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EDI TAL DE PROCESSO SELETI VO PÚBLICO SIMPLI FIC ADO Nº 002/2014/SM S

DISPÕE SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO
SELETIVO

PÚBLI CO

SI MPLIFI CADO,

PARA

O

PROVI MENTO DE VAGAS POR TEMPO DETERMINADO
PARA O CARGO DE MÉDICO.

O

Secretário

Municipal

de

Saúde,

no

uso

de

suas

atribuições

legais,

considerando o inciso II do artigo 130 da Lei Complement ar nº 150, de 12 de
março de 2009; considerando o inciso X da Lei nº 5.194 de 04 de novembro de
2008, cuja redação foi acrescida pela Lei nº 5.785/ 2011; considerando o carát er
emergencial para at endimento nas Unidades de Pr onto Atendimento (P. A. e UPA
24hs) do Município, torna público a realização de Processo Seletivo Público
Simplif icado para contratação de médi cos por tempo deter minado.

DISPOSI ÇÕES PRELIMIN ARES

1. O Processo Seletivo Público Simplif icado ser á coordenado pela Secret aria
Municipal de Saúde através da Comissão de Avaliação e Seleção, inst ituída
através de ato emanado pelo Secretár io Municipal de Saúde.
2. O Processo Seletivo Público Simplificado será válido por (06) seis meses,
podendo ser prorr ogado por igual período.
3. Ser ão reser vadas vagas para pessoas com def iciência cujas atr ibuições do
cargo sejam

compat íveis

com

a def iciência de que sejam

portadores,

na

proporção de 5% (cinco por cento) das vagas previstas para cada cargo,
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arredondando

este

número

estabelecido

para

o

pr im eiro

númer o

inteir o

subseqüente, caso a aplicação deste per centual resultar em número f racionado.
3.1. O candidato com def iciência participará do Pr ocesso Selet ivo em igualdade
de condições com os demais candidatos.
3.2. Obrigatoriament e, o candidat o com def iciência deverá apresentar no ato da
inscrição, o Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível de def iciência,
com

expr essa

r ef erência

ao

código

correspondente

da

CID

(Classif icação

Internacional de Doenças), bem como a provável causa de doença;
3.3. Não haverá rest rições para inscrição de portadores de def iciência, desde que
haja compat ibilidade f ísica e mental para o desempenho do cargo pretendido.
3.4.

Não

reser vadas

havendo
aos

candidatos

portadores

de

habilit ados

e

necessidades

classif icados
especiais,

para

essas

as

vagas

vagas
ser ão

ocupadas pelos dem ais candidat os classif icados.

D AS I NSCRI ÇÕES

4. Ler e impr imir o Edital e seus anexos.
5. A inscr ição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
6.

O

Formulár io

de

Inscr ição

(ANEXO

I)

deverá

ser

entregue

impresso,

preenchido, assinado na Gerência de Gestão Pessoas junto à Dir etoria de Gestão
de Trabalho e Educação em Saúde da Secretar ia Municipal de Saúde, situada na
Rua Leodegário Pedro da Silva, nº 300, I maruí.
7. As inscrições serão realizadas a partir do dia 28 de novembr o de 2014
(sexta-feira), e encerradas no dia 05 de dezembr o 2014 (sexta-feira). O
horário das inscri ções ser á das 13:30 h às 18:30 h.
8. Não serão aceit as inscrições f ora do prazo e horários estabelecidos nest e
Edit al.
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9. O descumpr iment o das instruções para inscrição implicar á na não ef etivação
da mesma.
10. As inf ormações prestadas no For mulár io de Inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, f icando reser vado à Secr etaria Municipal de
Saúde o direito de excluir do Processo Selet ivo Público Simplif icado, aquele que
não preencher o For mulár io de I nscrição de f orma corret a e legível e/ou f ornecer
dados inver ídicos ou f alsos.
11. Poderão ser r ealizadas inscrições neste Processo Seletivo através do
represent ante legal do candidato, desde que no ato da inscrição est eja munido de
procuração par a est e f im com f irma reconhecida.
12. Será permit ida apenas um a inscr ição para cada candidato, na hipótese de
mais de uma inscrição, será considerada válida a de data mais recente.

DOS REQ UISI TOS PAR A A INSCRIÇ ÃO

13. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, no caso de nacionalidade
estrangeira,

apresentar

comprovante

de

permanência

def initiva

no

Brasil,

conf orme legislação pertinente;
14. Ter idade m ínima de 21 anos completos até a data de encerramento das
inscr ições;
15. Estar em pleno g ozo de seus direitos civis e políticos;
16. Est ar em dia com as obr igações do Ser viço Militar obr igatório, exigência esta
para os candidat os do sexo masculino.

DOS C ARGOS, REQ UISI TOS/NÍ VEL DE ESCOL ARI D ADE, CARG A HOR ÁRI A,
REMUNER AÇ ÃO , NÚMERO DE V AG AS E ATRI BUIÇÕES.

17. C ARGO S DE NÍ VEL SUPERIOR
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Cargos

Requisitos/nível de

Carga

Vencimento

Nº de

escolar idade

horária

(Base)

vagas

Plantão de

Médico
Plantonista
Pediatra

Conclusão de Curso Superior

06h

em Medicina com registro no

diur nas ou

Pagamento

respectivo Conselho

12h

por hora

Regional e título de

noturnas

plantão

especialista em Pediatria ou

com carga

conf orme

residência médica

horária

quadro

reconhecida na

m ínima de

abaixo:

especialidade.

24 horas

03

mensais
Plantão de
06h

Médico
Plantonista Clinica
Geral

diur nas ou

Pagamento

Conclusão de Curso Superior

12h

por hora

em Medicina com registro no

noturnas

plantão

respectivo Conselho

com carga

conf orme

Regional.

horária

quadro

m ínima de

abaixo:

03

24 horas
mensais
Valor hora plantão:
R$ 90,00 (noventa reais) por hora/plantão realizada de Segunda a Sexta-Feira, acrescida de 30%
de adicional noturno, quando realizada das 22h de um dia às 6h da manhã do dia seguinte.
R$ 110,00 (cento e dez reais) por hora/plantão realizada aos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos, acrescida de 30% (trinta por cento) de adicional noturno, quando realizada
no horário mencionado no parágrafo acima.

Referências: Lei Complementar nº 133/2008; Lei Complementar nº 90/2006; e
Lei nº 6.399/2013.
18. Serão classif icados no Pr ocesso Selet ivo, os candidatos que obtiverem not a
igual ou superior a 5,0 (cinco).
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19. Estas vagas ser ão preenchidas segundo a ordem de classif icação geral dos
candidat os e de acor do com a necessidade da Secretar ia Municipal de Saúde.
19.1. Caber á ao Secretário Municipal de Saúde definir o local e horário em
que os candidatos aprovados ser ão di sponibilizados par a o desempenho de
suas f unções, bem como a escala com dias de ser viços, de form a a não
ocorrer problemas quanto ausência de médicos nos plantões junto as
Unidades.
20. Aos ocupantes dos cargos, objeto deste Processo Seletivo Simplificado,
compete às seguint es atribuições:
Médico – Atribuições comuns a todas as especialidades:
1) Coordenar e executar programas, projetos e ser viços sociais desenvolvidos
pela administração pública, direta, indir eta, ent idades e org anizações popular es
dos

municípios,

em

conf ormidade

com

SUS

e

Conselhos

Prof issionais

de

Medicina, visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
2) Realizar procedimento técnico-prof issional dir igido para a prevenção pr imár ia,
def inida

como

a

promoção

da

saúde

e

a

pr evenção

da

ocorrência

dir igido

para

de

enf ermidades ou prof ilaxia.
3)

Realizar

pr ocedimento

técnico-pr of issional

a

prevenção

secundária, def inida como a prevenção da evolução das enf ermidades ou
execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.
4) Realizar procedimento técnico-prof issional dir igido para a prevenção terciár ia,
def inida como a pr evenção da invalidez ou reabilitação dos enf ermos.
5) Realizar consult as e atendimento médico, ef etuando a anamnese, exame
f ísico,

bem

como

realizar

propedêutica

instrumental

e

levant ar

hipóteses

diagnóst icas.
6) Solicitar interconsultas e emit ir contr a-ref erências e realizar atendimentos de
urgência e emergência, bem como atendimentos hospitalares de acordo com sua
atribuição técnica.
7)

Elaborar

atestados,

docum entos
relatórios,

médicos,

pareceres,

at uando

na

elaboração

declarações,

f ormulár ios

de
de

prontuários,
notif icação

compulsór ia, de acor do com os ditames do Conselho Federal de Medicina.
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8) Propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprof issional

de

saúde,

encam inhando

pacientes

para

atendimento

especializado, requerendo pareceres t écnicos (contra-ref erência) e ou exames
complementares, analisando e interpr etando exames diversos, para estabelecer o
diagnóst ico, prognóstico e plano de tratamento, em conf ormidade com os ditames
do código de ét ica m édica do Conselho Federal de Medicina.
9) Realizar cir urgias de pequeno, médio e grande porte, de acordo com sua
atribuição técnica.
10) Mant er o registro dos usuár ios atendidos, incluindo a conclusão diagnóstica,
tratamento, evolução, procedimentos t omados, a f im de ef etuar a orientação
terapêut ica adequada.
11) Em itir atestados de saúde, apt idão f ísica e ment al, óbito e outros de acordo
com sua atribuição t écnica, com a f inalidade de atender deter minações legais.
12) Dif undir conhecimentos médicos ent re prof issionais da área e da população
em geral, visando pr oporcionar troca de conhecimentos, divulgar f atores de riscos
e outros, part icipando dos grupos e/ou reuniões comunit árias.
13) Dif undir os conhecimentos médicos preparando mater ial didát ico, promovendo
aulas,

palestras,

desenvolvendo

pesq uisas,

redigindo

tr abalhos

cient íf icos,

participando de encontros, congressos e demais event os na área, entre outros.
14) Super visionar e avaliar at os médicos, f iscalizando treinamentos médicos,
entre outros, quando em atuação docent e-assist encial.
15) Colaborar com a f ormação e no aprimorament o de outros prof issionais de
saúde,

super visionando

e

or ientando

ações,

estágios

e

participando

de

programas de treinamento em ser viço.
16) Prepar ar inf ormes e documentos de assuntos em medicina, a f im de
possibilitar subsídios para elaboração de ordens de ser viços, portarias, parecer es
e outros.
17)

Realizar

inspeções

médicas

para

ef eito

de

posse

em

cargo

público;

readapt ação; reversão; aproveitamento; licença por mot ivo de doença em pessoa
da

f amília;

aposentadoria,

auxílio-doença;

salár io

mater nidade;

revisão

de

aposentadoria; auxílio ao f ilho excepcional, licença acidente de trabalho, isenção
de imposto de renda de ser vidores

aposentados, entre outros,

visando o

cumpriment o da legislação.
18) Realizar outras inspeções médicas de caráter elucidat ivo ou apoio relativo a
casos sujeitos à per ícia, conf orme solicitação, bem como expedir laudo de licença
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para tratamento de saúde dos ser vidores, ef etuando per ícias domiciliares ou
hospitalares, na impossibilidade de comparecimento dest es ao local da per ícia.
19) Compor a Junta Médica para revisão dos laudos médicos e apreciação dos
pedidos de reconsideração, quando necessár io e/ou solicit ado, bem como auxiliar
nos inquéritos adm inistrativos e/ou judiciais e f igurar como assistente técnico nas
per ícias judiciais designadas, f ormulando quesitos.
20)

Solicitar,

quando

necessário,

exames

complementares

e

par eceres

de

especialistas para melhor elucidação do caso.
21)

Const ituir

com issões

médico-hospitalares,

dir etorias

de

associações

e

entidades de classe, atendendo às diversas unidades da Pref eitur a sobre
assuntos e exigências de sua f ormação técnica.
22) Ef etuar per ícias, auditor ias e sindicâncias médicas quando devidament e
encarregado desta f unção.
23) Realizar atribuições de acordo com sua f ormação/especialização pr of issional
previstas em Lei e demais normas pert inentes.

DO CONTEÚDO D AS PROV AS, CL ASSI FIC AÇ ÃO E CRI TÉRIOS DE DESEMP ATE

22. As provas obj etivas aplicadas aos candidatos constarão de conteúdos
relacionados ao Sistema Único de Saúde e específ icas da f ormação do candidato,
totalizando 20 (vint e) questões.
23. A aplicação da prova visa avaliar os conhecimentos e/ou habilidades sobr e
matérias relacionadas ao cargo.
24. Na hipótese da anulação da questão da prova, quando de sua avaliação, a
mesma será considerada como respondida pelo candidato.
25. Os candidatos somente poderão se retir ar do local da prova após 30m in
(trinta minutos) após o início da mesma.
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26. Durant e a realização da prova é proibida a consulta de livr os, revistas,
anotações ou qualq uer outro meio, sob pena de eliminação do candidato do
Processo Selet ivo.
27. Para entrada nos locais da prova, os candidatos poderão apresentar Carteir a
e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secr etarias de Segurança Pública,
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, Passaporte, Carteira Nacional de
Habilitação (modelo novo com f oto), Cédula de I dent idade expedida pelos
Conselhos de Classe e Carteira de Trabalho.
28. Os candidatos não poderão entrar nos locais de aplicação da prova após o
início das mesmas.
29. Os três últ imos candidat os de cada sala de pr ova, somente poderão entregar
as respect ivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
30. A prova deverá ser entregue com o nome completo do candidato, sob pena de
desclassif icação, caso esta inf ormação esteja ausente na prova.
31. Os critérios de avaliação da prova, bem como as matérias relacionadas ao
cargo estão present es no ANEXO III deste edital.
32. A prova será aplicada no dia 14 de dezembro de 2014 (Domingo), tendo
seu início as 09 h e seu término as 12 h, na Fundação de Educação
Profissional e Adm inistração Pública (FE API), situada na Rua Cambori ú, nº
509, Centro, Itajaí/SC.
33. Na hipót ese de igualdade na nota f inal, terá pref erência na seguinte ordem o
candidat o que:
1º. Tiver maior número de f ilhos menores de 18 (dezoito) anos; e
2º. Maior idade.

D A DI VULG AÇ ÃO DOS RESULTADO S
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34. O Resultado Final do Processo Seletivo Público Simplif icado será publicado
no Jornal Of icial do Município de Itajaí.
35. A Homologação do ref erido processo será mediant e ato emanado do
Secretár io Municipal de Saúde, obedecendo ao pr incípio da publicidade dos atos
públicos, condição esta indispensável para a sua ef icácia.
36. O Resultado Final do Processo Seletivo Público Simplif icado será divulgado
por ordem decr escente de nota.

DOS RECURSOS

37. Os recursos ser ão admit idos da seguinte f orma:
a. O prazo par a int erposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a
publicação do Result ado Final do Processo Selet ivo Público Simplif icado;
b. O recurso inter posto f ora do respectivo prazo não será aceito;
c. Os recursos deverão ser digitados e entregues em 01 (uma) via original na
Gerência de Gest ão de Pessoas junt o a Diretor ia de Gestão de Trabalho e
Educação em Saúde, ender eçado a Comissão de Avaliação e Seleção do
Processo Selet ivo Público Simplif icado, localizada na Rua Leodegário Pedr o da
Silva, nº 300, Imaruí, sede da Secretar ia Municipal de Saúde;
d. Os recursos deverão ser apr esent ados conf orme modelo presente no ANEXO II
deste Edital;
e. Não serão aceitos recursos interpost os por FAX, internet, SEDEX ou outro
meio que não seja o especif icado neste Edital;
f . O resultado das análises de cada recurso def erido e/ou indef erido ser á
divulgado no

Jornal Of icial do Município de Itajaí e f icará a disposição dos

candidat os, bem como os pareceres de cada recurso serão disponibilizados par a
conhecimento do candidato caso queira, e deverão ser requeridos junto a
Comissão de Avaliação e Seleção do Processo Selet ivo Público Simplif icado na
Secretar ia Municipal de Saúde, na Rua Leodegário Pedr o da Silva, nº 300,
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Imaruí, num prazo máximo de 10 (dez) dias após a Homologação do ref erido
Processo.

D A DO CUMENTAÇ ÃO NECESS ÁRI A P AR A A POSSE

38. O candidato convocado para ser contratado por tempo determinado deverá
apresentar a seguinte documentação:
a. Cópia autent icada do diploma de graduação, expedido por Instituição de ensino
reconhecida pelo Ministér io da Educação e devidament e registrado;
b. Cópia do comprovante de registro no respect ivo Conselho de Classe;
c. Certidão negat iva do respectivo Conselho de Classe;
d. Cópia do certif icado de especialidade ou área de atuação;
e. Ter aptidão f ísica e mental para o exercício das at ividades, constatado
mediante apresentação da avaliação médica;
f . Apresentar declar ação que não exerce outro cargo, f unção ou emprego nas
esf eras f ederal, estadual e/ou municipal, salvo os casos pr evistos no art igo 37,
inciso XVI, alíneas a, b, c, da Const ituição da República de 1988 com alter ações
posteriores através da Emenda Const itucional nº 19/98;
g. Apresentar cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, Cert idão de Nascimento e/ou
Casamento, Certidão de Nascimento dos dependentes, Cert if icado de Reser vista
ou equivalente, com provante de residência e registro no PIS/ PASEP;
h. Duas f otos 3x4 (r ecentes);
i. Apr esent ar Cert idão Negativa de antecedentes crim inais junto as Varas
Crim inais (disponível no site www.jf .jus.br);
j. Apresentar Declar ação de Bens devidamente assinada;
k. Apresentação de Certidão de Quit ação Eleitoral (disponível no site: www.tresc.gov.br, item ser viços).
l. CTPS (Carteir a de Trabalho e Previdência Social)
39. No ato da investidura no cargo para f ins

de contratação por tempo

determinado, anular -se-ão, sumariamente, a inscr ição e t odos os atos dela
decorrent es, se o candidato não atender às exigências apresentadas acima.
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D A CO NTR AT AÇ ÃO

40. A contratação obedecer á rigorosamente à ordem de classif icação dos
candidat os, de acor do com as vagas existent es e a necessidade da Secretar ia
Municipal de Saúde.
41. Após a publicação da Homologação do Resultado Final do Processo Selet ivo
Público Simplif icado no Jornal Of icial do Município, a Secr etaria Municipal de
Saúde convocará os candidat os apr ovados por ordem de classif icação, através de
NOTIFICAÇÃO ENCAMI NHADA AO CANDIDATO VIA AR (Aviso de Recebiment o).
42.

O

candidato

convocado

dever á

compar ecer

ao

local

indicado

na

NOTIFICAÇÃO, num prazo máximo de 05 (cinco) dias, munido da documentação
exigida nest e Edital para contrat ação.
43. O regime de contratação por tempo determinado será o celetista, regulado
pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
44. As contratações por tempo determinado não gerarão em hipótese alguma, a
efetivação no ser vi ço.

D AS DISPOSIÇÕES FIN AIS

49. O acompanhamento das publicações ref erentes ao Processo Selet ivo Público
Simplif icado é de responsabilidade exclusiva do candidato.
50. Não serão prestadas inf ormações por telef one, e-mail e/ou qualquer outr o
meio, relat ivas ao Resultado Final do Pr ocesso Selet ivo Público Simplif icado, que
estará devidamente publicado no Jornal do Município de Itaj aí e a disposição na
Gerência de Gestão de Pessoas da Diretoria de Gestão de Trabalho e Educação
em Saúde para conf erência dos candidat os.
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51. Todos os atos relativos a este Processo Selet ivo Público Simplif icado,
convocações, avisos, resultados e homologação, serão publicados no Jornal
Of icial do Município Itajaí.
52. Os itens do Edital poderão sof rer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos,

caso

se

f izer

necessário,

circunst âncias

estas,

que

serão

mencionadas em Edital e/ou aviso a ser publicado.
53. Em caso da m udança de endereço do candidato dur ante o per íodo de
realização do Processo Selet ivo ou após o seu térm ino, este deverá comunicar
por escr ito a Comissão de Avaliação e Seleção do Pr ocesso Selet ivo Público
Simplif icado da Secr etaria Municipal de Saúde.
54. Os casos omissos serão resolvidos pela Com issão de Avaliação e Seleção do
Processo Selet ivo Público Simplif icado da Secretar ia Municipal de Saúde.
55. A subst ituição por desist ência ou anulação do contrato, dará direito à
convocação
classif icação

do

candidato

presente

no

imediatamente
Resultado

Final

colocado,
do

conf orme

Processo

ordem

Selet ivo

de

Público

Simplif icado.

PUBLIQUE- SE E CUMPRA- SE.
Município de Itajaí, 24 de novembro de 2014.

MARCIO ANTONIO SILVEIRA
Secretário de Saúde Designado
pela Portaria 0503/2014
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ANEXO I
FORMUL ÁRIO DE I NSCRIÇ ÃO DO PRO CESSO SELETI VO PÚBLI CO
SIMPLIFIC ADO - EDITAL Nº 002/2014/SMS
INSCRIÇ ÃO Nº: _____________
1. N om e c om p le t o do c an d i da to : _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _
2. RG N º : _ __ _ __ _ __ _ 3. C P F n º: _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ 4 . T ítu l o E l e it or a l nº : _ __ _ __ _ _ __ _ _
5. D at a d e n as c im ent o : __ _ __ _ __ _ __ _ _ _ 6. Ca rg o p r et e n d i d o :
6.1. M éd ic o P l an t on is ta C l in ic a G er a l [
6.2. M éd ic o P l an t on is ta P e d ia tr a [

]

]

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

O br ig a tor i am en te ,

o

c a nd i d at o

c om

] S im

[

def ic iê nc ia

d e v er á

] N ão

a pr es e nt ar

no

a to

da

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

] S im

–

to ta l : __ _ __

[

] Nã o

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

P es s o as j u n to a D ir et or ia d e G es t ão d o T r ab a l ho e Ed uc aç ã o e m Saú de d a S ec r et ar i a
Mu n ic i pa l d e S a úd e d e c l ar o q u e AC E IT O as nor m as d ef i n id as n o E d it a l.

It aj a í- SC , _ __ _ _ de __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _ d e _ __ _ __ _ _.

__ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __
As s in a tur a d o c a nd i d a to
O B S ER V AÇ ÃO : T o d a s a s in f o rm a çõ es s ão d e p r ee n ch im en t o o b ri g a t ó rio .
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ANEXO II
Modelo de Recurso (obrigatório utilizar este modelo)
Rec ur s o r ef er e nt e a o Pr oc es s o S e l et i v o P úb l ic o S im pl if ic ad o – Ed i ta l n º 0 0 2/ 20 1 4/ S M S

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

Fundamentação do Recurso: (explicar de f orma objetiva os motivos que levaram
o candidato a apresentação do recurso):

Itajaí-SC, _____ de _____________ de ________.
_______________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO III
CRI TÉRIO DE AV AL I AÇ ÃO E PROGR AM A DE PROV A

1. CRI TÉRIO DE AV ALI AÇ ÃO :
1.1. A prova objet iva será avaliada num a escala de 0 ( zero) a 10 (dez), sendo a
nota expr essa com duas decimais, tendo todas as questões o mesmo valor.
1.2. Conhecimentos do Sistema Único de Saúde e específ icos de f ormação do
candidat o – 20 ( vint e) questões.

2. PROGR AM A DE PROV A

2.1 MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

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

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

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

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

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

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

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

Disponível

em:

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

Acesso em: 21 maio, 2014.

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

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

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

• KLIEGMAN, R. M.; et al. Nelson Textbook of Pediatrics. 19. ed. Philadelphia: Saunders
Elsevier, 2011.

• PIVA, J. P.; GARCIA, P. C. R. Medicina intensiva em pediatria. Rio de Janeiro: Revinter,
2005.
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• SURVIVING, Sepsis Campaign: International Guidelines For Managment Of Sepsis
And Septic Shock: 2012. Dellinger R et al. Crit care Med 2013; 41:580-637.

•
na

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

de

Disponível

Parto”

em:

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

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

2.2 MÉDICO PL ANTONISTA CLINI C A G ER AL

•

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica.

•

Síndromes de compartimento - vasculares, cranianas, torácicas e abdominais.

•

Quadros infecciosos - Sepses, dengue, AIDS, malária, hepatites, pacientes com
deficiências imunitárias.

•

Síndrome de disfunção de múltiplos órgãos.

•

Distúrbios hematológicos - doenças hemorrágicas, anemias, hemofilias, estados de
hipercoagulação e trombose, anemia hemolítica.

•

Intoxicações Exógenas - atendimento primário, antídotos.

•

Técnicas de Monitorização cardiovascular invasiva.

•

Hipotermia e hipertermia.

•

Condutas na abordagem do paciente com dor aguda.

•

Ressuscitação cardiopulmonar.

•

Distúrbios do Aparelho Cardiovascular - Infarto Agudo do Miocárdio, Choque Cardiogênico,
Dissecções arteriais agudas, Aneurismas, Arritmias, Doenças Tromboembólicas, Doenças
valvulares

agudas,

Hipertensivas,

Angina

Edema

instável,

Agudo

de

Angina

Pulmão,

estável,
Trauma

Emergências
Cardiovascular,

e

Urgências

Endocardites

infecciosas, pós operatório de cirurgias cardiovasculares, choque hipovolêmico, choque
obstrutivo, choque distribuitivo, doenças vasculares do colágeno.
•

Distúrbios do Aparelho Respiratório - Síndromes respiratórias agudas, Doença Pulmonar
obstrutiva crônica, Asma, Insuficiência respiratória aguda, Embolia pulmonar, Embolia
Gordurosa, Síndromes aspirativas, Afogamento, Edema Agudo de Pulmão, Ventilação
mecânica - indicações, técnicas e desmame, Pneumonias, Infecções das vias aéreas
superiores e inferiores, trauma torácico.

•

Distúrbios hidroeletrolíticos e endócrinos.
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•

Distúrbios genitourinários - Insuficiência renal aguda e crônica, indicações de diálise (todos
os tipos), trauma renal, infecções renais e urinárias, trauma genital, infecções genitais,
Doença Inflamatória Pélvica, complicações do parto, abortamento, eclampsia.

•

Distúrbios

do

sistema

gastrointestinal

-

trauma

gastrointestinal,

sangramento

gastrointestinal agudo e crônico, úlceras do tubo digestivo, varizes esofageanas,
hipertensão porta, colites, diverticulite, insuficiência hepática, encefalopatia hepática,
isquemia mesentérica, pancreatites, estenoses caústicas.
•

Distúrbios neurológicos - acidente vascular cerebral, infecções do Sistema Nervoso
Central, trauma crânio encefálico, epilepsias, convulsão, Guilhain Barré, Miastenia gravis,
hemorragia subaracnóidea, neurotoxoplasmose, hidrocefalia.

•

Antimicrobianos - indicações de uso, contraindicações, efeitos colaterais, associações
medicamentosas.

•

Cateteres centrais e periféricos - técnicas de punção, indicações de pressão venosa
central e de monitorização invasiva, infecções dos cateteres periféricos e centrais.

3. REFERÊNCI AS BI BLIOGR ÁFI C AS GER AIS
BRASIL, Lei Orgânica da Saúde. Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/ 90.
BRASIL, Const ituição da República de 1988, Artigos 196 a 200.
Brasil, Portaria nº 648/GM, 649 e 650, de 28 de mar ço de 2006.
Brasil, Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006.
Brasil. Ministér io da Saúde. Secret aria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica.

Saúde da Criança:

acom panhament o do crescimento

e

desenvol vimento infantil – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 100 p. Sér ie
Cader nos de Atenção Básica: nº 11.
Brasil. Ministér io da Saúde. Secret aria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Plano de reor ganização da atenção à
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hipertensão arterial e ao diabetes mellitus. – Brasília: Ministério da Saúde
2001. 102 p.
BEAGLEHOLE, R., BONITA, R. KJELLSTÖM, T. Epidemiologia bási ca. São
Paulo: Ed. Santos, 2001.
VAUG HAN, J.P.; MORROW , R.H. Epidemiologia par a os municípios. Rio de
Janeiro: Ed. HUCITEC, 1992.
MEDRONHO Robert o A. Epidemiol ogia. São Paulo: Ed. Atheneu, 2003.
BRASIL, Ministér io da Saúde. Secret aria Execut iva. Car tilha HumanizaSUS.
Brasília, MS, 2004.
BRASIL, Instituto para o Desenvolviment o da Saúde. Universidade de São Paulo.
Ministério da Saúde. Manual de Condutas Médicas. Br asília: MS, 2002.
BRASIL, Manual Di agnóstico e Estatístico de Transtor nos Mentais – DSM IV,
2002.
BRASIL, Portaria 10.216/2001. Di spõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas

portador as

de

transt ornos

mentais

e

redireciona

o

model o

assistencial em saúde mental, 2001.
http://portal.saude.gov. br
http://brsms.saude.gov. br
http://portalsus.saude.sc.gov
http://evidenciassp.bvs.br
http://portalsus.saude.sc.gov
Outras publicações, textos, legisl ação etc., poderão ser encontradas no sit e
do Ministério da Saúde (w ww .saude.gov.br), no site da Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina (w ww .saude.sc.gov.br), bem como nos sites dos
Conselhos de Cl asse de cada categoria.
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