EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2019
A Prefeitura Municipal de Pindorama, Estado de São Paulo, torna público o presente edital de
retificação conforme segue:
ALTERAÇÕES
ONDE SE LE:
Cargos

Número
de
Vagas

Remuneração

Requisitos

Carga
Horária
Semanal

Valor da
Taxa de
Inscrição

Agente de Combate a Endemias ACE

05

R$ 1.075,00

Ensino Médio

40 horas

R$ 30,00

Cargos

Número
de
Vagas

Remuneração

Requisitos

Carga
Horária
Semanal

Valor da
Taxa de
Inscrição

Agente de Combate a Endemias ACE

07

R$ 1.075,00

Ensino Médio

40 horas

R$ 30,00

Carga
Horária
Semanal
40 horas

Valor da
Taxa de
Inscrição
R$ 60,00

LEIA SE:

INCLUSÕES
ANEXO I – QUADRO DE CARGOS
Cargos
Médico Generalista do PSF

Número
de
Vagas
01

Remuneração

Requisitos

R$ 3.025,43

Ensino Superior/CRM

ANEXO II – PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Médico Generalista do PSF

Examinar o paciente com a finalidade de proceder ao diagnostico clinico da situação de
saúde e/ou requisitar exames complementares; Proceder à consulta médica em
crianças, adultos e gestantes, realizando as ações pelo Programa de Saúde da Família;
Integrar-se com a equipe do programa de Saúde da Família, a fim de obter maior
eficácia no desenvolvimento das ações constitutivas do programa; Registrar a consulta
medica, anotando no prontuário do paciente as informações relacionadas a queixa,
anamnese, exame físico geral, exames complementares, hipótese diagnosticada
formulada e a conduta prescrita ao paciente; Tomar conhecimento da totalidade das
ações de saúde a quem foi submetido cada paciente nas diferentes áreas de
atendimento do programa, de forma a prestar assistência integral a saúde; Encaminhar
para serviços especializados os pacientes cuja situação de saúde demanda recursos ou
ações que a unidade de saúde da família não esteja capacitada a desenvolver,
prestando-lhe assistência até que se obtenha atendimento apropriado; Tomar
conhecimento das ações programáticas, normas técnicas, ordens de serviço e
circulares relacionadas as atividades do programa; Participar sistematicamente do
planejamento e da avaliação das ações a serem desenvolvidas através do programa de
saúde da família; Assessorar seus superiores hierárquicos e os demais elementos da
equipe no tocante aos assuntos relacionados a sua área de atuação; Substituir colegas,
na própria unidade ou em outra unidade do município, por determinação de seus

superiores hierárquicos; Responsabilizar-se pelas informações constates da guia de
encaminhamento que subscrever, devendo responder ás indagações relativas ao caso;
Manter se constantemente informado sobre os medicamentos disponíveis na unidade,
Zelar pelo funcionamento e conservação do instrumental sob sua guarda e utilização,
requisitando no devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva; Participar de
cursos, reciclagens e treinamentos, sempre que convocado, visando seu aprimoramento
profissional; desenvolver atividades de educação em saúde pública junto ao paciente e
a comunidade; Participar de ações de vigilância epidemiológica juntamente com outros
profissionais dos demais programas de saúde pública, em especial o programa de
imunização, orientando a população, em especial acerca da necessidade e importância
das ações de imunização e prevenção de doenças infectocontagiosas; Orientar cada
família no sentido de evitar a ocorrência de doenças ou danos, de como proceder
adequadamente aos eventuais tratamentos prescritos colaborando na construção de um
ambiente e saudável que propicie uma melhor qualidade de vida a comunidade; Atuar
de forma a estabelecer uma relação de confiança entre o médico e o paciente, assim
como entre os integrantes da equipe e a população, no sentido de humanizar o
atendimento; Identificar os principais problemas geradores de doenças junto à
comunidade, adotando e divulgando as medidas concretas e reconhecidas como
adequadas, no sentido de estimular a ocorrência de mudanças que incorram em uma
menor situação de risco a saúde para os membros da comunidade; Prestar atendimento
direto a saúde de um número limitado das famílias (800 a 1000), residentes em uma
área especifica, previamente delimitada pelas autoridades sanitárias locais; Proceder ao
cadastramento das famílias e ao diagnóstico das condições de saúde da comunidade
onde atua; Realizar visitas domiciliares, programas ou eventuais, com a finalidade de
acompanhar a situação de saúde de cada família, Humanizar o tratamento através de
internação domiciliar sempre que a situação clínica do paciente assim o permitir,
particularmente no caso de doenças crônicas e na fase convalescença de doenças
agudas; Incentivar e participar de reuniões de grupo onde se discutam as ações
desenvolvidas pelo Programa, organização da comunidade, as práticas de saúde
popular (medicina popular), assim como a solução dos problemas de saúde julgados
como prioritários pela comunidade e outras atividades correlatas.

ANEXO III – DETALHAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
1. CARGOS:
Médico Generalista do PSF
Matéria
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos
Total

QUESTÕES
Nº de
Nº de
Alternativas
Questões
04
16
04
24
-40

Pontuação por
questão
2,5
2,5
--

Pontuação
Total
40
60
100

ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Cargos de NÍVEL SUPERIOR: Médico Generalista do PSF.
Língua Portuguesa – Nível Superior :ORTOGRAFIA; ACENTUAÇÃO; DIVISÃO SILÁBICA; ESTRUTURA
E FORMAÇÃO DAS PALAVRAS: DERIVAÇÃO E COMPOSIÇÃO - PREFIXOS E SUFIXOS – RADICAIS
GREGOS E LATINOS; CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS E SUBSTANTIVOS (TODAS AS DEZ- ÊNFASE
EM CLASSIFICAÇÃO DOS VERBOS, VERBOS REGULARES, IRREGULARES, DEFECTIVOS, ANÔMALOS
E ABUNDANTES- (TEMPOS E MODOS VERBAIS). SUBSTANTIVOS: CLASSIFICAÇÃO; FLEXÃO EM
GÊNERO, NÚMERO E GRAU ( ÊNFASE EM SUBSTANTIVOS EPICENOS, SOBRECOMUNS, COMUNS DE

DOIS GÊNEROS E DE GÊNERO VACILANTE); SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS: SINÔNIMOS E
ANTÔNIMOS; PARÔNIMOS, HOMÔNIMOS; PROCESSO DE COORDENAÇÃO E SUBORDINAÇÃO DAS
ORAÇÕES; EQUIVALÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS; REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL;
CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL; PONTUAÇÃO: CRASE; COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE
TEXTO; COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAL; PARAGRAFAÇÃO; INFORMAÇÕES LITERAIS E
INTERFERÊNCIAS; PONTO DE VISTA DO AUTOR. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Médico Generalista do PSF: Conhecimentos Gerais de Clínica Médica: Doenças sexualmente
transmissíveis; Doenças crônico-degenerativas; Doenças infectocontagiosas e parasitárias; Doenças
metabólicas; Educação em saúde; Princípios de medicina social e preventiva; Antibioticoterapia; Atendimento
de emergência; Choques; Afecções cardíacas; Primeiros Socorros; Conhecimentos gerais aplicados à
medicina do trabalho; Bioética e deontologia médica; Saúde pública e modelo de organização do Sistema
Único de Saúde - SUS. Usos de exames de rastreamento precoce das doenças. Doenças de relevância
epidemiológica na realidade brasileira.

Pindorama/SP– SP em 14 de AGOSTO de 2019.
MARIA INÊS BERTINO MIYADA
Prefeita Municipal

