardiopatia na criança. Doenças
respiratórias na criança. Doenças do trato genital-urinário na criança. Doenças auto-imunes e colagenoses na
criança. Doenças Infecto-contagiosas mais freqüentes na criança. Parasitoses intestinais. Dermatoses mais
frequentes na criança. Convulsões na criança. Principais problemas ortopédicos na criança. Diagnóstico
diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais freqüentes na criança. Patologias cirúrgicas mais
frequentes na criança. Doenças Reumáticas. Doenças Alérgicas na Infância. Cetoacitose Diabética. Acidentes na
Infância: Prevenção e Tratamento. Abordagem da Criança Politraumatizada. Ressuscitação Cardiopulmonar.
Mortalidade na Infância. Distúrbios Metabólicos. Emergências Cirúrgicas na Infância.
PSICÓLOGO

Principais fundadores, correntes e abordagens da Psicologia. Teorias e Técnicas Psicoterápicas. Conhecimentos
técnicos profissionais inerentes à Psicologia no contexto da saúde pública; Desenvolvimento Humano (Infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade). Psicopatologia: Semiologia dos transtornos mentais e Diagnóstico
diferencial entre neurose e psicose; Psicodiagnóstico: Entrevista e avaliação psicológica, anamnese, exame do
estado mental; Teorias e técnicas psicoterápicas; Conceitos e procedimentos básicos de
psicoterapia; Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento
psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas. Clínica e atenção psicossocial
aos transtornos mentais da infância e adolescência. Clínica e atenção psicossocial aos transtornos neuróticos e
ligados ao estresse. Clínica e atenção psicossocial aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Clínica
e atenção psicossocial voltada à população idosa; Psicologia Social e Comunitária; Psicologia institucional;
Processo educativo na prevenção de patologias; Atuação do Psicólogo na atenção integral à família; Papel do
Psicólogo na equipe interdisciplinar; O Psicólogo na orientação familiar e como agente multiplicador frente à
comunidade. Psicologia Social e Comunitária (Estigma; Preconceito; Inclusão Social e Escolar; Gênero; Raça;
Desigualdades Sociais; Fracasso Escolar; Violência. O Psicólogo e o trabalho Multidisciplinar e Interdisciplinar;
Psicologia de Grupos; Análise Institucional; Reforma Psiquiátrica; Estatuto da Criança e do Adolescente; a família
brasileira; a importância dos vínculos familiares; a família substituta: guarda, tutela e adoção). Código de Ética
Profissional do Psicólogo.

VIII – NO ANEXO IV:
FICAM INCLUÍDAS os Atribuições dos cargos de BIOQUÍMICO, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICOS:
ANESTESISTA, CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, PEDIATRA E
PSIQUIATRA, conforme abaixo:
BIOQUÍMICO
Efetuar análises laboratoriais, tendo em vista a prestação de serviços à comunidade no que se refere à saúde, colaborando com
programas de saúde pública. Realizar exames laboratoriais empregando equipamentos e substâncias apropriadas, de acordo com
técnicas adequadas. Efetuar a interpretação e avaliação dos resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico. Zelar pela
manutenção, aferição e calibração dos equipamentos do laboratório, tendo em vista a efetividade do seu trabalho. Supervisionar o
controle de estoque, a armazenagem e validade de materiais e reagentes usados no laboratório. Efetuar registro dos exames realizados
e providenciar seu arquivamento. Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando equipe
multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços
para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população. Coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, afim de
garantir os bons resultados nos trabalhos de seu setor de atuação. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. Executar
atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
FONOAUDIÓLOGO
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação e fazendo o treinamento
necessário para possibilitar o aperfeiçoamento ou a reabilitação da fala, em conformidade com especialista da área médica.Avaliar
deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o
plano de treinamento ou terapêutico, em conformidade com especialista da área médica. Encaminhar o cliente para especialista
fornecendo informações quanto ao melhoramento ou possibilidade de reabilitação. Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a
praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico. Programar, desenvolver e
supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado,
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação da voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e
organização do pensamento em palavras, para reeducar ou reabilitar o cliente. Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do
indivíduo, fazendo exames e empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar.
Participar de equipes multiprofissionais para identificar distúrbios de linguagem, emitindo parecer, para estabelecer o diagnóstico e o
tratamento. Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a equipe multiprofissional, interagindo, de
forma sistemática com os demais elementos da equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da população. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. Executar atividades afins que lhe
forem atribuídas pela chefia imediata.
MÉDICO ANESTESISTA
Fazer anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes
com processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas.Examinar e avalia o paciente,
estudando seu prontuário e usando recursos propedêuticos, tais como anamnese, antecedentes, exame físico e outros, inteirando-se do
diagnóstico, da cirurgia programada, do estado geral do paciente e o quanto possível da sua personalidade, para ponderar o risco
cirúrgico e escolher o tipo de anestesia mais adequada para o caso.Prescrever a medicação pré-anestésica, registrando-a no prontuário
do paciente, para aliviar tensões do pré-operatório imediato e favorecer a indução da anestesia.Aplicar anestesias gerais, administrando
anestésicos por via muscular, venosa, retal, por inalação ou por combinação dessas vias de administração, para abolir os reflexos

dolorosos e/ou de consciência do paciente.Aplicar anestesias parciais, injetando anestésicos no espaço subaracnóideo ou no espaço
peridual, nas anestesias raquideanas, ou no trajeto dos nervos e nos plexos nervosos, para obter anestesia ou analgesia de
determinadas regiões do corpo com finalidade cirúrgica, propedêutica ou analgésica.Controlar as perturbações fisiológicas do paciente
no decurso da anestesia ou no pós-operatório imediato, corrigindo- as ou prevenindo-as por meio da vigilância constante dos sinais
vitais, como pulso, pressão arterial, respiração ou dados fornecidos por monitores, para favorecer o retorno da estabilidade circulatória e
respiratória e a apresentação dos reflexos protetores.Instalar respiração auxiliada ou controlada, fazendo uso de respiradores
mecânicos, manuais ou automáticos, para assegurar ventilação alveolar satisfatória.Manter livres as vias aéreas superiores do paciente,
através de aspiração de secreções, colocação de cânulas orofaríngeas ou de sondas endotraqueais ou endobrônquicas, para facilitar a
respiração normal do paciente e prevenir intercorrências.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Tratar de afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde
dos pacientes; Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos, para
estabelecer a conduta terapêutica; Supervisionar a realização de eletrocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e
monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; Realizar exames especiais, tais como a
angiocardiografia, punições e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, para determinar com
exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca; Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da
cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; Controlar o paciente durante a
realização de cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantendo o controle pela auscultação, eletrocardiógrafo, monitoragem e outros
exames, para obter o andamento satisfatório das mesmas; Fazer cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos, utilizando aparelho
coração- pulmão artificial, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose de ponte de
safena, transpor artérias mamárias, para correção de determinadas arritmias, insuficiências e outras moléstias; Fazer controle periódico
de doenças hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e
exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções; Fazer detecção de moléstias
reumatismais em crianças e adolescentes, praticando exames clínicos e laboratoriais, para prevenir a instalação de futuras cardiopatias;
Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas.
MÉDICO DERMATOLOGISTA
Tratar afecções da pele e anexos, empregando meios clínicos, para promover ou recuperar a saúde. Examinar o paciente, realizando
inspeção, testes específicos e comparando a parte afetada com a pele de regiões sadias, se houver, para estabelecer o diagnóstico e o
plano terapêutico. Realizar biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos, para exame histopatológico. Prescrever e
orientar o tratamento clínico, acompanhando a evolução da moléstia e a reação orgânica ao tratamento, para promover a recuperação
da saúde do paciente. Indicar e encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico ou radioterápico, juntando exames e dando
orientações, para possibilitar o restabelecimento da saúde. Comunicar ao serviço epidemiológico dos organismos oficiais da saúde os
casos de hanseníase e outras dermatoses de interesse de saúde pública, encaminhando ao mesmo os pacientes ou preenchendo fichas
especiais, para possibilitar o controle destas doenças. Fazer controle dos comunicantes da hanseníase, realizando exames físicos
especiais, laboratoriais e testes de sensibilidade (reação de Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da moléstia; realiza
pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais, para retirar formações da pele. Fazer raspagem de lesões da pele, empregando
bisturi, para possibilitar exame micológico direto ou cultura. Encaminhar pacientes para teste de contato pela colocação de substâncias
suspeitas, fazendo a requisição por escrito para diagnosticar a hipersensibilidade. Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e
de óbito, para atender a determinações legais e administrativas.
MÉDICO NEUROLOGISTA ADULTO
Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, utilizando seringas e agulhas especiais, para
possibilitar a descompressão dos mesmos, introduzir medicamentos e para outros fins. Indicar e/ou executar cirurgia neurológica,
empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica. Interpretar resultados de exames de
líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os dados normais, para complementar diagnósticos. Realizar exames
radiográficos, injetando substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para localizar o processo patológico; faz exame
eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções do sistema nervoso periférico. Planejar e
desenvolver programas educativos com relação ao epilético, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos
da moléstia e promover a integração do paciente em seu meio. Planejar e desenvolver programas de prevenção de infestações,
especialmente cicticerose, moléstia de Chagas, icticereose, meningite e outras, realizando campanhas de orientação, para diminuir a
incidência destas moléstias ou minorar seus efeitos. Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e de óbito, para atender a
determinações legais e administrativas. Atender a urgências clínicas e cirúrgicas.
MÉDICO PEDIATRA
Prestar assistência médica específica às crianças, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar,
preservar ou recuperar sua saúde; Examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e
de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhes as
condições de saúde e estabelecer diagnóstico; Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os
padrões normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; Estabelecer o plano médico-terapêuticoprofilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação,
infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria e outras doenças; Tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas
infantis, indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a
recuperação da saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando
os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças; Emitir
atestados de saúde, sanidade e aptidão física e de óbito, para atender a determinações legais e administrativas.

PSICÓLOGO
Dar atendimento psicológico grupal e individual em tratamento psicoterápico além de participar de programas que visem o
desenvolvimento da saúde pública no município e participar de programas de desenvolvimento de recursos humanos dos servidores
municipais. Receber paciente para avaliação e diagnose, emitir laudo indicando problemas e distúrbios de ordem emocional e psíquica e
o tratamento adequado. Efetuar o atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais, quer grupais no sentido de
orientá-los na solução de problemas de ordem emocional e psíquica. Participar de programas para o desenvolvimento de recursos
humanos dos servidores da Prefeitura Municipal. Participar de programas comunitários de educação para a saúde, organizando cursos,
proferindo palestras em matéria específica de psicologia aplicada. Proceder ao atendimento de ambulatório, integrando-se à equipe de
trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da comunidade. Participar de programas de saúde pública
e de medicina preventiva, integrando a equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da equipe e
promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população. Atender às normas
de segurança e higiene do trabalho. Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
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