ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
EDITAL N°. 001/2012

Abre inscrições e define normas para o concurso público destinado
ao preenchimento de cargos de Provimento Efetivo do Quadro de
Pessoal do Município de Balneário Camboriú.

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Sr. Edson Renato Dias e o Secretário de Gestão
Administrativa, João Batista Leal, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a realização do
Concurso Público, destinado ao preenchimento de vagas para os cargos de Provimento Efetivo do
Quadro de Pessoal do Município de Balneário Camboriú que se regerá pelas normas estabelecidas
neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso público será realizado sob a responsabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicos – FEPESE, localizada no Campus Professor João David Ferreira Lima, da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, Trindade – Florianópolis – SC. Telefones (48) 39531000 e (47) 3366-5761*. E mail: balneariosaude@fepese.org.br.
1.2 O edital, termos aditivos, avisos, convocações e demais comunicações relacionados ao presente
concurso público serão publicados no seguinte endereço: http://balneariosaude.fepese.org.br
1.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação irrestrita das instruções e das
condições do concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais
aditamentos, comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer
parte do instrumento convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá
o candidato alegar desconhecimento.
1.4 O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de
homologação dos resultados, prorrogável uma única vez por igual período, a critério do Poder
Executivo.
1.4.1 Durante o prazo de validade do concurso, o aprovado excedente tem prioridade sobre os novos
concursados, no preenchimento dos cargos na mesma carreira.
2. DOS CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO.
2.1 O Concurso Público destina-se ao provimento das vagas descritas na forma deste Edital e para a
formação de cadastro reserva de aprovados para novas vagas que forem criadas dentro do prazo de
validade deste concurso público.
2.2 Os cargos, número de vagas, escolaridade mínima exigida, salário base, carga horária (jornada de
trabalho) e exigências específicas a cada cargo, objeto deste Concurso Público são descritos na tabela
abaixo:
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2.2.1 Cargos com exigência de curso superior
CARGO

VAGAS CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE

ESCOLARIDADE
EXIGENCIAS

/

ASSISTENTE SOCIAL

02

30h

R$ 2.000,86 Graduação em Serviço Social
e registro no competente
conselho profissional.

ENFERMEIRO

02

40h

R$ 2.000,86 Graduação em Enfermagem e
registro
no
competente
conselho profissional.

FARMACÊUTICO

03

40h

R$ 3.838,50 Graduação em Farmácia e
registro
no
competente
conselho profissional.

FISIOTERAPEUTA

03

30h

R$ 2.000,86 Graduação em Fisioterapia e
registro
no
competente
conselho profissional.

FONOAUDIÓLOGO

01

40h

R$ 2.000,86 Graduação
em
Fonoaudiologia e registro no
competente
conselho
profissional.

MÉDICO ANGIOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Angiologia.
Registro no CRM.

MÉDICO CARDIOLOGISTA

02

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Cardiologia.
Registro no CRM.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Cirurgia Geral.
Registro no CRM.

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
PEDIÁTRICO

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista
em
Cirurgia
Pediátrica. Registro no CRM.

MÉDICO CLINICO GERAL

02

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Registro no CRM.

MÉDICO
COLOPROCTOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista
em
Coloproctologia. Registro no
CRM.

MÉDICO DERMATOLOGISTA

02

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Dermatologia.
Registro no CRM.
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Medicina.

CARGO

VAGAS CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE

ESCOLARIDADE
EXIGENCIAS

/

MÉDICO DO TRABALHO

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Medicina do
Trabalho. Registro no CRM.

MÉDICO
ENDOCRINOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista
em
Endocrinologia. Registro no
CRM.

MÉDICO
GASTROENTEROLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista
em
Gastroenterologia. Registro no
CRM.

MÉDICO GERIATRA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Geriatria.
Registro no CRM.

MÉDICO GINECOLOGISTA E
OBSTETRA

03

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Ginecologia e
Obstetrícia. Registro no CRM.

MÉDICO INFECTOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Infectologia.
Registro no CRM.

MÉDICO NEUROLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Neurologia.
Registro no CRM.

MÉDICO NEURO CIRURGIÃO

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Neurocirurgia.
Registro no CRM.

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

02

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Oftalmologia.
Registro no CRM.

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Ortopedia e
Traumatologia. Registro no
CRM.

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista
em
Otorrinolaringologia. Registro
no CRM.

MÉDICO ORTOPEDISTA
TRAUMATOLOGISTA

MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA

/
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CARGO

VAGAS CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE

ESCOLARIDADE
EXIGENCIAS

/

MÉDICO PEDIATRA

02

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Pediatria.
Registro no CRM.

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Pneumologia.
Registro no CRM.

MÉDICO PSIQUIATRA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Psiquiatria.
Registro no CRM.

MÉDICO RADIOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Radiologia e
Diagnóstico
por
Imagem.
Registro no CRM.

MÉDICO REUMATOLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista em Reumatologia.
Registro no CRM.

MÉDICO UROLOGISTA

01

20h

R$ 2.241,68 Graduação
em
Medicina.
Título ou certificado de
especialista
em
Urologia.
Registro no CRM.

NUTRICIONISTA

02

40h

R$ 2.000,86 Graduação em Nutrição e
registro
no
competente
conselho profissional.

PSICÓLOGO

02

40h

R$ 2.000,86 Graduação em Psicologia e
registro
no
competente
conselho profissional.

2.2.2 Cargos com exigência de curso de ensino médio
CARGOS

VAGAS

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE

ESCOLARIDADE
EXIGÊNCIAS

/

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

20

40h

R$ 1.026,17 Curso de ensino médio.

ASSISTENTE DE TI

05

40h

Curso técnico na área de
R$ 1.567,00 informática em nível de ensino
médio.

MOTORISTA (CARTEIRA D)

06

40h

R$ 945,28
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Curso de ensino médio.
Carteira
Nacional
de
Habilitação – categoria D.

CARGOS

VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

10

04

01

01

CARGA
HORÁRIA

SALÁRIO
BASE

ESCOLARIDADE
EXIGÊNCIAS

/

40h

Curso
de
Técnico
Enfermagem em nível
R$ 1.210,40 ensino médio. Registro
Conselho
Regional
Enfermagem.

de
de
no
de

40h

Curso
de
Técnico
Laboratório em nível
R$ 1.210,40 ensino médio. Registro
Conselho
Regional
Farmácia*

de
de
no
de

20h

Curso
de
Técnico
em
Radiologia em nível de ensino
R$ 1.567,00 médio.
Registro
no
competente
conselho
profissional.

40H

Curso de Técnico em Saúde
Bucal em nível de ensino
R$ 1.210,40 médio.
Registro
no
competente
conselho
profissional.

2.2.3 Cargos com exigência de curso de ensino fundamental
CARGOS

VAGAS

AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS (SERVENTE)

20

CARGA
HORÁRIA
40 h

SALÁRIO
BASE
R$ 900,35

ESCOLARIDADE /
EXIGÊNCIAS
Curso de ensino fundamental.

2.2.4 A carga horária mencionada é semanal.
3. DA LOTAÇÃO
3.1. Os candidatos aprovados quando da nomeação, serão lotados nas secretarias municipais onde
houver necessidade, de acordo com a estrutura de cargos e vagas destas e por determinação da
secretaria de gestão administrativa.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A participação no Concurso Público iniciar-se-á pela inscrição, que deverá ser efetuada no prazo e
nas condições estabelecidas neste edital.
4.2 A inscrição somente será efetuada via INTERNET, no endereço eletrônico do concurso
http://balneariosaude.fepese.org.br, no período entre as 16h do dia 05 de julho de 2012 e 18h do dia
13 de agosto de 2012.
4.4 São requisitos básicos para inscrição no concurso público:
I - Nacionalidade brasileira;
II - Nível de escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão regulamentada e exigida para
o exercício do cargo.
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4.4.1 A comprovação da escolaridade e demais exigências para o exercício do cargo será feita
unicamente quando da nomeação.
4.5 São de inteira responsabilidade dos candidatos o preenchimento e a exatidão dos dados
informados no Requerimento de Inscrição e demais formulários exigidos para a participação no
presente Concurso.
4.5.1 Os dados informados na inscrição não poderão ser complementados ou alterados, salvo o
endereço do candidato, cuja mudança deve ser comunicada via protocolo Geral da Prefeitura Municipal
de Balneário Camboriú, pelo próprio candidato.
4.6 Para realizar a inscrição o candidato deverá proceder da seguinte maneira:
a) Acessar
via
Internet,
o
endereço
eletrônico
do
concurso:
http://balneariosaude.fepese.org.br;
b) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição;
c) Conferir atentamente os dados informados;
d) Imprimir o Requerimento de Inscrição;
e) Imprimir o Boleto Bancário referente à taxa de inscrição do cargo escolhido, e efetuar o
pagamento em qualquer agência bancária, em postos de autoatendimento ou home
banking, até o último dia de inscrições.
4.7 São os seguintes os valores da taxa de inscrição:
a)
b)
c)
d)

Para os cargos de Médico: R$ 120,00 (cento e vinte reais);
Para os demais cargos com exigência de curso superior: R$ 90,00 (noventa reais);
Para os cargos com exigência de curso de ensino médio: R$ 60,00 (sessenta reais);
Para os cargos com exigência de curso de ensino fundamental: R$ 40,00 (quarenta reais)

4.7.1 Os valores da taxa de inscrição não serão devolvidos.
4.7.2 Só serão aceitas as inscrições cujo pagamento for efetuado utilizando-se do boleto bancário,
contendo o respectivo código de barras, não será aceito pagamento efetivado por quaisquer outros
meios.
4.7.2.1 Caso o dia de vencimento do boleto bancário ocorra em data em que, por qualquer razão, não
haja expediente bancário, o pagamento deverá ser feito até o primeiro dia útil que anteceder à data do
vencimento.
4.7.2.1 A inscrição somente será efetivada após a FEPESE ser notificada, pelo banco, do pagamento
da inscrição.
4.7.2.2 O comprovante de agendamento do pagamento da inscrição não se constitui comprovação do
pagamento.
4.8 Será cancelada a inscrição do candidato:
a) Cujo pagamento da inscrição não seja creditado à FEPESE até o último dia de inscrições ou for
feito com cheque sem a devida provisão de fundos ou por qualquer outra irregularidade que
impossibilite a sua liquidação.
b) Que prestar declarações falsas, inexatas, adulterar qualquer documento informado ou
apresentado ou que não satisfizer integralmente a todas as condições estabelecidas neste
edital.
4.9 No caso de cancelamento da inscrição serão anulados todos os atos dela decorrentes, a qualquer
tempo, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
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4.10 Não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo ou por meio diferente do estabelecido
neste edital.
4.11 Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato será considerada unicamente a de
data mais recente efetivamente paga.
4.12 A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú não se responsabilizarão por
solicitação de inscrição não recebida por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência
dos dados, ou a impressão dos documentos ou o pagamento da taxa de inscrição.
4.16. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas
pela FEPESE. O ato de homologação das inscrições e a relação das inscrições indeferidas serão
publicados, na data provável de 17 de agosto de 2012, no sitio do concurso na Internet:
http://balneariosaude.fepese.org.br.
5. CONDIÇÕES ESPECIAIS
5.1 AUXÍLIO NA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1.1 Os portadores de deficiência que necessitarem de profissional especializado para ajudá-los na
inscrição deverão solicitar o apoio necessário em até 4 (quatro) dias úteis do término das inscrições,
exclusivamente pelo telefone (48) 3953 1017.
5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA AS CANDIDATAS LACTANTES
5.2.1 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
assinalar no requerimento de inscrição a sua condição e no dia da prova estar acompanhada de
pessoa maior a quem delegará a responsabilidade pelo cuidado e guarda da criança que não poderá,
em hipótese alguma, permanecer em sua companhia no local de prova. A FEPESE disponibilizará local
para a permanência do amamentando e acompanhante para onde a candidata, acompanhada de fiscal
designado, deverá se dirigir nos horários de amamentação. O tempo destinado à amamentação não
será acrescido ao da duração da prova.
5.3 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS DOADORES DE SANGUE
5.3.1 O candidato que preencher os requisitos previstos na Lei Municipal 3093/2010 (isenção da taxa
de inscrição para doadores de sangue) deverá entregar pessoalmente ou por intermédio de
Procurador, via Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, localizada a Rua
Dinamarca, nº. 320, Praça Papa João Paulo I, Bairro das Nações, Balneário Camboriú – SC, nos dias
úteis das 12h às 17h, até o dia 27 de julho de 2012, requerimento, ao qual juntará cópia fotostática
(xerográfica) do Requerimento de Inscrição e documento expedido por entidade coletora, comprovando
a qualidade de doador e discriminando o número e a data em que foram realizadas as doações (pelo
menos uma doação no período de um ano contato regressivamente a partir da data do término das
inscrições).
5.3.2 A FEPESE publicará, na data provável de 3 de agosto de 2012, o deferimento dos requerimentos
de isenção da taxa de inscrição. Os candidatos que não tiverem seus pedidos aceitos, para validar a
sua inscrição, deverão pagar a correspondente taxa até o último dia de inscrições.

6. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
6.1 Ao candidato portador de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso
Público.
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6.2 Serão reservadas aos portadores de deficiências, nos termos do § 2º, do Artigo 11º, da Lei
Municipal 1069/91, 5% (cinco por cento) das vagas, para os cargos cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que sejam portadores, conforme tabela abaixo:
VAGAS
CARGO
ASSISTENTE SOCIAL
ENFERMEIRO
FARMACÊUTICO
FISIOTERAPEUTA
MEDICO CARDIOLOGISTA
MEDICO CLÍNICO GERAL
MEDICO DERMATOLOGISTA
MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
MEDICO OFTALMOLOGISTA
MEDICO PEDIATRA
NUTRICIONISTA
PSICOLOGO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE TI
MOTORISTA-(CARTEIRA D)
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS-SERVENTE

02
02
03
03
02
02
02
03
02
02
02
02
20
05
06
10
04
20

VAGAS
RESERVADAS
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

VAGAS LIVRE
CONCORRÊNCIA
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
19
04
05
09
03
19

6.3. Serão consideradas deficiências somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrem nas categorias descritas no
art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações.
6.4. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá:
a) No ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência;
b) Entregar pessoalmente, por procurador ou enviar via postal para a FEPESE, laudo médico
(original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos doze meses, atestando a
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência,
acompanhado de cópia do Requerimento de Inscrição.
6.4.1 Os documentos devem ser enviados, preferencialmente por SEDEX, unicamente para o seguinte
endereço:
FEPESE – Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos
Campus Universitário João David Ferreira Lima – UFSC.
Centro Sócio Econômico, Trindade.
Caixa Postal: 5067
CEP: 88040-900 – Florianópolis – SC
6.4.2 No caso de remessa via postal o candidato deverá postar os documentos com a devida
antecedência, pois só serão aceitos os documentos postados até a data e horário do término das
inscrições e entregues até às 18 horas do dia posterior. Para fins de direito valem unicamente os
carimbos de postagem e entrega da correspondência.
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6.5 Os candidatos que se declararem, no ato de inscrição, portadores de deficiência e que não
atenderem plenamente ao disposto no item 6.4 terão suas inscrições deferidas como candidatos não
portadores de deficiência.
6.6 O candidato portador de deficiência participará deste concurso em igualdade de condições aos
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, critérios de aprovação, data, horário de
início, local de aplicação e nota mínima exigida.
6.7 Os candidatos que se inscreverem para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, serão
submetidos, quando convocados, à avaliação de equipe multiprofissional que terá a decisão
terminativa sobre:
a) a qualificação do candidato como deficiente ou não e
b) o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício do cargo.
6.8. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial e ou tempo adicional
(de no máximo uma hora) para a realização das provas. A necessidade de tempo especial deverá ser
comprovada, mediante a entrega de laudo médico à FEPESE, juntamente com os documentos
descritos no item 6.4, nos prazos e formas como estão descritos no item 6.4.1, que a claramente
justifique, nos locais informados no item 1.2 do presente edital, até o último dia de inscrições.
6.9 As solicitações de condições especiais serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
6.9.1 Todos os documentos, laudos e atestados devem ser datilografados, impressos ou manuscritos
com letra legível de maneira que possam ser facilmente lidos e entendidos e conter sempre a data de
emissão, o nome completo do candidato, nome completo do emitente, especialidade e número de
registro no conselho profissional.
7. DAS PROVAS
7.1 O presente Concurso Público compreenderá o exame de habilidades e de conhecimentos aferidos
por meio de aplicação de prova escrita com questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório,
que será realizado no dia 2 de setembro de 2012, com a duração de 3 (três) horas em locais que
serão divulgados na data provável de 27 de agosto de 2012, no endereço eletrônico do concurso
http://balneariosaude.fepese.org.br, de acordo com o cronograma abaixo:
EVENTO
Abertura dos portões dos locais de prova.
Fechamento dos portões (não será mais permitida a entrada- sob qualquer alegaçãoa partir deste horário).
Abertura dos envelopes e distribuição das provas
Início da resolução da prova.
Término da prova (devolução obrigatória do caderno de provas e cartão resposta).

HORÁRIO
13h20
14h00
14h00
14h10
17h10

7.1.1 Os programas sobre os quais versarão as questões das provas escritas encontram-se em anexo
deste Edital.
7.2 As áreas de conhecimento, o número e valor das questões da prova escrita constam no quadro
abaixo.

7.2.1 Cargo de Médico – todas as especialidades:
Área de conhecimento

Número
questões
9
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de Valor
da Valor total
questão.

Língua Portuguesa
Temas atuais
Conhecimentos gerais de Medicina
Conhecimentos específicos do cargo
Total

05
05
10
20
40

0,10
0,10
0,10
0,40
-

0,50
0,50
1,00
8,00
10,00

7.2.2 Demais cargos com exigência de curso superior:
Área de conhecimento

Número
questões
05
05
10
20
40

Língua Portuguesa
Temas atuais
Conhecimentos gerais de Saúde Pública
Conhecimentos específicos do cargo
Total

de Valor
da Valor total
questão.
0,10
0,50
0,10
0,50
0,10
1,00
0,40
8,00
10,00

7.2.3 Cargos com exigência de curso de ensino médio:
Área de conhecimento

Número
questões
05
05
05
20
35

Língua Portuguesa
Temas Atuais
Noções de Informática
Conhecimentos específicos do cargo
Total

de Valor
da Valor total
questão.
0,10
0,50
0,10
0,50
0,20
1,00
0,40
8,00
10,00

7.2.3 Cargos com exigência de curso de ensino fundamental:
Área de conhecimento

Número
questões
10
20
30

Língua Portuguesa
Conhecimentos específicos do cargo
Total

de Valor
da Valor total
questão.
0,20
2,00
0,40
8,00
10,00

8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA.
8.1 ACESSO AO LOCAL DE PROVAS
8.1.1 O acesso aos locais de prova será permitido a partir das 13h20m e encerrado impreterivelmente
às 14h (horário de Brasília), sendo vedada a admissão ao local de prova a partir desse horário, sob
qualquer alegação ou justificativa.
8.1.2 A entrada nos locais de prova só será admitida mediante a apresentação de documento de
identificação original, no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza,
a identificação do candidato e sua assinatura, não se aceitando cópias mesmo que autenticadas.
8.1.2.1 Em caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade original, o candidato deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo,
trinta dias.
8.1.3 São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares,
pelas Secretarias de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelos Conselhos e Ordens
fiscalizadores de exercício profissional, passaporte, certificado de reservista, carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho e
carteira nacional de habilitação, com foto.
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8.2 DO PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA
8.2.1 O candidato receberá para realizar a prova um caderno de questões e um cartão resposta,
devendo conferir atentamente se correspondem à sua inscrição e cargo, se contem todas as questões
e se não apresentam qualquer falha ou defeito que prejudiquem a realização da prova.
8.2.1.1 A ocorrência de qualquer irregularidade deverá ser comunicada imediatamente ao fiscal de
sala.
8.2.2 As respostas corretas das questões objetivas deverão ser marcadas no cartão resposta com
caneta esferográfica feita de material transparente, com tinta de cor azul ou preta, seguindo todas as
instruções contidas no cartão.
8.2.3 A prova será corrigida unicamente pela marcação do candidato no cartão resposta, não sendo
válidas quaisquer marcações ou registros feitos no caderno de questões.
8.2.4 Não serão substituídos os cartões por erro do candidato nem atribuídos pontos às questões não
assinaladas, ou marcadas com emendas ou rasuras, a lápis ou com caneta esferográfica de tinta com
cor diversa das estabelecidas ou em desacordo com as instruções contidas no caderno de provas e ou
cartão resposta.
8.3 NORMAS GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
8.3.1 Durante a realização das provas não é permitido:
a) A comunicação de qualquer natureza, entre os candidatos;
b) A consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações;
c) O porte e ou uso de lápis, canetas de tipo diferente do autorizado, qualquer tipo de relógio,
aparelhos telefônicos ou ainda qualquer equipamento mecânico, elétrico ou eletrônico;
d) O uso ou porte de chapéus, bonés ou qualquer outro tipo de chapelaria;
e) O porte de armas de qualquer natureza;
f) A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada nos termos do subitem
8.4.1;
g) Ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
h) Entregar a prova antes de decorrida 1 (uma) hora do seu início.
i) Fazer anotações em qualquer material que não o formulário fornecido para a anotação das suas
respostas;
8.3.1 A desobediência a qualquer uma das proibições constantes do presente edital, a falta com o
devido respeito aos fiscais, coordenadores, pessoal de apoio ou membros da Comissão Organizadora,
a recusa em assinar o cartão de respostas, a tentativa de fraude ou de obter vantagem ilícita para si e
ou para terceiros ou a recusa em submeter-se a inspeção pessoal ou de seus pertences por quaisquer
meios, inclusive eletrônicos, implicará na eliminação do candidato do presente concurso e na anulação
da prova que eventualmente tenha feito, mesmo que a apuração da irregularidade cometida seja feita
após a sua entrega.

8.4 O MATERIAL PERMITIDO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
8.4.1 São permitidos no local de prova unicamente:
a) Documento de identificação;
b) Cópia do Requerimento de Inscrição;
c) Caneta esferográfica fabricada com material transparente com tinta de cor azul ou preta;
d) Água acondicionada em vasilhame fabricado em material transparente sem qualquer etiqueta
ou rótulo.
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8.4.2 Recomenda-se ao candidato que não traga para o local de prova qualquer material não permitido.
Se os trouxer, deve entregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados, quando se
tratarem de aparelhos ou equipamentos devidamente desligados, aos fiscais da sala, sem qualquer
outro aviso, antes do início da prova.
8.4.3 A FEPESE e a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú não assumem qualquer
responsabilidade pelo extravio, roubo ou avaria de qualquer material trazido ao local de prova.
8.4.4 A simples posse, mesmo que desligado, ou uso de qualquer material, objeto ou equipamento não
permitido, no local da prova, corredor ou banheiros, constitui-se desobediência às normas do presente
concurso público e implicará na exclusão do candidato do concurso, sendo atribuída nota zero às
provas já realizadas.
8.5 OUTRAS NORMAS
8.5.1 Os três (3) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar a prova e o cartão resposta ao
mesmo tempo.
8.5.2 Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova
fora do horário e local marcados para todos os candidatos.
8.5.3 O candidato declara estar ciente e concordar que a FEPESE, através de seus prepostos, poderá
proceder à sua identificação datiloscópica, bem como revista pessoal e de seus pertences, por
quaisquer meios inclusive eletrônicos.
8.5.4 O Município de Balneário Camboriú e a FEPESE não assumem qualquer responsabilidade
quanto ao transporte, alimentação e/ ou alojamento dos candidatos, mesmo em caso de alteração de
datas e locais, bem como pelo furto e roubo de qualquer pertence ou veículo quando da realização das
provas.
8.5.5 A inscrição no concurso público implica na autorização para que o nome, dados de identificação e
desempenho do candidato nas provas do concurso sejam publicadas na Internet e ou por qualquer
outro meio ou mídia.
8.5.6 Os candidatos não poderão estar acompanhados de outras pessoas na sala de provas, mesmo
que filhos menores.
9 DA NOTA FINAL
9.1 A nota final será a nota da prova escrita.
9.2 A nota mínima para aprovação e classificação será igual a 5,00. (cinco).
10 DA CLASSIFICAÇÃO
10.1 Os candidatos aprovados serão classificados por vaga, em ordem decrescente da média obtida,
expressa com duas (2) casas decimais sem arredondamento.
10.2. Ocorrendo empate na média final, aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único
do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso
nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos ou mais).
10.2.1. Para o efeito do item 10.2 será considerada a idade do candidato na data do último dia de
inscrições para o presente concurso.
10.3. Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de notas,
o desempate será feito através dos seguintes critérios:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos do cargo;
Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais de Medicina, quando aplicável;
Maior nota nas questões de Conhecimentos Gerais de Saúde Pública, quando aplicável;
Maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
Maior nota nas questões de Atualidades, quando aplicável;
Maior nota nas questões de Noções de Informática, quando aplicável;
Maior idade.

10.4 Os portadores de deficiência integrarão lista especial de classificação.
11. DOS RECURSOS
11.1 Caberão recursos da homologação das inscrições, conteúdo das provas e gabarito provisório e do
resultado do concurso.
11.2 Os recursos poderão ser interpostos até às 18 horas do segundo dia subsequente à divulgação no
sitio do concurso http://balneariosaude.fepese.org.br, da homologação das inscrições, conteúdo das
provas e gabarito provisório e do resultado final do concurso.
11.3 Para interposição dos recursos o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: http://balneariosaude.fepese.org.br e clicar no link
“RECURSOS”;
b) Preencher “on line” atentamente, com clareza e argumentos consistentes, o formulário de
recurso, um para cada uma das questões ou pedidos e enviá-lo via Internet, seguindo as
instruções nele contidas.
11.4 No caso de anulação de qualquer questão os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a
todos os candidatos que a responderam.
11.5 No caso de erro ou falha na indicação da resposta correta o gabarito provisório será alterado.
11.6
O
despacho
dos
recursos
http://balneariosaude.fepese.org.br.

será

publicado

no

endereço

eletrônico:

11.6.1 Para conhecer os despachos aos seus requerimentos, o candidato deverá clicar no “link”
“Recursos e Requerimentos” e informar o seu número de inscrição e CPF.
11.7 A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera
administrativa.
11.8 Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no Edital.
11.9 Os recursos intempestivos não serão conhecidos e os inconsistentes não providos.
11.10 Em função das correções havidas os gabaritos das provas, notas parciais e finais e listagens de
classificação poderão ser retificados para nota e ou posição superior ou inferior.
12. DA NOMEAÇÃO E POSSE.
12.1 A nomeação dos candidatos e classificados se dará exclusivamente mediante convocação
publicada em jornal de circulação regional e no sitio na Internet: http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br
12.2 Serão exigidos, dos candidatos convocados, cópias autenticadas dos seguintes documentos:
a. Quitação com as obrigações eleitorais e políticas;
b. Quitação com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino);
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c. Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo, mediante a apresentação
dos documentos exigidos por este edital e previstos em lei;
d. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas
no artigo 137 e seu parágrafo único, da lei federal nº. 8.112/90 e na legislação
correspondente dos estados e municípios;
e. Declaração de bens ou de não possuir bens;
f. Declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação
amparada pela Constituição;
g. Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe, respectivo, quando couber;
h. RG, CPF, Título eleitoral;
i. CNH correspondente, quando couber;
j. PIS/PASEP;
k. Certidão de casamento;
l. Certidão de nascimento de filhos menores;
m. Comprovante de residência;
12.2.1 Na nomeação dos candidatos classificados e aprovados será exigido ainda:
 CTPS original;
 1 foto 3x4;
 Exame de saúde física, emitido pela Junta Médica Oficial do Município;
 Exame de saúde mental, emitido por médico psiquiatra com registro no
CRM.
12.2.2 Os candidatos serão submetidos a exames clínicos e laboratoriais, de caráter eliminatório, que
avaliarão sua capacidade física e mental, no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que
concorrem.
12.2.3 Os exames de saúde física serão realizados sob a responsabilidade da Prefeitura de Balneário
Camboriú e os exames de saúde mental ficarão sob a responsabilidade do candidato classificado.
12.2.4 A decisão de o candidato estar apto ou não a assumir o cargo caberá a Junta Médica Oficial da
Prefeitura de Balneário Camboriú.
12.3. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima, serão exigidos apenas dos
candidatos classificados e convocados para a nomeação.
12.4. Os candidatos convocados e habilitados serão nomeados obedecendo-se a ordem crescente de
classificação por cargo.
12.5. Os candidatos nomeados terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse no cargo,
contados a partir da data da publicação do ato.
12.6. Não será prorrogado o prazo de Posse no cargo, a fim de que o candidato convocado complete
as exigências previstas neste edital para habilitação no cargo.
12.7. As providências e atos necessários para a nomeação e posse dos candidatos aprovados
classificados e habilitados são de competência e responsabilidade do Município de Balneário
Camboriú.
12.8. A classificação neste concurso público, não assegura ao candidato o direito de ingresso
automático no Quadro de Pessoal permanente do Município de Balneário Camboriú.
12.9. O candidato que na data da Posse estiver com 70 (setenta) anos, ou mais, de idade não será
nomeado, em razão do disposto no Inciso II, do parágrafo 1º, do Art. 40 da Constituição Federal, com
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redação dada pela Emenda Constitucional nº. 20, de 15/12/98 (DOU de 16/12/98), combinada com a
com o artigo 63 da Lei Municipal 2.421/2004.
12.10. O candidato no ato da posse deverá comprovar idade mínima de 18 anos completos.
13. DO FORO
13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Concurso Público de que trata este Edital
é o de Balneário Camboriú, Santa Catarina.
14. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
14.1

Fica delegada competência à FEPESE para:
a) Divulgar e prestar informações sobre o Concurso Público objeto deste Edital;
b) Receber os requerimentos de inscrições;
c) Deferir e indeferir e homologar as inscrições;
d) Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas;
e) Receber e julgar os recursos previstos neste Edital;
f) Receber os valores da inscrição;
g) Divulgar o Resultado do Concurso.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
15.1 É vedada à inscrição neste Concurso Público de quaisquer membros da Comissão do Concurso,
tanto da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú como da FEPESE.
15.2. Os casos não previstos neste edital, no que tange à realização deste Concurso Público, serão
resolvidos, conjuntamente, pela FEPESE e pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 05 de julho de 2012.
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PARA O CARGO DE MÉDICO – TODAS AS ESPECIALIDADES
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: Fonética (acentuação tônica e gráfica). Sintaxe (análise sintática, funções
sintáticas, termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios). Orações coordenadas. Orações
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal. Semântica: Significação das palavras no
contexto. Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas, monossemia e polissemia. Sentido denotativo
e conotativo (figurado). Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação Oficial.
TEMAS ATUAIS: Análise de assuntos relevantes e atuais de áreas do conhecimento, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas
vinculações históricas.
CONHECIMENTOS GERAIS DE MEDICINA: Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8080/90 e nº
8142/90;Relações Humanas e Interdisciplinaridade; ética profissional; acolhimento; e humanização do
serviço; Princípios Gerais de Organização do SUS e diretrizes; financiamento; controle social;
indicadores de saúde; o Sistema Municipal de Saúde; papel dos gestores federal, estadual e municipal
de saúde; Legislação Federal em Saúde; Políticas de Saúde no Brasil e os Modelos Assistenciais,
Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde; ética e legislação profissional; Exames
complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária, Emergências
clínicas, Psicologia médica, Farmacologia, Controle de infecções hospitalares.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
MÉDICO ANGIOLOGISTA: Estrutura da parede vascular e suas implicações na fisiopatologia das
doenças vasculares periféricas; fisiopatologia do sistema vascular aplicado ao estudo das doenças
vasculares periféricas; coagulação e anticoagulantes; drogas que interferem na função plaquetaria;
sistema fibrinolítico e terapêutica fibrinolítica; terapêutica para aumento do fluxo sanguíneo, bases da
reconstrução cirúrgica vascular, próteses e enxertos vasculares, bases da microcirurgia vascular,
angioplastia, angioplastia transluminal percutânea e próteses metálicas endovasculares, embolização
transcatéter no tratamento das lesões vasculares, simpatectomia nas arteriopatias isquêmicas,
tratamento compressivo, reabilitação de doenças vasculares periféricas; reabilitação do amputado;
diagnóstico clínico das doenças arteriais periféricas; reabilitação do amputado; diagnóstico clínico das
doenças arteriais periféricas; métodos complementares empregados no diagnóstico das doenças
arteriais periféricas; diagnóstico e tratamento das oclusões arteriais agudas; diagnóstico e tratamento
da arteriosclerose obliterante periférica; diagnóstico e tratamento dos aneurismas de aorta; aneurismas
periféricos; isquemia cerebral de origem extracraniana; tumor no corpo carotídeo; isquemia intestinal;
hipertensão renovascular; tromboangiíte obliterante; artrite de células gigantes; artrite infecciosa;
vasculites nas doenças do tecido conjuntivo; dissecção aguda de aorta; doença cística nas artérias;
síndrome do aprisionamento da artéria poplítea; displastia fibromuscular; arteriopatias funcionais;
ergotismo; diagnóstico clínico das doenças venosas periféricas; métodos complementares aplicados ao
diagnóstico das doenças venosas periféricas; diagnóstico e tratamento da tromboflebite superficial;
diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda dos membros inferiores e dos membros
superiores; diagnóstico e tratamento da tromboembolia pulmonar; diagnóstico e tratamento das varizes
dos membros inferiores; diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica, diagnóstico e
tratamento das doenças linfáticas; diagnóstico e tratamento das doenças vasculares de origem mista;
acessos vasculares para hemodiálise; angioplasias; tumores vasculares; síndromes compressivas
neurovasculares do desfiladeiro cervicotoracoaxilar e síndromes do túnel do carpo; pé diabético;
impotência sexual vasculogênica.
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MÉDICO CARDIOLOGISTA: Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho
cardiovascular. Métodos diagnósticos: eletrocardiografia, ecocardiografia, medicina nuclear,
hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas:
diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e
agudas: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diagnóstico
e tratamento. Mio cardiopatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de
Chagas. Arritmias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Marca-passos
artificiais. Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da
aorta. Embolia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções
pulmonares.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; resposta endócrina
e metabólica ao trauma; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; poli
traumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. Anestesia, aspectos gerais, bloqueios,
anestesia local e geral. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por
agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia;
sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre
oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia e obstetrícia.
Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia
de urgência; lesões viscerais intra-abdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e
por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e paratireoide;
tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa,
linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino delgado.
Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático.
Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal; epílogo;
mesentério; retroperitônio.
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PEDIÁTRICO: Embriologia e genética nos defeitos congênitos. Técnica
operatória. Sinais de alarme cirúrgico do recém-nascido. Pré e pós operatório. Doenças cirúrgicas
congênitas: hérnia diafragmática congênita, cisto pulmonar, sequestro pulmonar, enfisema lobar, mal
formação cística adenomatóide, atresia de coanas, atresia do esôfago, obstrução duodenal, atresia
jejuno ileal, íleo meconial, atresia de cólon, doença de Hirschsprung, anomalias ano retais, extrofia de
bexiga e de cloaca, onfalocele e gastroschisis. Hemangiomas e linfangiomas. Nutrição parenteral e
enteral. Acesso venoso superficial e profundo. Infecção pleuro pulmonar. Cirurgia ambulatorial.
Doenças cirúrgicas do lactente e da criança maior. Tumores e cistos cervicais e torácicos. Abdome
agudo. Trauma. Queimaduras. Cirurgia oncológica na criança. Doenças urológicas congênitas e
adquiridas na criança. Medicina fetal. Cirurgia vídeo laparoscópica. Transplantes de órgãos, engenharia
tecidual e terapia gênica. Antibióticos em cirurgia. Respostas endócrino-metabólicas ao trauma.
Equilíbrio hidro salino e ácido básico. Infecção cirúrgica. Choque. Parada cardíaca. Insuficiência
respiratória aguda. Hemorragia, distúrbio de coagulação, terapêutica. Anestesia, aspectos gerais,
bloqueios, anestesia local e geral.
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e
Tratamento. Código de Ética Profissional.Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação e
tratamento; Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças
respiratórias; Doenças renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias
biliares; Doenças hematológicas; Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas;
Doenças do sistema ósseo; Doenças do sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido
conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças
neurológicas; Doenças de pele-tumorais; Urgências e Emergências; Epidemiologia e Saúde; Medicina
Ambulatorial; Planejamento Familiar: Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher;
Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo;
Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos.
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MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA: Bases da cirurgia anorretal. Anatomia. Esfíncteres anorretais e
músculo elevador do ânus. Vascularização e inervação. Embriologia. Fisiologia anorretal. Bases da
cirurgia do intestino grosso. Anatomia, embriologia e fisiologia. Anatomia da parede anterolateral do
abdome. Incisões abdominais. Técnica geral das laparotomias. Cirurgia vídeo-laparoscópica colo-retal.
Diagnóstico das doenças do ânus, reto e cólon. Exame do abdome e proctológico, Colonoscopia,
Exame radiológico simples e contrastado. Tomografia computadorizada, ressonância magnética e
ultrassonografia endo-retal. Doença hemorroidária. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Criptite e papilite. Abscesso anorretal. Etiopatogenia e
classificação dos abscessos. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Fissura anal.
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Fístula anal.
Etiopatogenia. Classificação. Quadro clínico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Hidro
adenite supurativa. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica.
Doença pilonidal sacrococcígea. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial.
Conduta terapêutica. Prurido anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica.
Doenças sexualmente transmissíveis em Coloproctologia. Síndrome da imunodeficiência adquirida.
Prolapso e procidência do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial.
Conduta terapêutica. Malformações congênitas do cólon e da região anorretal. Classificação.
Considerações embriológicas. Anomalias associadas. Diagnóstico. Conduta terapêutica. incontinência
anal. Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Conduta terapêutica. Abdômen agudo em
coloproctologia - Aspectos gerais do diagnóstico e tratamento. Obstrução intestinal. Etiopatogenia e
fisiopatologia. Conduta terapêutica. Traumatismo abdominal. Traumatismo do cólon e reto.
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Tumores
benignos do cólon, reto e ânus. Princípios fundamentais de oncologia. Bases da cirurgia oncológica.
Fundamentos, indicações e contraindicações da quimioterapia, radioterapia e imunoterapia no câncer
do cólon reto e ânus. Câncer do cólon, reto e ânus. Megacólon. Megacólon chagásico. Etiopatogenia e
fisiologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica.
Enterocolopatias parasitárias. Helmintíases, Protozooses. Epidemiologia, quadro clínico e diagnóstico.
Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doenças inflamatórias inespecíficas do cólon e do reto.
Etiopatogenia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta
terapêutica. Doenças inflamatórias específicas do cólon e do reto. Etiopatogenia. Quadro clínico e
diagnóstico diferencial. Complicações. Conduta terapêutica. Doença isquêmica do cólon e reto.
Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Conduta terapêutica. Doença
diverticular do cólon. Etiopatogenia. Fisiopatologia. Quadro clínico e diagnóstico diferencial.
Complicações. Conduta terapêutica. Ectasias vasculares do cólon. Hemorragia digestiva baixa.
Derivações intestinais. Indicações. Técnicas. Complicações. Alterações do hábito intestinal. Síndrome
do intestino irritável. Aspectos clínicos e terapêuticos. Dietas em colopatias.
MÉDICO DERMATOLOGISTA: Exame dermatológico. Dermatoses alérgicas. Acne, Eritema polimorfo
e eritema nodoso. Rosácea. Dermatite seborreica. Urticária. Farmacodermias. Psoríase. Manifestações
dermatológicas de doenças do tecido conjuntivo. Discromias. Doenças bolhosas. Líquen plano e
erupções liquenóides. Úlcera da perna. Dermatoses ectoparasitárias. Dermatoviroses. Micoses. Vitiligo.
Alopecia. DST. Zoodermatoses mais comuns no nosso meio. Leishmaniose tegumentar americana.
Hanseníase. Dermatoses pré-cancerosas. Câncer cutâneo. Nevos. Foto dermatoses. Dermatoses
ocupacionais.
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA: Diabetes Mellitus: Diagnóstico Clínico, Diagnóstico Laboratorial,
Tratamento Ambulatorial, Complicações Crônicas - Diagnóstico e Tratamento, Oculopaticas,
Neuropatias, Nefropatias, Angiopatias, Hipoglicemias, Resistência Insulínica; Tireoide: Diagnóstico
Diferencial dos Nódulos Tireoidianos, Câncer de Tireoide - Diagnóstico e Tratamento, Hipertireoidismo,
Hipotireoidismo, Tireoidites Aguda, Subaguda e Crônica - Diagnóstico e Tratamento; Hiperprolactinemia
- Diagnóstico e Tratamento, Tumores Hipofisários - Diagnóstico Clínico, Laboratorial e Radiológico,
Diabetes Insipidus e SIADH, Testes Funcionais do Eixo Hipotálamo-Hipofisário; Adrenal: Síndrome de
Cushing - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Insuficiência Adrenal - Diagnóstico e Tratamento,
Defeitos de Síntese de Adrenal, Hiperaldosteronismo e Hipoaldosteronismo, Feocromocitoma;
Puberdade; Puberdade Precoce - Diagnóstico e Tratamento, Retardam Puberal - Diagnóstico e
Tratamento; Reprodução: Amenorreia - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Infertilidade Masculina e
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Feminina, Hirsutismo - Diagnóstico Diferencial e Tratamento, Síndrome de Ovários Policísticos,
Menopausa e Reposição Hormonal, Tumores Ovarianos e Testiculares; Alterações Metabólicas:
Diagnóstico Diferencial de Obesidade, Hiperlipemias - Diagnóstico e Tratamento, Tratamento Dietético
de Obesidade e Hiperlipemias; Paratireoides: Hiperparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento,
Hipoparatireoidismo - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial das Hipercalcemias,
Osteoporose - Diagnóstico e Tratamento, Diagnóstico Diferencial dos Distúrbios de Calcificação.
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA: Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo
gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero-péptica.
Helycobacter pylori e doenças associadas. Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má
absorção intestinal. Doença celíaca. Diarreia aguda. Diarreia crônica. Tumores do intestino delgado.
Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo.
Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do pâncreas. Cistos e pseudocistos do pâncreas.
Cole litíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar. Hepatites agudas. Hepatites crônicas.
Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular. Disfagia. Odinofagia. Ascite.
Hipertensão porta. Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais do tubo digestivo. Doenças
inflamatórias intestinais.
MÉDICO GERIATRA: Estatuto do Idoso. Epidemiologia do envelhecimento. O idoso na legislação
brasileira e políticas nacionais para o envelhecimento. Teorias do envelhecimento. Biologia e fisiologia
do envelhecimento. Semiologia do idoso. Avaliação funcional e exame mental e psíquico do idoso.
Afecções do sistema nervoso (transtorno cognitivo leve, demências, depressão, delirium, doenças
cerebrovasculares, distúrbios do sono, síndromes extrapiramidais, neuropatias periféricas). Afecções
do sistema cardiovascular (aterosclerose e fatores de risco para doença cardiovascular, hipertensão
arterial, hipotensão ortostática, insuficiência cardíaca, arritmias, doença arterial coronariana,
valvulopatias, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, insuficiência venosa crônica,
doença arterial periférica). Afecções do sistema respiratório (doença pulmonar obstrutiva crônica,
pneumonias, tuberculose). Afecções do sistema digestivo (hemorragia digestiva, constipação, diarreia,
doença diverticular do cólon). Afecções do sistema gênito-urinário (doenças da próstata, infecção
urinária, insuficiência renal, disfunção sexual, incontinência urinária). Afecções do sistema endócrino
(diabetes mellitus, doenças da tireoide, dislipidemia, climatério, obesidade). Afecções do sistema
hematológico (anemias, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo). Afecções do sistema osteomuscular e
tecido conjuntivo (osteoporose, doença de Paget, osteoartrose, poli mialgia reumática e arterite de
células gigantes). Envelhecimento do sistema imunológico. Principais afecções otorrinolaringológicas
no idoso. Principais afecções oftalmológicas no idoso 18. Principais afecções dermatológicas no idoso.
Quedas. Síncope e vertigens no idoso. Síndrome da imobilização . Úlceras de Pressão . Distúrbios
hidroeletrolíticos no idoso. Neoplasias no idoso. Traumas no idoso. Avaliação pré-operatória do idoso.
Tratamento da dor crônica. Medicina preventiva e envelhecimento (nutrição, saúde bucal, imunização,
atividade física, rastreamento de doenças). Maus-tratos aos idosos. Iatrogenia. Farmacocinética e
farmacodinâmica das drogas no idoso. Princípios de reabilitação geriátrica. Emergências em geriatria.
Assistência ao idoso em instituições asilares. Assistência domiciliar ao idoso. Problemas éticos e legais
em medicina geriátrica.
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: Gestação humana: anatomia e embriologia do trato genital
feminino, ovulação e espermatogênese, diagnóstico de gravidez; Fisiologia da gestação: endométrio,
decídua: menstruação e gravidez, anexos fetais, endocrinologia do ciclo gestativo, desenvolvimento
morfofuncional do feto, adaptações maternas à prenhes; Assistência pré-natal: pré-natal, estática fetal,
pelve normal; Trabalho de parto - parto normal: fisiologia do trabalho de parto, mecanismo do parto,
condução do trabalho de parto normal, assistência ao parto, anestesia e analgesia em obstetrícia, o
recém-nado, puerpério normal; Distúrbios do trabalho de parto: discinesias, distocia devido à
anormalidade na apresentação, posição e no desenvolvimento fetal, distocia devido à anormalidade do
trajeto, toco traumatismo; Toco cirurgia: fórceps, parto pélvico, grande extração, versão interna e
externa, operação cesariana. Anormalidade do puerpério: doenças do secundamento, infecção
puerperal, mastite, papel da obstetra no aleitamento materno; Interrupção da gestação: aborto,
gestação ectópica; Doenças da placenta e membranas: doenças da placenta, neoplasia trofoblástica
gestacional, amniorrexe prematura; Doenças específicas da gestação: pré-eclâmpsia, hemorragias do
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terceiro trimestre, prematuridade, pós-datismo, gestação múltipla; Anormalidades fetais: genética,
diagnóstico pré-natal, drogas na gestação, ultrassonografia; Avaliação da vitalidade fetal:
cardiotocografia, perfil biofísico fetal, dopiervelocimetria; Doenças clínicas intercorrentes do ciclo
grávido puerperal: cuidados intensivos e traumatismos, cardiopatias, pneumopatias, nefropatias,
uropatias, doenças do aparelho digestivo, endocrinopatias, doenças do tecido conjuntivo, neuropatias,
DST. Puberdade; anticoncepção; climatério normal e patológico; incontinência urinária; dismenorreia;
lesões pré malignas e malignas em ginecologia; violência sexual contra a mulher; colposcopia;
doenças orgânicas, tumores e disfuncionais de mama, útero, ovário, trompas, vagina, vulva.
MÉDICO INFECTOLOGISTA: Epidemiologia das doenças infecciosas. Mecanismos de Transmissão.
Reservatórios. Veículos e Vetores. Incidência, prevalência ou probabilidade pré-teste. Morbidade,
mortalidade, letalidade, gravidade. Vigilância Epidemiológica. Fatores determinantes da endemia e
epidemias. Medidas de controle. Mecanismos de agressão e defesa nas doenças infecciosas.
Imunologia das doenças infecciosas. Solicitação e interpretação de exames complementares.
Microbiologia clínica. Imunodiagnóstico. Métodos moleculares. Testes de sensibilidade aos
antimicrobianos. Cálculo de sensibilidade, especificidade, valor preditivo ou probabilidade pós-teste.
Manifestações clínicas das doenças infecciosas. Diagnóstico diferencial. Síndrome febril. Febre de
origem obscura. Tratamento das doenças infecciosas. Antibióticos e quimioterápicos anti-infecciosos.
Classificação. Mecanismo de ação. Resistência. Efeitos colaterais. Princípios gerais de uso.
Associações. Emprego em situações especiais. Uso profilático. Infecções causadas por vírus. Viroses
respiratórias. Viroses exantemáticas. Raiva. Caxumba. Infecções pelos Herpesviridae. Dengue. Febre
amarela. Retro viroses. Hepatites virais. Infecções causadas por bactérias. Estreptococcias.
Estafilococcias. Febre tifoide. Leptospirose. Tuberculose. Infecções por microbactérias atípicas.
Infecções por Chlamydia spp. Infecções por Mycoplasma spp. Rickettsioses e infecções por agentes
relacionados às rickéttsias. Sepse. Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Endocardites.
Meningoencefalites e supurações intracranianas. Infecção urinária. Pneumonia, abscesso pulmonar e
derrame pleural. Infecções causadas por fungos. Paracoccidioidomicose. Criptococose. Histoplasmose.
Candidíase. Pneumocistose. Infecções causadas por protozoários. Malária. Doença de Chagas.
Toxoplasmose. Leishmanioses. Enteroprotozooses. Babesiose. Infecções causadas por helmintos.
Esquistossomose mansônica. Geohelmintíases. Teníases e cisticercose. Filarioses. Larva migrans
cutânea e visceral. Toxiinfecções. Tétano. Botulismo. Difteria. Cólera. Toxiinfecções alimentares.
Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções transfusionais. Síndrome de imunodeficiência
adquirida. Infecções no hospedeiro imunocomprometido. Síndrome de mononucleose infecciosa.
Diarréias infecciosas. Infecções e trauma. Mordeduras de animais e acidentes causados por animais
peçonhentos. Complicações infecciosas das queimaduras. Conduta anti-infecciosa em vítimas de
abuso sexual. Infecções Hospitalares. Complicações Infecciosas do Tratamento Médico. Urgências em
Doenças Infecciosas. Profilaxia das doenças infecciosas. Isolamento. Quarentena. Imunizações.
Quimioprofilaxia. Aconselhamento de viajantes. Normas de biossegurança. Cuidados universais com
materiais biológicos. Conduta nos acidentes perfuro-cortantes. Imunizações em médicos e profissionais
de Saúde.
MÉDICO – MÉDICO DO TRABALHO: Noções básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à
saúde nos locais de trabalho. Epidemiologia e bioestatística relacionadas à saúde ocupacional.
Doenças originadas pelo trabalho: Identificação e Prevenção. Agentes químicos (metais, solventes,
gases e poeiras). Agentes físicos (ruídos, temperatura, radiação ionizante e não ionizante). Agentes
biológicos (vírus, bactérias, protozoários) Fatores ergonômicos (movimentos repetitivos, elevação de
peso, posições estáticas e dinâmicas). Ergonomia: Princípios básicos da adaptação do posto de
trabalho ao ser humano. Fundamentos de biomecânica e sua aplicação prática na prevenção das
lombalgias e tenossinovites relacionadas ao trabalho. Doenças degenerativas e crônicas, agravadas
por condições especiais de trabalho. Exames, avaliações e visitas médicos ocupacionais. Saúde
mental do trabalhador e estresse. Vigilância sanitária nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças
transmissíveis). Atendimento médico ambulatorial e nas urgências e emergências clínicas no local de
trabalho. Acidentes do trabalho: Aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e previdenciários.
Promoção de saúde nos ambientes de trabalho.
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MÉDICO NEUROCIRGURGIÃO: Bases anatômicas e fisiológicas em neurocirurgia; Métodos
diagnósticos em neurocirurgia; Princípios gerais das técnicas neurocirúrgicas; Cuidados pré e pósoperatórios em neurocirurgia; TCE: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação; TRM:
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação; Hipertensão intracraniana: fisiopatologia, quadro
clínico, diagnóstico e tratamento; Tumores intracranianos: classificação e aspectos da biologia
molecular; Tumores ósseos e orbitários; Tumores intracranianos supratentoriais; Tumores
intracranianos infratentoriais; Tumores selares e parasselares; Tumores raquimedulares; Hidrocefalia
da infância e do adulto; Acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico: fisiopatologia, diagnóstico
e tratamento; Aneurismas e malformações vasculares no SNC; Malformações congênitas do SNC;
Discopatias e espondilopatias; Infecções e infestações do SNC; Dor: fisiopatologia e tratamento;
Neurocirurgia funcional; Lesões traumáticas de nervos periféricos; Neoplasias do sistema nervoso
periférico.
MÉDICO NEUROLOGISTA: Infecções do sistema nervoso central. Doenças Vasculares Cerebrais.
Hipertensão intracraniana. Comas. Epilepsias. Doenças Desmilelinizantes. Doenças neuromusculares.
Neuropatias periféricas. Demências. Doenças Congênitas. Algias e Cefaleias. Princípios gerais da
Psicofarmacologia. Doenças Extrapiramidais. Doenças Metabólicas e tóxicas. Sono normal e seus
distúrbios. Alcoolismo e crise de abstinências.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Afecções da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções
das pálpebras. Afecções das vias lacrimais. Afecções do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias
da refração. Manifestações oculares em doenças do sistema nervoso. Manifestações oculares em
doenças sistêmicas. Noções de Anatomia e Fisiologia ocular. Traumatismos oculares. Tumores
oculares. Instrumentação para operacionalização de exames de auxílio diagnóstico, tais como
biometria ultrassônica, retino grafia (Angiografia) colorida e fluorescente, foto coagulação a lazer,
campimetria computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos, aplicação e utilidade.
MÉDICO ORTOPEDISTA / TRAUMATOLOGISTA: Anatomia do sistema musculoesquelético e
Articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto
axial: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no
adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro
Inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Afecções
Infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros
superiores e membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em cirurgia traumatoortopédica. Lesões tumorais e pseudo tumorais na criança e no adulto, que afetam o aparelho
osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia,
fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e
rotacionais, que acometem o esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC,
RM, US. Navegação. Propedêutica e tratamento das afecções degenerativas que acometem o
esqueleto axial e apendicular. Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho-DORT (ex- L.E.R.).
Afecções da Coluna Vertebral-Cervicobraquialgias,Dorsalgias,Lombalgias e Lombociatalgias Agudas e
Crônicas. Urgências em Traumato-Ortopedia e Emergências Traumato-Ortopédicas. Doenças
Osteometabólicas .
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA: Anatomia, fisiologia e semiologia da boca e faringe.
Anatomia, fisiologia e semiologia da laringe. Anatomia, fisiologia e semiologia dos seios paranasais e
nariz. Anatomia, fisiologia e semiologia do aparelho auditivo. Más formações congênitas da boca,
laringe, pavilhão e meato acústico externo, orelha e narina. Anomalias cervicais e de cabeça de
interesse cirúrgico. Doenças da laringe. Câncer da laringe. Doenças agudas e crônicas do ouvido
externo, médio e interno. Doenças agudas e crônicas do nariz e seios para-nasais e mastoide.
Doenças agudas e crônicas da boca e faringe. Caxumba. Problema de amigdalectomia e/ou
adenoidectomia. Corpo estranho em otorrinolaringologia. Deficiências auditivas. Emergências em
otorrinolaringologia.
MÉDICO PEDIATRA: A consulta pediátrica. Avaliação do recém-nascido normal. Avaliação do
crescimento e desenvolvimento infantil e seus distúrbios. Nutrição e distúrbios nutritivos. Vacinação.
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Calendário vacinal da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina. Parasitoses.
Diarréias agudas e crônicas. Desidratação e terapia hidroeletrolítica. Anemias. Afecções agudas do
aparelho respiratório. Afecções agudas do aparelho genito urinário. Infecções do sistema nervoso
central. Doenças exantemáticas. Afecções agudas dos olhos, ouvidos, boca, nariz e garganta.
Afecções do aparelho digestivo. Deformidades ortopédicas congênitas. Abdome agudo - inflamatório,
hemorrágico, obstrutivo e perfurativo. Complicações agudas do diabetes mellitus. Distúrbios
hemorrágicos. Doenças infecto contagiosas. DST/AIDS. Doença ulcerosa péptica, gastrite e
Helicobacter Pylori. Convulsões. Choque anafilático. Choque. Intoxicações exógenas. Septicemia.
Meningite. Febre reumática. Doença do refluxo gastroesofagiano. Reanimação cardiorrespiratória.
Emergências hipertensivas. Hipertensão intracraniana. Acidentes, traumas e semi - afogamento.
Atendimento inicial à criança poli traumatizada. Diagnóstico precoce do câncer e síndromes para
neoplásicas. Afecções da pele.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tosse Crônica; Tuberculose.
Tromboembolismo Pulmonar; Influenza; Prevenção. Pneumologia Pediátrica: Fibrose cística.
Pneumonias. Broncoespasmos. Imunodeficiências. Alergias. Supurações Pulmonares: Bronquectasias.
Abcesso Pulmonar primário e secundário. Sarcoidose; Pneumoconioses; Provas de Função Pulmonar /
Gasometria: Interpretação de resultados. Derrames Pleurais.
MÉDICO PSIQUIATRA: Psicopatologia. Delirium, demência, transtornos amnésicos e outros
transtornos cognitivos; Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas; Esquizofrenia e
outros transtornos psicóticos; Transtornos do humor; Transtornos de ansiedade; Transtornos
somatoformes; Transtornos alimentares; Transtornos do sono; Transtornos de adaptação e transtorno
de estresse pós-traumático; Transtornos dissociativos; Transtornos da identidade e da preferência
sexual; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao tratamento;
Transtornos emocionais e comportamentais com início usualmente ocorrendo durante a infância ou
adolescência; Inter consulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapias; Psicofarmacologia
e Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas; Psiquiatria Forense;
Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Psiquiatria social e preventiva.
MÉDICO RADIOLOGISTA: Princípios básicos da física das radiações. Medidas de proteção em
radiologia diagnóstica. Técnicas de imagem radiológica. Princípios básicos da física do ultrassom.
Radiologia ostearticular. Ultrassonografia muscular esquelética. Neuroradiologia. Radiologia de face e
crânio. Ultrassonografia torácica (extra cardíaca). Radiologia torácica. Radiologia do abdome e trato
gastrointestinal. Ultrassonografia do fígado e vias biliares, baço e pâncreas. Radiologia cardiovascular.
Ultrassonografia gastrointestinal e retro peritônio. Radiologia do aparelho urinário. Ultrassonografia do
aparelho urinário. Radiologia pélvica. Ultrassonografia pélvica. Radiologia de membros superiores e
inferiores. Ultrassonografia de órgãos e estrutura superficiais. Ultrassonografia cervical e tireoide.
Ultrassonografia de bolsa escrotal. Avaliação radiológica do traumatismo. Avaliação radiológica das
artrites. Avaliação radiológica dos tumores e lesões tumorais. Avaliação radiológica das infecções
musculares esqueléticas. Avaliação radiológica das anomalias congênitas e do desenvolvimento.
Mamografia. Ultrassonografia obstétrica. Ultrassonografia de mamas. Exames neuroradiológicos e de
imagens. Bases da Eletrencefalografia; Neuroradiologia.
MÉDICO REUMATOLOGISTA: Exame clínico do paciente reumático. Mecanismos etiopatogênicos da
dor da inflamação e da autoimunidade. Doenças difusas do tecido conjuntivo: espondiloartropatias vasculites. Doenças reumáticas de partes moles: bromialgia. Enfermidades da coluna vertebral.
Osteoartrose, artrites micro cristalinas. Doenças Osteometabólicas. Artrites infecciosas: neoplasias
articulares. Doenças sistemáticas com manifestações articulares. Enfermidades reumáticas da criança
e do adolescente.
MÉDICO UROLOGISTA: Anatomia cirúrgica e imaginologia do trato urinário e genital. Traumatismo
urogenital. Tumores renais. Tumores de próstata. Tumores de bexiga. Tumores da suprarrenal.
Tumores do Uroepitálio alto. Tumores de testículo. Tumores de pênis. Litíase Urinária. Infecções
Urinárias. Tuberculose urogenital. Transplante renal. Uropediatria. Infertilidade Masculina. Disfunção
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Erétil. Urologia Feminina. Uroneurologia. Endourologia e Cirurgia Video laparoscópica. Doenças
Sexualmente Transmissíveis.
PARA OS DEMAIS CARGOS COM EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: Fonética (acentuação tônica e gráfica). Sintaxe (análise sintática, funções
sintáticas, termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios). Orações coordenadas. Orações
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal. Semântica: Significação das palavras no
contexto. Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas, monossemia e polissemia. Sentido denotativo
e conotativo (figurado). Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação Oficial.
TEMAS ATUAIS: Análise de assuntos relevantes e atuais de áreas do conhecimento, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas
vinculações históricas.
CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE PÚBLICA: Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8080/90 e nº
8142/90; Relações Humanas e Interdisciplinaridade; ética profissional; acolhimento; e humanização do
serviço; Princípios Gerais de Organização do SUS e diretrizes; financiamento; controle social;
indicadores de saúde; o Sistema Municipal de Saúde; papel dos gestores federal, estadual e municipal
de saúde; Legislação Federal em saúde; Políticas de Saúde no Brasil e os Modelos Assistenciais,
Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais de Saúde; ética e legislação profissional.
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
ASSISTENTE SOCIAL: O processo de trabalho do Serviço Social: aspectos teórico -metodológicos e
ético-políticos; instrumentalidade; estratégias de ação do Serviço Social; dimensões da competência
profissional - planejamento, execução, pesquisa; a legislação profissional; a atuação do assistente
social na esfera estatal; ética e direitos humanos. As políticas sociais e o Serviço Social: organização e
operacionalização das políticas sociais; o trabalho do assistente social com os diferentes segmentos da
população em situação de vulnerabilidade social e de pobreza no campo das políticas sociais setoriais
e por segmentos; interdisciplinaridade e os novos sujeitos sociais: conselhos de direitos e a rede social.
Política Nacional de Assistência Social; SUAS - Sistema Único da Assistência Social; Lei 8.742/93, Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS); Família, Rede, Laços e Políticas Públicas; Violência
Doméstica; Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente; Código de Ética Profissional do
Assistente Social; Programas Governamentais de Transferência de Renda.
ENFERMEIRO: Programa Nacional de Imunização (Tipos de vacinas, Composição, conservação - rede
de frio, indicação e contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de
administração), Planejamento, Organização e operacionalização de Campanhas, bloqueios e
intensificações de vacinas. Administração e Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em
Saúde Coletiva. Assistência Integral à Saúde da Criança (avaliação do crescimento e desenvolvimento,
aleitamento materno, alimentação básica infantil, desnutrição, Controle de Doenças Diarreicas,
infecções respiratórias agudas, Assistência integral à Saúde do Adolescente. Assistência Integral à
Saúde da Mulher (Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama e Cérvico – Uterino;
Planejamento Familiar). Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso - (Assistência aos
portadores de doenças Crônico - Degenerativas - Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao
Hipertenso). Assistência Integral à Saúde do Trabalhador - (Legislação, Patologias). Assistência
Integral à Saúde do Portador de Sofrimento Mental Noções básicas de psicopatologia e
psicofarmacologia, Assistência Integral à Saúde do Portador de Doenças Transmissíveis (Programa de
prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST - AIDS, Programa Nacional
de Controle da Tuberculose e Programa Nacional de Controle da Hanseníase). Medidas de proteção
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ambiental, coletiva e individual (Limpeza, desinfecção, descontaminação). Procedimentos de
Esterilização. Política de Atenção Básica (Portarias 6 48 /2006); Diretrizes operacionais dos Pactos
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (portaria 399/2006); Política Nacional de Promoção da
Saúde; Procedimentos e técnicas de enfermagem /urgência e emergência; Normas de Biossegurança
e Norma Regulamentadora de Segurança no Trabalho (NR 32); Sistemas Nacionais de Informação;
Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental); Doenças de Notificação
Compulsória; Educação Permanente Como Estratégia Na Reorganização Dos Serviços De Saúde;
Planejamento Estratégico como instrumento de gestão e assistência; Práticas Integrativas e
Complementares do SUS.
FARMACÊUTICO: Organização de almoxarifados, avaliação da área física e condições adequadas de
armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. Padronização dos
itens de consumo. Sistema de dispensação de medicamentos e materiais de consumo. Sistema de
distribuição de medicamentos. Farmacologia. Assistência Farmacêutica. Política de medicamentos.
Legislação Farmacêutica. Educação em saúde - noções básicas. Estrutura física e organizacional e
funções da farmácia. Seleção de medicamentos, germicidas e correlatos. Programação e estimativas
de necessidade de medicamento. Farmacologia clínica e terapêutica. Serviços/centros de informação
de medicamentos. Farmacovigilância e farmacoepidemiologia.
Farmacotécnica e Tecnologia
Farmacêutica. Misturas intravenosas, nutrição parenteral e manipulação de citostáticos. Controle de
qualidade dos produtos farmacêuticos - métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e
microbiológicos. Boas práticas de fabricação de produtos farmacêuticos. Conhecimentos gerais sobre
material médico-hospitalar.
FISIOTERAPEUTA: Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia dos Sistemas: Musculoesquelético,
Neurológico, Respiratório, Cardiovascular e Uroginecológico. Fisiologia do Esforço e do Exercício.
Clínica em: Ortopedia - Traumatologia, Reumatologia, Neurologia, Pneumologia, Cardiologia,
Uroginecologia, Pediatria, Geriatria, Queimaduras e Dermatologia. Propedêutica fisioterapêutica.
Fisioterapia: conceito, recursos e objetivos. Reabilitação: conceito, objetivos técnicos e sociais.
Trabalho Interdisciplinar em Saúde, Fisioterapia do trabalho e nos processos incapacitantes no
trabalho, nas doenças infectocontagiosas e crônico-degenerativas. Fisioterapia reumatológica.
Fisioterapia ortopédica e traumatológica: Tratamento fisioterapêutico nas Alterações posturais e
deformidades angulares da coluna e dos MMII e MMSS; Lesões traumáticas e artroplastias da coluna
dos MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e de tecidos moles da coluna e dos MMII e MMSS.
Tratamento fisioterapêutico nas lesões teciduais; Fisioterapia Dermatofuncional. Fisioterapia
pneumofuncional: Análise de gases (gasometria); Oxigeno terapia e aerossol terapia; Terapia
desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias abdominais e torácicas;
Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; Ventilação mecânica no
adulto, pediátrica e neonatal; Fisioterapia em UTI adulto, pediátrico e neonatal; Fisioterapia nos
distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: Adaptações cardiovasculares ao exercício físico;
Ergometria e análise de testes ergométricos; Ergo espirometria; Reabilitação precoce do paciente
infartado e pré e pós-operatório da cirurgia cardíaca; Fisioterapia nas arteriopatias e venopatias;
Reabilitação do paciente amputado; Fisioterapia nas linfopatias dos membros inferiores; Reabilitação
das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva: Treinamento de flexibilidade na prevenção de
lesão desportiva; Tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas; Fisioterapia desportiva em atletas
com deficiência. Fisioterapia Neurofuncional: Desenvolvimento neuropsicomotor normal e anormal na
paralisia cerebral; Fisioterapia nas distrofias musculares; Fisioterapia na espinha bífida; Fisioterapia
nas lesões encefálicas adquiridas; Estimulação psicomotora precoce; Síndrome de Down; Poliomielite;
Pé torto congênito; Má formação congênita; Luxação congênita do quadril; Lesões do plexo braquial;
Hemiplegias nos A.V.C.s; Lesões medulares: traumáticas e não traumáticas; Traumatismos.
Fisioterapia em Geriatria. Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia. Recursos Terapêuticos
Manuais; Recursos Eletro terapêuticos; Cinesioterapia, Recursos Hídricos em Fisioterapia, Órteses e
Próteses.
FONOAUDIÓLOGO: Conhecimento em Anatomia e Fisiologia (pertencentes à prática fonoaudiológica).
Patologia dos Órgãos da Fala e da Audição. Patologia do Sistema Nervoso Central: Patologia do SNC
e suas implicações na comunicação, cognição e deglutição: Encefalopatias não progressivas.
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Encefalopatia Crônica Infantil Fixa (Paralisia Cerebral), Disartrias, Dispraxias, Apraxias, Dislexia.
Deficiência Mental, manejo e reabilitação de pacientes em alimentação enteral. Distúrbio Psiquiátrico.
Linguística Fonética e fonologia. Desenvolvimento Humano: físico e motor, perceptual e cognitivo.
Desenvolvimento do Indivíduo Excepcional: Conceitos Básicos. Aspectos psicossociais dos indivíduos
considerados excepcionais. Classificação das excepcionalidades: mental, visual, auditiva e física.
Audiologia: Avaliação audiológica completa. Linguagem Oral: Desenvolvimento da Linguagem Oral:
Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget);
Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da linguagem:
fonético‐fonológica; Sintática, Semântica, Pragmática. Linguagem Escrita: Desenvolvimento da
linguagem escrita: Contribuições das principais teorias psicolinguísticas: Comportamental (Skiner);
construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de aquisição da
linguagem escrita. Teorias, Técnicas, Avaliação e Tratamento dos Distúrbios da Comunicação.
NUTRICIONISTA: Saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de
conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética:
conceito, classificação e composição química. Características organolépticas, seleção, conservação,
Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o
controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC.
Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e
avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição
materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do
lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e
gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de
epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição proteico-calórica, anemias e
carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde
pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição proteico-calórica. Avaliação dos estados
nutricionais nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas
enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e
padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição.
Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis.
PSICÓLOGO: Área de atuação do psicólogo; 1ªInfância, 2ª Infância, 3ª Infância e Adolescência;
Distúrbios comuns nas fases da 1ª Infância até a Adolescência; Saúde do Idoso, da Mulher, o Adulto,
do Homem e Saúde Mental como um todo. Os procedimentos mais usados em Psicologia; Importância
da Pesquisa; Observação do comportamento. Fatores internos e externos que influenciam o
desenvolvimento humano; Princípios do desenvolvimento; Fases do Desenvolvimento; A
personalidade; Freud; Piaget; Ética Profissional. Atendimento a Crianças/ adolescentes violentados
sexualmente em situação de risco e de extremo risco e suas famílias, atendimento ao familiar.
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais; legislação em saúde mental: portaria
10.216/2001; portaria 336/2002; portaria 3088/2011.
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PARA OS CARGOS COM EXIGÊNCIA DE CURSO DE ENSINO MÉDIO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA: Fonética (acentuação tônica e gráfica). Sintaxe (análise sintática, funções
sintáticas, termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios). Orações coordenadas. Orações
subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal. Predicação verbal. Crase. Colocação pronominal. Semântica: Significação das palavras no
contexto. Homônimas, parônimas, antônimas, sinônimas, monossemia e polissemia. Sentido denotativo
e conotativo (figurado). Pontuação gráfica. Vícios de linguagem. Redação Oficial.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de Informática- Sistemas operacionais Windows e Linux:
sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e ferramentas. Microsoft Office e BR
Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações; uso
de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos. Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio
eletrônico. Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de
cópias de segurança (backup).
TEMAS ATUAIS: Análise de assuntos relevantes e atuais de áreas do conhecimento, tais como:
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, saúde, relações internacionais,
desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, segurança e ecologia, e suas
vinculações históricas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Operação de equipamentos de escritório (telefone, copiadora, facsímile e impressora de computador). Organização do trabalho: o ambiente e sua organização; rotinas
de trabalho; organização e utilização do material de escritório; de consumo e permanente. O protocolo:
recepção, classificação, registro e distribuição. A documentação: conceito e importância, processos,
tramitação. Relacionamento Interpessoal: Sigilo e ética profissional. Comunicação: emissor e receptor,
canais de comunicação, mensagens, códigos, interpretações, ruídos na comunicação. Noções de
redação oficial.
ASSISTENTE DE TI – Sistemas Operacionais: Conceitos básicos; Instalação e configuração de
sistemas operacionais Windows XP/2000 e Linux; Noções básicas de sistemas de arquivos;
Compartilhamento de recursos; Instalação e configuração de drivers. Software Aplicativo: Instalação,
configuração e utilização do Microsoft Office; Instalação e configuração de aplicações da Internet;
Utilização de software de suporte remoto. Arquitetura de Computadores: Componentes de um
computador e periféricos; Montagem e manutenção de computadores; Detecção de problemas de
instalação. Redes de Computadores: Equipamentos de comunicação de dados; Redes locais;
Cabeamento estruturado; Redes sem fio; Serviços e protocolos da Internet. Segurança: Instalação e
configuração de software de segurança (firewall, antivírus, anti-spam e anti-spy); VPN (Virtual Private
Network); Backup.
MOTORISTA: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de
Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não
Motorizados; Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: Dos Veículos; Registro,
Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos. Dos equipamentos obrigatórios. Da
Condução de Escolares. Dos Documentos de Porte Obrigatório. Da Habilitação. Das Penalidades.
Medidas e Processo Administrativo. Das Infrações. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: A Sinalização de
Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de
Advertência; Placas de Indicação; DIREÇÃO DEFENSIVA: Direção Preventiva e Corretiva;
Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes. Leis da Física.
Aquaplanagem. Tipos de Acidentes. PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer; ABC da Reanimação;
Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. Higiene e Segurança no
trabalho.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM: O exercício profissional da enfermagem; Equipe de saúde; Educação
para saúde; O atendimento de enfermagem em casos de urgência e emergência. Primeiros socorros.
O atendimento da enfermagem na Atenção Básica. A assistência integral à saúde mental; Métodos de
esterilização de materiais. Administração de medicamentos: métodos e vias, posologias de drogas e
soluções, intoxicação por medicamentos;assistência de enfermagem em programas especiais:
DST/AIDS, Imunizações, Hipertensão, Diabetes, Pneumologia Sanitária; Assistência de Enfermagem e
atenção à saúde de crianças e adolescentes e do Idoso e da Mulher.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL- Anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Diagnóstico e primeiros
socorros de situações de urgência/emergência no consultório dentário. Equipamento e Instrumental:
nomenclatura,
utilização,
preparo,
limpeza,
esterilização/desinfecção,
acondicionamento,
funcionamento, lubrificação, manutenção e conservação. Ergonomia: espaço físico, postura, posição
de trabalho. Higiene Dentária: técnicas de escovação supervisionada. Índices epidemiológicos
utilizados em odontologia, preenchimento de fichas de controle e fichas clínicas, registros em
odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais Odontológicos: nomenclatura,
utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e controle de estoque. Fluorterapia. Placa
bacteriana: identificação, morfologia, fisiologia, relações no meio bucal. Principais doenças na cavidade
bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de mucosa(conceito, etiologia, evolução, medidas
de promoção e prevenção). Técnicas de revelação radiológica, cartonagem, cuidados necessários.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO- Vidraria e equipamentos de laboratório – Identificação, utilização e
conservação. Esterilização e desinfecção: Identificação dos métodos mais utilizados na esterilização e
desinfecção em laboratório (autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes); Técnicas
de lavagem de material em laboratório de análises clínicas. Hematologia: Preparo do esfregaço
sangüíneo, identificar uso dos diferentes anticoagulantes, série vermelha, série branca. Imunohematologia: Sistema ABO e RH dos grupos sanguíneos. Bioquímica do sangue: fundamentos básicos,
métodos de determinações bioquímicas (glicose, colesterol). Urinálise: coleta de urina, características
físicas, análise do sedimento urinário. Parasitologia: métodos diagnósticos para helmintos e
protozoários, pesquisa de sangue oculto. Microbiologia: características morfotintoriais; tipos de meio de
cultura, métodos de coloração. Imunologia: Coleta e conservação de material, métodos de microscopia,
reações sorológicas, reação antígeno/anticorpo.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA. Formação de imagem, Radiação secundária Acessórios de um aparelho
de Raios X, Composição de filmes radiográficos, Câmara Clara e Escura, Manipulação de químicos:
Revelador e Fixador, Ecrans, Intensificadores, Chassis, Procedimentos de filmes radiográficos,
Proteção Radiológica. Anatomia e Fisiologia humana, Técnicas radiológicas, Incidência básicas e
Acessórios. Crâneo e Face, Membros superiores e Inferiores, Coluna vertebral, Bacia, Tórax, Abdome
e cuidados nos procedimentos radiográficos. Protocolo de Tomografia Computadorizada,
Procedimentos para realização de Exame em Ressonância Magnética.
PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
PORTUGUÊS: Acentuação gráfica. Ortografia. Substantivo, adjetivo, verbo e sinais de pontuação.
Pronomes: emprego, colocação e formas de tratamento.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE): Noções básicas de higiene e limpeza.
Equipamentos, utensílios e ferramentas empregados na limpeza. Conhecimento dos equipamentos e
utensílios de copa e cozinha. Noções de como preparar e servir café. Segurança no trabalho.
Reciclagem de lixo, técnicas de higienização de ambientes, manuseio de produtos químicos.
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ANEXO II
DESCRIÇÃO DOS CARGOS
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Missão:
Manter as condições de asseio e higiene na Secretaria, Fundação ou Autarquia em que estiver
atuando, realizando serviços de limpeza e conservação nas instalações públicas e utensílios,
zelando pelo bem-estar, saúde e segurança das pessoas que frequentam estes locais.
Responsabilidades:
a) Executar a conservação, abertura e fechamento dos estabelecimentos, visando promover o
bem estar, a ordem e a segurança dos indivíduos, bem como realizar reparos, quando
necessário, e preservar em bom estado os materiais e equipamentos de trabalho.
b) Assegurar que os indivíduos convivam em um ambiente limpo e organizado, diminuindo os
riscos de contrair doenças:
- Limpando e conservando os ambientes;
- Mantendo as condições de asseio e higiene requeridas;
- Realizando a limpeza de roupas, materiais, equipamentos, brinquedos, entre outros.
- Organizando banheiros e toaletes, visando à conservação e condições de uso, limpando-os e
abastecendo com papel sanitário, toalhas e sabonetes.
c) Manter fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios que coloquem em risco a
vida das mesmas quando atuando em escolas e/ou creches.
d) Zelar pelo cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao superior
imediato os problemas gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e equipamentos
adequados ao serviço e ao local de trabalho.
e) Realizar a conferência, controle e distribuição do material de consumo, limpeza e outros,
realizando o uso correto dos produtos e materiais, estando atenta a devida conservação e
informando seu superior na falta dos materiais necessários.
f) Realizar atividades de limpeza e organização de almoxarifados, prezando pela praticidade
na disponibilização dos materiais em depósitos, observando a logística diária de utilização dos
mesmos.
g) Coletar o lixo dos depósitos, recolhendo-os em latões, selecionando os materiais e dejetos
coletados, separando-os em orgânicos e inorgânicos e depositando-o em lixeiras ou
incineradores.
h) Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando
os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
i) Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber
solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
j) Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
k) Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao
planejamento estratégico do município.
l) Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Missão:
Contribuir com o correto fluxo de atividades, informações e materiais da Secretaria, Fundação,
Autarquia ou Fundo Municipal em que estiver atuando, executando serviços administrativos,
prestando suporte e apoio às diversas áreas do município, buscando a legalidade em todos os
processos nos quais está envolvido.
Responsabilidades:
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a)
Executar serviços burocráticos, visando atender a legislação e cumprir com os
procedimentos de cunho administrativo do município:
- Elaborando e encaminhando expedientes com conhecimento de legislação atinente ao serviço
público;
- Digitando trabalhos atinentes à administração;
- Elaborando, protocolando e arquivando correspondências, requerimentos, notas fiscais,
ofícios, contratos e demais documentos;
- Executando guias previdenciárias;
- Repassando as informações necessárias relacionadas a guias previdenciárias aos institutos
de previdência;
- Efetuando o cadastro geral de empregados e desempregados.
b)
Efetuar levantamentos, registros, baixa e cadastro dos bens imóveis de acordo com as
normas da PMBC.
c)
Realizar o despacho de benefícios.
d)
Manter contatos com servidores, munícipes, órgãos públicos e outras instituições
públicas ou privadas, pessoalmente ou por telefone, atendendo a consultas, prestando
informações e coletando dados relacionados às áreas de atuação.
e)
Proceder a entrega de documentos do setor para os contribuintes e servidores
municipais.
f)
Elaborar e controlar o trabalho de recebimento, classificação e arquivamento de papeis e
documentos através do computador.
g)
Auxiliar na organização e execução de eventos da Secretaria, Fundação e/ou Autarquia
em que estiver atuando.
h)
Fazer a tomada de preços sempre que for necessária a aquisição de materiais, bem
como efetivar o processo de compras quando necessário e/ou solicitado.
i)
Contribuir com a realização de reuniões, elaborando pautas e atas.
j)
Preparar e emitir documentos de interesse dos munícipes.
k)
Revisar e confrontar cadastros, dirimindo dúvidas e incompatibilidades existentes.
l)
Agilizar e assegurar os processos administrativos da secretaria, fundação ou autarquia
em que estiver atuando:
- Digitando e fazendo cópias de documentos com segurança;
- Emitindo relatórios;
- Efetuando o controle do almoxarifado;
- Recepcionando e expedindo listagem de trabalhos processados;
- Efetuando controle de material de expediente;
- Digitando e inserindo no sistema tabelas, correspondências, relatórios, circulares, formulários,
informações processuais, requerimentos, memorando e outros dados/documentos;
- Providenciando a duplicação de documentos utilizando máquinas para tal;
- Preenchendo requisições e angariando assinaturas;
- Conferindo nomes, endereços e telefones extraídos de documentos recebidos, fichas e outros;
- Realizando o fechamento de planilhas e de bloquetes de débitos e créditos bancários.
m)
Efetuar serviços de encadernação e de controle de materiais, operando equipamentos
de reprografia, datilografia e outros relacionados.
n)
Estabelecer contatos com o público, a fim de atender a todos com rapidez e eficiência,
recepcionando os cidadãos, prestando atendimento, anunciando e encaminhando o público aos
setores procurados, orientando sobre horários de atendimento e demais informações
solicitadas.
o)
Realizar procedimentos relacionados às atividades funcionais do servidor, tais como
cadastro de servidores, escalas de férias, atualizações de versões e impressão de folha ponto.
p)
Auxiliar na elaboração de editais, visando dar andamento aos procedimentos de
compras e contratações, bem como aos procedimentos junto ao RH.
q)
Auxiliar na homologação de licitações, recebendo documentos, cadastrando licitantes,
registrando as propostas de preços, emitindo autorização de fornecimento e realizando demais
procedimentos pertinentes.
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r)
Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências,
relatórios, fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o
controle dos mesmos e a fácil localização.
s)
Executar atividades de registros, relatórios, demonstrativos, alimentação de sistema,
controles, digitações, arquivamento de todo e qualquer serviço de caráter administrativo,
financeiro, pessoal e material.
t)
Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas,
organogramas e outros instrumentos, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar informações
pertinentes, padronizar e otimizar o rendimento:
- Consultando documentos;
- Efetuando cálculos;
- Registrando informações com base em dados levantados.
u)
Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a
agenda do superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com o
cumprimento de prazos.
v)
Facilitar o acesso aos dados do município, realizando a manutenção e organização dos
arquivos.
w)
Realizar o processo de aposentadoria e pensão por morte, solicitando e juntando a
documentação necessária, bem como dando os demais encaminhamentos que se fizerem
necessários.

Organizar a junta médica dos aposentados por invalidez, identificando e elaborando
agenda para servidores que necessitam nova perícia, os recepcionando e auxiliando os peritos,
com o objetivo de detectar servidores que perderam seu benefício e tem o direito de mantê-lo.
x)
Contribuir com o processamento da folha de pagamento e livro ponto do município,
realizando procedimentos administrativos e encaminhando-os à Gestão de Recursos Humanos
para processamento.
y)
Zelar pelo material bibliográfico disponibilizado aos usuários na biblioteca municipal e
proporcionar condições de acesso a estes materiais, controlando o seu empréstimo e
devolução, providenciando a recuperação dos materiais danificados e estimulando aos usuários
a prática da leitura.
z)
Prestar suporte na elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e/ou outros
documentos, sempre que necessário.
aa)
Elaborar ofícios, despachos, portarias, termos de convênio, aditivos, editais, atestados,
declarações e/ou outros documentos, sempre que necessário.
bb)
Estudar, interpretar e consolidar lei e demais atividades correlatas onde desempenha a
sua função, de acordo com orientações recebidas e escopo de seu cargo.
cc)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
dd)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
ee)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
ff)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
gg)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
hh)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou onforme demanda.
ASSISTENTE DE TI
Missão:
Atuar em prol do bom funcionamento e uso dos microcomputadores, software e todo aparato
envolvido na área de tecnologia de informação e telefonia do município de Balneário Camboriú,
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visando garantir a segurança, integridade e confiabilidade das informações, prestando suporte
aos usuários sempre que necessário.
Responsabilidades:
a)
Assegurar a rede de invasões, acessos a sites indevidos, downloads desnecessários,
entre outros, a fim de contribuir com o correto fluxo de atividades, garantindo a estabilidade e
confiabilidade das informações e segurança dos dados:
- Criando e implantando procedimentos de restrição e acesso na utilização da rede, como
senhas e eliminação de drivers;
- Liberando portas, ips, domínios da web.
b)
Controlar e realizar processos de “backup”, atualização de antivírus e outros processos
de segurança.
c)
Recuperar dados de sistemas e arquivos previamente salvos por rotinas de backup,
visando corrigir eventuais falhas causadas por novas versões de sistemas, sinistros, uso
inadequado, permitindo o restabelecimento das atividades normais, com informações
atualizadas e íntegras.
d)
Monitoração dos servidores de rede.
e)
Colaborar nos projetos da área de Tecnologia da Informação, atendendo a necessidade
de desenvolver novos modelos de documentos, planilhas, relatórios, formulários e arquivos,
facilitando o uso destes.
f)
Auxiliar nos estudos, projetos, análises, perícias, avaliações, auditorias, pareceres,
pesquisas, consultorias, laudos, arbitramento e relatórios técnicos relativos ao processamento
eletrônico de dados, bem como colaborar na definição, estruturação, testes e simulações de
programas e sistemas a serem utilizados.
g)
Instalar, configurar e prestar manutenção lógica e/ou suporte aos equipamentos de
comunicação de dados (ativos de rede), e telefonia de toda a rede de dados do município, de
acordo com as políticas de segurança, obedecendo a topologia estabelecida para a rede,
visando sua estabilidade funcional e eficiência.
h)
Montar e prestar manutenção a equipamentos, bem como instalar os sistemas utilizados
pelas unidades de serviços do Município, de acordo com normas e procedimentos
preestabelecidos pelos superiores.
i)
Instalar softwares e outras adaptações/modificações, bem como formatar
microcomputadores e efetuar a manutenção preventiva dos mesmos, visando garantir melhor
desempenho dos equipamentos e disponibilizar a atualização dos recursos existentes.
j)
Criar documentos complementares como manuais de ajuda, instruções de operação ou
de acertos de consistência, atualizando e incluindo procedimentos a cada nova situação
ocorrida, para que esta documentação possa auxiliar as atividades dos setores.
k)
Dar suporte às diversas áreas do município, estando disponível para atender chamados,
corrigindo possíveis falhas ou mau funcionamento do sistema e equipamentos, registrando as
solicitações/ocorrências de problemas e/ou soluções.
l)
Prezar pela legalidade dos sistemas instalados no ambiente de rede, de modo a cumprir
com a legislação vigente para uso de sistemas, equipamentos e/ou ferramentas voltadas à
informática.
m)
Pesquisar e apresentar propostas de aquisição de equipamentos de informática, visando
prever e/ou solucionar problemas, bem como maximizar os resultados da área e/ou auxiliar
tecnicamente nos procedimentos licitatórios necessários.
n)
Buscar melhorias em rotinas diárias e redução de custos, pesquisando alternativas em
outras Prefeituras/empresas ou na Internet, estudando projetos tecnológicos e inovações.
o)
Atualizar e administrar sistemas de gestão (ERP), em todas as áreas de negócio, devido
a alterações de versões e mudanças na legislação, realizando a criação de usuários,
permissões e correções quando necessário.
p)
Executar atividades relacionadas ao controle de qualidade dos serviços executados em
equipamentos.
q)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
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r)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
s)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.

Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
t)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
u)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
ASSISTENTE SOCIAL
Missão:
Atender as necessidades humanas básicas e de relações sociais, viabilizando direitos e
democratizando informações sobre situações sociais de usuários e outros assuntos de
interesse público, prestando informações claras e atendimento humanizado, tendo como
pressupostos o princípio da integralidade, equidade e universalidade, por meio da prestação de
serviços sociais, dispondo de recursos técnicos, que possibilitam a elaboração, coordenação,
monitoramento, execução e avaliação de políticas sociais.
Responsabilidades:
a)
Elaborar, executar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos que sejam de
âmbito de atuação do serviço social, desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta,
entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com a legislação e
políticas sociais públicas, visando auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da
população e consolidar as políticas públicas e o controle social:
- Participando de reuniões, palestras e pesquisas;
- Elaborando pesquisas e relatórios;
- Realizando visitas domiciliares quando necessário.
b)
Buscar a solução de problemas identificados pelo estudo da realidade social, a fim de
contribuir com a qualidade de vida e reinserção social dos indivíduos do município de Balneário
Camboriú:
- Realizando visitas domiciliares;
- Prestando atendimento ao público usuário das políticas sociais públicas;
- Encaminhando providências a indivíduos, grupos e à população em geral;
- Solicitando vagas junto aos centros terapêuticos quando necessário;
- Acompanhando tratamentos;
- Desenvolvendo ações educativas e sócios educativas nas unidades de saúde, educação e
assistência social;
- Estimulando a participação da sociedade civil nas instâncias como nos Conselhos Municipais;
- Pesquisando o impacto dos planos, programas e projetos para este público;
- Elaborando pareceres, perícias, relatórios e registros das atividades desenvolvidas.
Assessorar, monitorar e avaliar projetos, programas, serviços e benefícios sócio-assistenciais,
bem como da rede prestadora de serviços, projetos e programas sócio-assistenciais inscritas,
registradas, conveniadas ou parceiras.
c)
Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais, analisando o perfil da
população e a disponibilidade dos mesmos, visando oportunizar a população com o perfil de
vulnerabilidade ou risco social, o acesso aos benefícios e serviços.
d)
Contribuir com a efetividade da aplicação dos direitos dos cidadãos e das políticas
sociais, por meio da promoção social junto a entidades da comunidade e Conselhos Municipais,
através da coordenação e/ou participação em reuniões ordinárias e/ou extraordinárias,
comissões, conselhos, orientações, campanhas, palestras, levantamento sócio-familiar, visitas
domiciliares e outros meios.
e)
Contribuir com a formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município:
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- Participando de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou
particulares;
- Articulando informações, juntamente com profissionais de outras áreas;
- Realizando estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços
sociais junto a órgãos da administração pública na área da saúde;
- Oferecendo sugestões;
- Revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos.
f)
Possibilitar a mensuração das situações de riscos sociais e violação de direitos e obter
dados para planejamento de ações, além de identificar a aplicação dos recursos repassados e o
exercício da política de assistência social, por meio da produção e sistematização de
informações, indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco
pessoal e social.
g)
Colaborar na capacitação dos futuros profissionais de serviço social, prestando
orientações socializadas referentes ao tripé da seguridade social (saúde – previdência –
assistência).
h)
Possibilitar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário o entendimento global das
aplicações e execuções de programas, projetos e serviços, por meio de elaboração de
relatórios e pareceres sociais alimentados no sistema.
i)
Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, bem como prestar informações e
elaborar pareceres sobre a matéria de serviço social.
j)
Implementar trabalhos de cunho preventivo e informativo junto à comunidade,
capacitando através da informação e formação, estimulando a população através de atividades
sócio-educativas, alcançando os objetivos institucionais no que diz respeito à prevenção e
informação.
k)
Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação.
l)
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Município.
m)
Atender a população em casos de emergência e calamidade, in loco ou em abrigos,
auxiliando na elaboração de planos de assistência a defesa civil.
n)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
o)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
p)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
q)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
r)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
s)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.

ENFERMEIRO
Missão:
Promover a atenção integral a saúde, tanto individual, como coletiva, em todas as fases do
desenvolvimento humano, prestando assistência de enfermagem nos diversos espaços
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cooperativos, visitas domiciliares, ações educativas, norteada pelos principais eixos de atuação,
no cuidado, gestão, ensino e pesquisa.
Responsabilidades:
a)
Realizar o acolhimento e a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todos
os atendimentos, proporcionando atenção humanizada, viabilizando o estabelecimento de
vínculo.
b)
Realizar a consulta de enfermagem.
c)
Realizar a prescrição da Assistência de Enfermagem.
d)
Propiciar o atendimento de enfermagem aos pacientes em seus domicílios, quando
necessário.
e)
Prestar a assistência em enfermagem, propiciando melhores condições de saúde do
paciente.
f)
Prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programa de Saúde Pública e
em rotina aprovada pela instituição de saúde.
g)
Buscar a integralidade e a resolutividade da assistência prestada, por meio dos cuidados
prestados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimento de base
científica e capacidade de tomar decisões imediatas.
h)
Viabilizar a resolutividade dos tratamentos, acompanhando os usuários nos processos
dos atendimentos elaborando documentos, prontuários e outros, observando as anotações das
aplicações e procedimentos realizados.
i)
Planejar, programar e coordenar serviços, executar e monitorar políticas de Saúde
preconizadas pela Gestão Municipal, com a finalidade de intervir no processo saúde/doença
dos cidadãos, família e comunidade, segundo os princípios de SUS, visando contribuir com a
qualidade de vida da população, por meio da execução de programas, projetos e ações
estratégicas.
j)
Disseminar conhecimentos e promover saúde, por meio da prestação de orientações
sobre saúde, cuidados pessoais e familiares, realizando reuniões, grupos de serviço, grupos na
comunidade, trabalhos individuais e familiares.
k)
Propiciar um atendimento de qualidade e beneficiar a população, através do
desenvolvimento e execução de projetos para programas do município, analisando
necessidades, estudando viabilidade e fazendo apresentações.
l)
Produzir análises, relatórios, material educativo e boletins, preparando informações em
saúde, visando propiciar debate, informação e divulgação junto à comunidade e servidores do
município.
m)
Participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e de
grupos específicos, bem como de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de
saúde, programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais.
n)
Possibilitar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional
de saúde e vigilância, sempre que necessário, colaborando na elaboração, desenvolvimento e
implementação de programas no seu campo de atuação.
o)
Participar, se necessário, nos processos de aquisição de medicamentos, materiais,
equipamentos, entre outros, necessários para assistência à saúde.
p)
Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades
e/ou estabelecimentos de saúde.
q)
Articular-se com os diferentes níveis de Atenção a Saúde, do sistema municipal e loco
regional, respeitando fluxos coerentes e efetivos de referência e contra-referência.
r)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
s)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
t)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
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u)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
v)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
w)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
FARMACÊUTICO
Missão:
Realizar atribuições pertinentes ao farmacêutico, como coordenação, supervisão e execução de
atividades relacionadas a assistência farmacêutica, desenvolvendo pesquisas e programas,
bem como, promovendo eventos de controle epidemiológico que dizem respeito à saúde
pública.
Responsabilidades:
a)
Participar da elaboração da Política de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica
(AF) do Município em concordância com o Plano Municipal de Saúde e a Política Nacional de
Medicamentos.
b)
Organizar e estruturar os serviços de AF a nível municipal.
c)
Assessorar as atividades de seleção, armazenamento, aquisição e distribuição de
medicamentos.
d)
Coordenar as atividades de gerenciamento dos medicamentos, de acordo com as boas
práticas estabelecidas para a área.
e)
Estruturar a farmácia do Município e registrá-la no Conselho Regional de Farmácia da
jurisdição, de acordo com as normas e aspectos legais vigentes.
f)
Articular a integração com outros serviços e programas oferecidos.
g)
Notificar desvios de qualidade e reações adversas a medicamentos aos profissionais de
saúde e órgãos competentes.
h)
Avaliar as prescrições quanto à indicação, posologia, contra-indicação, interação
medicamentosa e duração do tratamento, a fim de orientar o paciente quanto ao uso e
armazenamento corretos dos medicamentos.
i)
Manter os medicamentos sujeitos a controle especial sob sua guarda, bem como
registrar a movimentação dos mesmos conforme Portaria 344/98.
j)
Emitir e apresentar oficialmente relatórios com as necessidades do local de trabalho –
físicas, estruturais, administrativas, de recursos humanos, etc. – ao Gestor dos Serviços.
k)
Promover o uso racional de medicamentos.
l)
Prestar AF aos pacientes, permitindo que o usuário tenha acesso às informações
pertinentes ao seu tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este, bem como evitar o
uso inadequado ou irracional de medicamentos.
m)
Racionalização e normatização de todos os processos envolvidos à AF, desde a
programação até a dispensação de medicamentos.
n)
Garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, fundamentada no
cumprimento da regulamentação sanitária.
o)
Orientar e garantir ao paciente o acesso ao tratamento.
p)
Participar ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientar a
comissão de licitação sobre características técnicas dos mesmos, visando atender a
necessidade da população e a qualidade dos medicamentos.
q)
Auxiliar na elaboração do Plano Municipal de Política de Medicamentos e Assistência
Farmacêutica, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia
disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica e a
implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde.
r)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
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s)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
t)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
u)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
v)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
w)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
FISIOTERAPEUTA
Missão:
Desenvolver ações de fisioterapia, desde o diagnóstico até o efetivo tratamento, utilizando-se
de técnicas apropriadas aos mais diversos casos, visando promover cura ou melhora da
qualidade de vida dos pacientes, contribuindo com a retomada de suas atividades diárias. Atuar
de forma preventiva com promoção de educação em saúde, orientando pacientes e familiares
prezando pela independência funcional, tanto no ambiente domiciliar quanto no social.
Responsabilidades:
a)
Realizar a avaliação fisioterapêutica através da correlação entre anamnese, exame
físico, testes específicos e exames complementares quando necessário, a fim de identificar
disfunções – musculares, esqueléticos, algias, alterações neurológicas, respiratórias e
vasculares.
b)
Elaborar diagnóstico fisioterapêutico, analisando e estudando os desvios físicofuncionais intercorrentes, na sua estrutura e funcionamento, com a finalidade de detectar as
alterações apresentadas, considerando desvios dos graus de normalidade para os de
anormalidade.
c)
Planejar estratégias de intervenção junto aos pacientes a curto médio e longo prazo,
prescrevendo tratamento conforme necessidades de cada caso:
- definindo objetivos e estratégias;
- definindo condutas e procedimentos;
- definindo freqüência e tempo da intervenção;
- preparando programas de atividades físicas funcionais.
d)
Realizar condutas fisioterapêuticas através de meio físicos e termo elétricos magnéticos,
naturais, cinesioterápicos e terapias manuais embasados cientificamente.
e)
Redigir laudos fisioterapêuticos, e elaborar pareceres técnicos, gerando informações
pertinentes, bem como registrar no prontuário do cliente, as prescrições fisioterapêuticas, sua
evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência.
f)
Solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro
funcional do cliente, sempre que necessário.
g)
Realizar devolutivas e orientações aos pacientes, pais ou responsáveis, fornecendo
informações pertinentes.
h)
Realizar atendimentos fisioterapêuticos, aplicando exercícios de educação ou
reeducação neuromuscular, relaxamento muscular, de locomoção, correção de vício postural,
de adaptação ao uso de órtese e prótese e meio e materiais disponíveis.
i)
Atuar em equipe multiprofissional, com objetivo de contemplar todas as áreas do
conhecimento na elaboração de projetos, estudos de caso, cursos e palestras, planejando,
controlando e executando políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos em Saúde
Pública.
j)
Contribuir para a prevenção e intervenção nas lesões do esporte, através de
atendimento clínico, orientações aos atletas, técnicos e responsáveis, assim como assistência
em competições esportivas, realização de primeiros socorros e urgência nos esportes.

36
* Alterado pelo Termo de Retificação nº 001/2012

k)
Prestar orientações às escolas, bem como ministrar palestras/formações para
professores, agentes de atividades em educação, equipe técnico-pedagógica, pais e
comunidade em geral, dando-lhes suporte e transmitindo conhecimentos na área de atuação.
l)
Desenvolver ações educativas e preventivas, através de práticas, folders, palestras,
vivências e outros.
m)
Contribuir para a prevenção, habilitação e reabilitação motora, conforme necessidades
individuais dos educandos com distúrbios osteomioarticulares e neuromotores, através co
atendimento clínico, orientações aos pais ou responsáveis, visando melhoria na qualidade de
vida.
n)
Participar do planejamento e execução de treinamentos de recursos humanos em
saúde.
o)
Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a
incapacidade funcional laborativa, bem como analisar os fatores ambientais contributivos ao
conhecimento de distúrbios funcionais laborativos, desenvolvendo programas coletivos
contributivos à diminuição dos riscos de acidentes de trabalho.
p)
Realizar viagens sempre que necessário e/ou solicitado.
q)
Articular-se com os serviços de rede de Atenção a Saúde no sistema municipal e loco
regional, respeitando fluxos coerentes e efetivos de referência e contra-referência.
r)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
s)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
t)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
u)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
v)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
w)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
FONOAUDIÓLOGO
Missão:
Atuar na comunicação oral e escrita, voz, audição, funções de mastigação, deglutição,
respiração, bem como realizar procedimentos de fonoaudiologia, prezando pela saúde e
qualidade de vida da população, prestando assistência integral ao usuário, familiar e/ou
cuidador, a fim de diagnosticar as deficiências e estabelecer tratamento de acordo com as
necessidades apresentadas, para recuperação e aperfeiçoamento dos pacientes no que se
refere aos aspectos físico, social e psicológico.
Responsabilidades:
a)
Buscar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala, objetivando a qualidade de vida dos
pacientes, avaliando e identificando problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral,
empregando técnicas próprias de avaliação como exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
impedanciometria, gravação e outras, estabelecendo o plano de treinamento ou terapêutico.
b)
Prestar atendimento a pacientes, familiares e/ou cuidadores para prevenção, habilitação
e/ou reabilitação de pessoas:
- Identificando a origem dos distúrbios;
- Realizando contatos com a escola e outros cuidadores do paciente quando necessário;
- Utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia;
- Planejando, desenvolvendo e executando campanhas de incentivo a prevenção;
- Desenvolvendo estratégias e atividades terapêuticas com grupos especiais (gestantes,
neonatos, idosos, entre outros);
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- Encaminhando os indivíduos para médicos, psicólogos, dentistas e demais profissionais da
saúde conforme a necessidade identificada.
c)
Complementar o diagnóstico de pacientes, emitindo pareceres quanto ao
aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudióloga.
d)
Promover, aprimorar e prevenir aspectos relacionados à audição, linguagem (oral e
escrita), motricidade oral e voz, favorecendo o processo de ensino aprendizagem dos
educandos da rede de ensino do município:
- Realizando capacitações e assessorias por meio de esclarecimentos, palestras, orientação,
estudo de casos, entre outros;
- Planejando, desenvolvendo e executando programas fonoaudiológicos;
- Orientando quanto ao uso da linguagem, motricidade oral, audição e voz;
- Realizando observações e triagens fonoaudiológicas com posterior devolutiva e orientação
aos pais, professores e equipe técnica;
- Contribuindo na realização do planejamento e das práticas pedagógicas da instituição.
e)
Suprir ou amenizar as alterações fonoaudiológicas, realizando terapias por meio de
exercícios específicos para as dificuldades encontradas.
f)
Melhorar e incrementar o atendimento fonoaudiológico, elaborando projetos que visem a
prevenção, promoção e reabilitação da fala.
g)
Prevenir o aparecimento de problemas na comunicação oral, escrita, voz, audição e
motricidade oral na população, realizando orientações, palestras, debates, informativos, entre
outras atividades correlatas com fins preventivos.
h)
Participar de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem e
suas conseqüências na expressão, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento das equipes
multiprofissionais, subsidiando ações e decisões.
i)
Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional
de saúde, sempre que necessário, bem como encaminhando, requerendo pareceres técnicos e
ou exames complementares, de outros profissionais de saúde, quando necessários,
participando e elaborando projetos de pesquisa, fornecendo dados estatísticos e apresentando
relatórios de suas atividades, emitindo laudos e pareceres sobre os assuntos de sua área de
competência.
j)
Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades
e/ou estabelecimentos de saúde.
k)
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.
Quando atuando na Educação:
l)
Orientar pais e professores, realizando triagem nos alunos e prestando consultoria e
assessoria à equipe pedagógica.
m)
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e
oral, voz e audição dos docentes e discentes.
n)
Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos
preventivos, ligados a assuntos fonoaudiológicos.
o)
Prevenir, examinar e desenvolver os padrões da voz e audição, minimizando os riscos
ambientais à saúde.
p)
Aperfeiçoar os padrões da fala, da voz e da expressão, nas diferentes modalidades de
comunicação.
q)
Participar de reuniões e planejamentos, campanhas educativas junto à comunidade,
entre outras atividades extraclasse.
r)
Cumprir as determinações internas da escola.
Atribuições Gerais:
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v)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
w)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
x)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.

Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
y)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
z)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
MÉDICO (TODAS AS ESPECIALIDADES)
Missão:
Prestar assistência integral ao paciente, família, e/ou comunidade, de acordo com suas
competências, realizando procedimentos de medicina como atendimentos, consultas, exames,
tratamentos, entre outros, a fim de contribuir com o restabelecimento da saúde e/ou a melhoria
da qualidade de vida e diminuição do sofrimento.
Responsabilidades:
a)
Promover ações em saúde que propiciem o bem estar dos usuários, realizando
consultas e atendimentos médicos, por meio de anamnese, exame físico, levantando hipóteses
diagnósticas, realizando e/ou supervisionando propedêutica instrumental, solicitando e/ou
realizando exames complementares, interpretando dados de exames clínicos e exames
complementares, diagnosticando estado de saúde, discutindo diagnóstico, prognóstico e
tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares, bem como, realizando visitas
domiciliares, quando necessário.
b)
Tratar pacientes e clientes, planejando, indicando e prescrevendo tratamentos indicados,
executando tratamentos com agentes químicos, físicos e biológicos, receitando drogas,
medicamentos e fitoterápicos, praticando intervenções clínicas e/ou cirúrgicas, praticando
procedimentos intervencionistas, estabelecendo prognóstico e monitorando estado de saúde
dos pacientes.
c)
Implementar ações para promoção da saúde, estabelecendo planos de ação,
prescrevendo medidas higiênico-dietéticas, prescrevendo imunização, ministrando tratamentos
preventivos, implementando medidas de segurança e proteção do trabalhador, implementando
medidas de saúde ambiental, promovendo campanhas de saúde e atividades educativas,
promovendo ações de controle de vetores e zoonoses, divulgando informações em mídia,
prestando informações e orientações à população, visando proporcionar troca de
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões
comunitárias.
d)
Elaborar documentos médicos, tais quais: prontuários, receitas, atestados, protocolos de
condutas médicas, laudos, relatórios, pereceres, documentos de imagem, declarações, material
informativo e normativo.
e)
Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional
de saúde, encaminhando pacientes para atendimento especializado, requerendo pareceres
técnicos (contra-referência) e ou exames complementares, analisando e interpretando exames
diversos, para estabelecer o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento, em conformidade
com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.
f)
Manter o registro dos usuários atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica, tratamento,
evolução, procedimentos tomados, a fim de efetuar a orientação terapêutica adequada.
g)
Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades
e/ou estabelecimentos de saúde.
39
* Alterado pelo Termo de Retificação nº 001/2012

h)
Realizar inspeções médicas para efeito de posse em cargo público; readaptação;
reversão; aproveitamento; licença por motivo de doença em pessoa da família; aposentadoria,
auxílio-doença; salário maternidade; revisão de aposentadoria; auxílio ao filho excepcional,
licença acidente de trabalho, isenção de imposto de renda de servidores aposentados, entre
outros, visando o cumprimento da legislação.
i)
Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidativo ou apoio relativo a casos
sujeitos à perícia, conforme solicitação e necessidade, bem como expedir laudo de licença para
tratamento de saúde dos servidores, efetuando perícias domiciliares ou hospitalares, na
impossibilidade de comparecimento destes ao local da perícia.
j)
Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos pedidos de
reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos
administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias judiciais
designadas, formulando quesitos.
k)
Auditar os laudos médicos para autorização de internação hospitalar.
l)
Utilizar sistema informatizado para registro de consultas (prontuário).
m)
Coordenar e executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em
conformidade com SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando a promoção da
melhoria da qualidade de vida da população.
n)
Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção primária, definida
como a promoção da saúde e a prevenção da ocorrência de enfermidades ou profilaxia.
o)
Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção secundária,
definida como a prevenção da evolução das enfermidades ou execução de procedimentos
diagnósticos ou terapêuticos.
p)
Realizar procedimento técnico-profissional dirigido para a prevenção terciária, definida
como a prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos.
Quando atuando em Medicina do Trabalho:
q)
Promover a saúde do trabalhador em especial, aqueles expostos a maior risco de
acidente de trabalho e/ou doenças profissionais, assegurando a sua continuidade operacional e
a produtividade, realizando periodicamente exames clínicos, solicitando e interpretando
resultados, de acordo com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
r)
Desenvolver, juntamente com a equipe técnica de Segurança do Trabalho, ações e
programas de proteção e vigilância á saúde do trabalhador, analisando em conjunto, os riscos,
condições de trabalho, fatores de insalubridade e periculosidade, fadiga e outros, visando a
preservação da saúde e segurança do trabalhador.
s)
Determinar , quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e
este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, de acordo com o que determina a NR 6, desde que a contração, a intensidade
ou característica do agente assim exija.
t)
Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto
nas NRs aplicáveis às atividades executada pela empresa e/ou seus estabelecimentos,
satisfazendo as necessidades da medicina com segurança.
u)
Promover a realização de atividades de conscientização, tanto por meio de campanhas
quanto de programas de duração permanente, educando e orientando os trabalhadores para a
prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.
v)
Esclarecer e conscientizar os líderes municipais sobre acidentes do trabalho e doenças
ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção.
w)
Analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos, com ou
sem vítima e, todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as
características, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos
indivíduos portador (es), tendo esses casos arquivados para qualquer fim.
x)
Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças
ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo os quesitos predefinidos.
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y)
Realizar estabelecimento de nexo causal para patologias ocupacionais ou de trabalho, a
partir da anamnese clínica ocupacional, exames físicos, complementares e inspeção nos locais
de trabalho.
Quando atuando em processos de Auditoria:
z)
Auditorar as contas hospitalares do Município relativas ao Sistema Único de Saúde –
SUS.
aa)
Autorizar tratamentos fora do domicílio.
bb)
Zelar pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos, executando-os dentro dos padrões
exigidos pela legislação vigente.
cc)
Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos pedidos de
reconsideração, quando necessário e/ou solicitado, bem como auxiliar nos inquéritos
administrativos e/ou judiciais e figurar como assistente técnico nas perícias judiciais
designadas, formulando quesitos.
Atribuições Gerais:

Articular-se com os diferentes níveis de Atenção a Saúde, do sistema municipal e loco
regional, respeitando fluxos coerentes e efetivos de referência e contra-referência.

Realizar registros pertinentes sobre os atendimentos, nos instrumentos específicos
estabelecidos pela Secretaria de Saúde, mantendo-os atualizados.
aa)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
bb)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
cc)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.

Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
dd)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
ee)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
MOTORISTA
Missão:
Dirigir veículos, atuando no transporte de passageiros e/ou cargas, zelando pela segurança e
conforto/acondicionamento dos mesmos, contribuindo com bom andamento dos trabalhos
realizados no município, seguindo as regras de trânsito vigentes.
Responsabilidades:
a)
Dirigir veículos oficiais, transportando pessoas e materiais, zelando pela segurança de
passageiros, valores e/ou cargas, conduzindo-os até local de destino, respeitando as regras de
trânsito, bem como adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente.
b)
Auxiliar no embarque e/ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e
equipamentos, quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros
materiais.
c)
Vistoriar o veículo e realizar pequenos reparos, verificando o estado dos pneus, nível de
combustível, água e óleo, testando o freio, a parte elétrica, detectando problemas mecânicos,
identificando sinais sonoros, luminosos ou visuais, checando indicações dos instrumentos do
painel, itens de segurança, visando contribuir na conservação e segurança do veículo.
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d)
Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades, avarias ou necessidade de
manutenção da viatura sob sua responsabilidade.
e)
Tratar dos passageiros com respeito e urbanidade durante o transporte, evitando
desconforto a estes indivíduos.
f)
Manter atualizada sua Carteira de Nacional de Habilitação e a documentação dos
veículos, para não infringir as leis de transito.
g)
h)
Atender as necessidades de deslocamento a serviços, segundo a determinação dos
usuários, registrando as ocorrências conforme preestabelecido, atendendo as demandas da
área.
i)
Evitar acidentes, controlando e auxiliando na carga e descarga de mercadorias,
orientando o seu acondicionamento no veículo, bem como garantir a correta entrega de
mercadorias, verificando a localização dos depósitos e estabelecimentos onde se processarão
carga e descarga e conferindo as mesmas com documentos de recebimento ou entrega.
j)
Manter o veículo limpo.
k)
Obedecer, na íntegra, a legislação de trânsito vigente.
l)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
m)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
n)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
o)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
p)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
NUTRICIONISTA
Missão:
Planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição, elaborando
pesquisas, efetuando controle higiênico-sanitário e participando de programas de educação
nutricional. Contribuir com o bom estado nutricional da população assistida e redução de
doenças crônicas ocasionadas por excesso de peso, sedentarismo, obesidade, entre outros
males, bem com elaborar cardápios e supervisionar a confecção da merenda nas escolas,
prezando por uma alimentação de qualidade.
Responsabilidades:
a)
Participar de equipes multiprofissionais e intersetoriais, criadas por entidades públicas
ou privadas, destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar e avaliar
políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos, direta ou indiretamente relacionadas com
alimentação e nutrição.
b)
Elaborar cardápios:
c)
- para escolas, analisando a aceitabilidade das refeições pelos alunos e verificando
hábitos alimentares locais, a fim de oferecer refeições balanceadas, suprindo no mínimo 15%
das necessidades nutricionais dos alunos;
d)
- para demais usuários do serviço de nutrição, planejando dietas especiais de acordo
com as patologias decorrentes, visando diminuir índice de desnutrição e/ou mortalidade.
e)
Controlar estoques, realizando inspeções, para evitar que gêneros de alimentos tenham
que ser descartados por terem ultrapassado seu prazo de validade ou por terem sido
armazenados de forma incorreta.
f)
Participar da compras de alimentos, estando presente nos processos de compras,
inspecionando a qualidade dos produtos, a fim de evitar a compra de alimentos que estejam
abaixo do padrão exigido de qualidade.
g)
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h)
Capacitar à equipe que atua com o preparo e fornecimento de alimentos, objetivando
que os usuários recebam uma alimentação equilibrada e saudável, de acordo com as normas
de higiene necessárias:
i)
- Reunindo-se com a equipe que atua com a manipulação de alimentos;
j)
- Orientando a equipe a respeito de cardápios e cuidados higiênicos que devem ser
cumpridos no dia-a-dia no trabalho;
k)
- Informando a equipe sobre os perigos de contaminação e como evitá-los.
l)
Supervisionar o trabalho da equipe que atua com o preparo e fornecimento de alimentos,
acompanhando o preparo, distribuição das refeições, recebimento de gêneros alimentícios e
armazenagem, garantindo a qualidade da alimentação, reduzindo riscos de contaminação
alimentar e melhorar o rendimento do serviço.
m)
Instruir pais de alunos através de palestras, folders, reuniões, encontros individuais,
entre outros, a fim de prevenir obesidade, desnutrição, alimentação incorreta, entre outros,
visando promover saúde.
n)
Prestar assistência integral ao usuário, visando contribuir com o bom estado nutricional
da população assistida, melhorando sua qualidade de vida, bem como reduzir doenças crônicas
ocasionadas por excesso de peso, sedentarismo, obesidade, entre outros:
o)
- realizando visita domiciliar, quando necessário, ou consultas em unidades de saúde,
escolas, CEIs, entre outros,
p)
- avaliando estado nutricional individual ou grupal e problemas na alimentação,
q)
- elaborando prescrição dietética,
r)
- adequando a dieta à evolução do estado nutricional do usuário,
s)
- solicitando exames complementares,
t)
- referenciando o usuário do SUS aos níveis de atenção de maior complexidade para
complementação do tratamento,
u)
- prescrevendo fórmulas nutricionais enterais, suplementos nutricionais, alimentos para
fins especiais e fitoterápicos,
v)
- orientando o paciente e/ou familiares/responsáveis, quanto às técnicas higiênicas e
dietéticas.
w)
Coordenar os Programas de Saúde, planejando estratégias, realizando atividades, como
palestras, grupos, dinâmicas, folders, entre outros, promovendo a conscientização da
importância da alimentação adequada em cada grupo de risco.
x)
y)
Participar no desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de alimentação e
nutrição, contribuindo no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos
epidemiológicos, em nível local e regional, planejando ações específicas.
z)
Elaborar plano de trabalho anual, avaliando e definindo as prioridades, contemplando os
procedimentos adotados para o desenvolvimento de atribuições específicas, aperfeiçoando o
atendimento prestado à população assistida.
aa)
Coordenar, executar e supervisionar programas de educação permanente em
alimentação e nutrição para a comunidade escolar, articulando-se com a direção e coordenação
da escola para o planejamento de atividades lúdicas, estimulando a conscientização de hábitos
alimentares saudáveis, inclusive promovendo a consciência social, ecológica e ambiental.
bb)
Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos
e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas.
cc)
Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária, bem como
capacitar os manipuladores de alimentos, de acordo com a legislação sanitária vigente.
dd)
Contribuir com o controle financeiro da área, elaborando cronogramas financeiros de
produtos alimentícios comprados, enviando para o setor de finanças e controlando as notas
fiscais recebidas.
ee)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
ff)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
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gg)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
hh)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
ii)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
jj)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
PSICÓLOGO
Missão:
Contribuir com o restabelecimento da saúde mental, melhoria da qualidade de vida e diminuição
do sofrimento psíquico dos munícipes, prestando assistência integral ao usuário, família, escola
e/ou comunidade, realizando procedimentos de psicologia, visando diagnosticar/atender as
necessidades inter e intrapessoais apresentadas, analisa-las, trata-las e prestar orientações e
acompanhamento acerca dos processos envolvidos.
Responsabilidades:
a)
Buscar a diminuição do sofrimento psíquico em usuários que precisam de atendimento
psicológico, bem como em seus familiares e grupos sociais em que está vinculado, triando e
avaliando novos e antigos pacientes, aplicando testes psicológicos, diagnosticando e avaliando
distúrbios emocionais, mentais e de adaptação social, encaminhando o usuário para os
profissionais adequados conforme a demanda identificada, promovendo grupos de atendimento
psicoterápico e oficinas artesanais, realizando psicoterapia e atendimentos emergenciais, bem
como, acompanhando o desenvolvimento dos usuários e a evolução das intervenções
realizadas.
b)
Possibilitar a compreensão do comportamento humano, individual ou em grupo,
aplicando os conhecimentos teóricos e técnicos da psicologia, com o objetivo de identificar e
intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, em sua história pessoal, familiar e
social, vinculando-as também a condições políticas, históricas e culturais da sociedade na qual
este indivíduo está inserido.
c)
Promover a qualidade, a valorização e a democratização do sistema educacional,
participando da elaboração de planos e políticas, auxiliando na elaboração de procedimentos
educacionais diferenciados, analisando características de indivíduos portadores de
necessidades especiais, bem como prestando orientação psicológica aos educadores e
educandos no processo de ensino-aprendizagem.
d)
Proporcionar o desenvolvimento dos recursos humanos das secretarias, fundações a/ou
autarquias, utilizando princípios e métodos da psicologia, coordenando e executando estudos e
projetos, como processos de recrutamento e seleção, integração de novos funcionários, bem
como realizando a análise ocupacional dos cargos, propondo melhorias das condições
ambientais, relacionais, materiais e outros.
e)
Colaborar para a ampliação da visão da realidade psico-social à qual os usuários estão
inseridos, por meio do acompanhamento técnico, através de visitas a hospitais, escolas,
domicílios e outros, sempre que necessário.
f)
Subsidiar as diversas ações realizadas da administração municipal, planejando e
elaborando a análise do trabalho para a descrição e sistematização dos comportamentos
requeridos no desempenho de cargos e funções.
g)
Elaborar laudos, pareceres e outros documentos técnicos relacionados à sua atuação
junto ao município de Balneário Camboriú.
h)
Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e
executando programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração pública,
direta, indireta, entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com as
Políticas Públicas de Saúde, SUS, SUAS, Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselhos
Municipais existentes, Profissionais de Psicologia e Legislação Municipal.
Quando atuando na Educação:
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i)
Avaliar o comportamento do aluno com dificuldades de aprendizagem ou de
relacionamento.
j)
Realização de encaminhamentos descritos de situação de aluno na escola quando
solicitado para outros Órgãos Públicos.
k)
Orientar a família e professores de alunos com alguma dificuldade, pedagógico ou não.
l)
Colaborar com a orientação pedagógica na elaboração de mecanismos de avaliação do
processo ensino-aprendizagem.
m)
Promover cursos e encontros visando uma maior compreensão da importância de sua
atuação junto a seus alunos, melhorando assim, o relacionamento entre eles.
n)
Participar de reuniões da escola com as famílias dos alunos, colaborando na discussão
de temas importantes para a melhoria do crescimento de todos.
o)
Redigir e fazer circular temas sobre psicologia, que possam contribuir para uma maior
reflexão e compreensão do processo educativo.
p)
Eventualmente, atender alunos que, por algum motivo, necessitam de uma acolhida de
alguém que possa ouvi-los no momento.
q)
Participar dos trabalhos de orientação profissional dos alunos.
r)
Atender, em caso de emergência, funcionários da escola que possam estar,
momentaneamente, necessitando de apoio psicológico, bem como implementar projetos que
visem á qualidade de vida do profissional em seu ambiente de trabalho, diminuindo, assim,
licenças médicas e faltas.
s)
Participar de reuniões e planejamentos, campanhas educativas junto à comunidade,
entre outras atividades extraclasse.
Atribuições Gerais:

Elaborar e executar programas de prevenção, assistência, apoio, educação e outros,
atendendo plenamente os usuários, integrando à equipe multiprofissional das instituições em
geral.

Proporcionar a disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas, educação em saúde, palestras, grupos
educacionais, entre outros.

Realizar registros pertinentes sobre atendimentos, nos instrumentos específicos
estabelecidos pela Secretaria de Saúde, mantendo-os atualizados.

Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.

Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.

Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.

Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.

Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.

Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Missão:
Atender as necessidades do usuário, de sua família e comunidade em geral, sob a supervisão
do profissional Enfermeiro, de acordo com suas competências, realizando procedimentos
técnicos de enfermagem, visitas domiciliares, ações educativas, cuidados de higiene e conforto
visando promover seu bem-estar.
45
* Alterado pelo Termo de Retificação nº 001/2012

Compor a equipe de enfermagem e de saúde, atuando de acordo com os princípios e práticas
correspondentes a estas.
Responsabilidades:
a)
Realizar o acolhimento e a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todos
os atendimentos, proporcionando atenção humanizada, viabilizando o estabelecimento de
vínculo.
b)
Realizar pré-consultas, com aferição dos sinais vitais, pressão arterial, peso, altura,
temperatura, a fim de fornecer informações pertinentes para posterior avaliação do médico.
c)
Realizar procedimentos técnicos de enfermagem, visando o bem-estar e a promoção de
saúde:
- Higienizar pacientes;
- Fazer curativos de I e II grau, utilizando materiais adequados;
- Realizar coleta de material para análise em laboratório, quando necessário;
- Realizar nebulizações, preparando as soluções e acompanhando o paciente no procedimento;
- Realizar testes de Glicemia, a fim de controlar a Diabetes e prestar informações para evitá-la;
- Prestar orientações sobre como evitar e/ou tratar hipertensão arterial;
- Administrar medicamentos sob orientação médica;
- Prestar cuidados a pacientes em estado grave.
d)
Realizar visita domiciliar a pacientes e famílias, visando atender suas necessidades,
bem como observar seu estado de saúde.
e)
Realizar trabalhos administrativos e assistenciais, tais como:
- Agendamento de consultas;
- Distribuição de medicamentos;
- Fechamento de relatório de produção mensal e outros diversos;
- Fechamento de cartão ponto de servidores da unidade;
- Orientação à comunidade dos serviços que são prestados na unidade central;
- Repasse de informações pertinentes a (ao) Secretária (o) de Saúde;
- Cadastro de informações de pacientes através dos programas de saúde via internet;
- Controle de todo material e equipamento para o funcionamento da unidade;
- Cadastramento de gestantes;
- Notificações e orientações a cada pessoa notificada;
- Alimentação de sistemas de informação em saúde;
- Entre outros procedimentos e rotinas.
f)
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.
g)
Contribuir com a prevenção e controle de infecção no ambiente de trabalho, cuidando e
orientando a limpeza dos equipamentos e ambientes das unidades de saúde, garantindo
assistência de qualidade e isenção de riscos ao usuário.
h)
Atuar na prevenção de doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância
epidemiológica.
i)
Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade e
quantidade de medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque, solicitando
reposição de material e realizando organização, manutenção e controle de materiais,
equipamentos, ambientes e outros.
j)
Articular-se com os diferentes níveis de Atenção a Saúde, do sistema municipal e loco
regional, respeitando fluxos coerentes e efetivos de referência e contra-referência.
k)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
l)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
m)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
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n)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
o)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
p)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
Missão:
Zelar pelo bom atendimento aos pacientes que procuram o laboratório, bem como, contribuir
com o adequado andamento das atividades do laboratório que atua, por meio da realização de
atividades técnicas laboratoriais.
Responsabilidades:
a)
Zelar pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos, bem como, pela satisfação e bem
estar dos pacientes, atendendo o público, fornecendo as informações solicitadas, recebendo os
pacientes, preparando os materiais de trabalho, realizando os procedimentos laboratoriais que o
compete, armazenando e encaminhando as amostras coletadas ao destino correto.
b)
Efetuar a análise e o registro das amostras colhidas.
c)
Preparar lâminas, coloração e meios de culturas, bem como preparar para análise os
derivados do sangue.
d)
Assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos, operando aparelhos e
controlando as suas condições de funcionamento.
e)
Realizar a conferência do resultado de exames, liberando-os para a datilografia.
f)
Assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos dos equipamentos,
operando e controlando as suas condições de funcionamento, bem como, solicitando a sua
manutenção preventiva e corretiva.
g)
Zelar pela higiene do laboratório, bem como, dos materiais e equipamentos de trabalho,
orientando e fiscalizando a limpeza nas dependências do laboratório, coordenando a lavagem,
esterilização e secagem da vidraria.
h)
Realizar o controle do material de consumo e orientar os pedidos dos mesmos.
i)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
j)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
k)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
l)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
m)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
n)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Missão:
Contribuir com a promoção integral da saúde, realizando exames por meio da operação de
equipamento de Raio-X, manuseando soluções químicas, substâncias radioativas, entre outros
materiais e insumos correlatos.
Responsabilidades:
a)
Articular-se com os diferentes níveis de Atenção a Saúde, do sistema municipal e loco
regional, respeitando fluxos coerentes e efetivos de referência e contra referência.
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b)
Realizar o acolhimento e a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todos
os atendimentos, proporcionando atenção humanizada, viabilizando o estabelecimento de
vínculo.
c)
Planejar os atendimentos a serem realizados, adaptando a agenda para atendimento de
pacientes prioritários, quando necessário, ordenando a sequência de exames, recebendo
pedidos de exames e/ou prontuário de paciente, cumprindo os procedimentos técnicos e
administrativos.
d)
Organizar equipamento, sala de exame e materiais de trabalho, averiguando as
condições técnicas dos equipamentos e acessórios, calibrando o aparelho no seu padrão,
verificando a disponibilidade de material para exame, preparando os materiais e insumos
necessários aos procedimentos.
e)
Preparar o paciente para realizar exames, verificando suas condições físicas,
higienizando-o quando necessário, providenciando a retirada de próteses móveis e adornos do
paciente, quando necessário, solicitar a presença de outros profissionais envolvidos no exame,
com a finalidade de prestar a atenção necessária para ajustar o aparelho conforme o paciente e
tipo de exame, adequar a posição do paciente, imobilizando-o, administrando o contraste e
medicamentos sob indicação e supervisão médica, acompanhando reações do paciente ao
contraste e medicamentos, avaliando a qualidade do exame, submetendo o exame à
apreciação médica, confeccionando moldagens e realizando demais procedimentos correlatos à
realização de exames e/ou processo de radioterapia, bem como realizar outras atividades
correlatas.
f)
Prestar atendimento também fora da sala de exame, deslocando equipamentos,
eliminando interferência de outros aparelhos, determinando a remoção de pessoas não
envolvidas no exame, isolando a área de trabalho para a realização de exame.
g)
Realizar procedimentos de finalização dos exames realizados, removendo o
equipamento do paciente, limpando o paciente após o exame, imprimindo o resultado de
exames, entregando o protocolo e/ou exames ao paciente ou responsável, realizando a
dispensa do paciente.
h)
Desenvolver as suas atividades com biossegurança, providenciando a limpeza e
assepsia da sala e equipamentos, utilizando-se dos equipamentos de proteção individual
necessários, oferecendo recursos de proteção a outros profissionais presentes e
acompanhantes, utilizando dosímetro, minimizando tempo de exposição à radiação,
substituindo materiais e medicamentos com a validade vencida, acondicionando materiais
radioativos para transporte ou descarte, submetendo-se a exames periódicos sempre que
necessário.
i)
Realizar o processamento de filmes radiológicos, manuseando os filmes, identificandoos e realizando demais procedimentos correlatos.
j)
Auxiliar na limpeza dos equipamentos, materiais e sala de exames do setor, realizando
procedimentos de limpeza adequados, bem como se utilizando dos produtos de limpeza
adequados para tal finalidade.
k)
Manter contatos com pacientes, a fim de mantê-los informados a respeito de seus
exames.
l)
Contribuir com a manutenção do estoque do setor, realizando levantamentos e pedidos
de materiais.
m)
Realizar técnicas de processamento de filmes, reposição e manipulação de químicos
utilizados no processo de revelação, manter a processadora higienizada e conservada, visando
seu correto funcionamento.
n)
Realizar registros pertinentes sobre os atendimentos, nos instrumentos específicos
estabelecidos pela Secretaria de Saúde, mantendo-os atualizados.
o)
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais utilizados.
p)
Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de
atuação e das necessidades do setor/departamento.
q)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
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r)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
s)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
t)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
u)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
v)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Missão:
Prestar auxílio ao paciente e Odontólogo de acordo com as suas competências, visando
promover, prevenir e recuperar a saúde bucal da população, com a realização de
procedimentos técnicos de higiene dental, bem como desenvolver ações de orientação e
educação.
Responsabilidades:
a)
Realizar o acolhimento e a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todos
os atendimentos, proporcionando atenção humanizada, viabilizando o estabelecimento de
vínculo.
b)
Desenvolver ações de educação em saúde bucal, no âmbito individual e coletivo,
promovendo a saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários nas escolas da rede de
ensino do município, grupos específicos, com o objetivo de disseminar o conhecimento dos
métodos de cuidados e prevenção em higiene e saúde bucal, como escovação, uso do flúor,
entre outros.
c)
Promover a saúde bucal, realizando, sob supervisão do Odontólogo, procedimentos
odontológicos básicos e/ou preventivos, tais como: limpeza, remoção de substâncias,
polimentos, aplicação tópica de flúor e outras substâncias para prevenção de cárie bucal,
remoção de suturas, placas e cálculos supragengivais, radiografias, inserir e condensar
substâncias restauradoras, preparar paciente para consulta e/ou cirurgia, posicionando-o de
forma correta, colaborando com seu bem estar, promover assepsia do campo operatório e
materiais e instrumentos, antes e após os atos cirúrgicos, com substâncias apropriadas, a fim
de evitar infecções, confeccionar modelos e preparar moldeiras e outros.
d)
Prestar suporte ao Odontólogo nos atendimentos, dispondo os instrumentos
odontológicos, bem como entregando as peças em mãos, na medida em que estas forem
solicitadas pelo mesmo.
e)
Prevenir riscos de contaminação, realizando a assepsia do local e da bandeja
instrumental, limpando e esterilizando os mesmos, a fim de garantir a ordem para os próximos
atendimentos.
f)
Manipular, sob supervisão do Odontólogo, substâncias restauradoras, gesso e outras
substâncias de uso odontológico.
g)
Participar do gerenciamento de insumos, observando quantidades e prazos de validade.
h)
Zelar pela preservação, guarda e correta utilização dos equipamentos, aparelhos e
instrumentais odontológicos.
i)
Realizar registros pertinentes sobre os atendimentos, nos instrumentos específicos
estabelecidos pela Secretaria de Saúde, mantendo-os atualizados.
j)
Articular-se com os serviços e a rede de Atenção a Saúde do sistema municipal e loco
regional, respeitando fluxos coerentes e efetivos de referência e contra-referência.
k)
Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de
atuação e das necessidades do setor/departamento.
l)
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando
fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de
atuação.
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m)
Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área de atuação,
observando os procedimentos internos e legislação aplicável, visando a adequada e imediata
disponibilidade dos mesmos.
n)
Atender aos servidores, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas,
receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
o)
Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho.
p)
Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento
ao planejamento estratégico do município.
q)
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.

50
* Alterado pelo Termo de Retificação nº 001/2012

