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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Colina, Estado de São Paulo, através do Chefe do Poder 

Executivo, Diab Taha, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar, pela empresa 
CEMAT, concursos públicos para provimento de cargos públicos permanentes de seu Quadro de 
Pessoal e formação de cadastro de reserva, em consonância com a Legislação Federal, Estadual, 
especialmente com a Lei Orgânica do Município, Lei Complementar Municipal nº 186, de 12 de 
dezembro de 2013, Lei Complementar Municipal nº 248, de 25 de outubro de 2017, e demais 
legislações pertinentes, que serão regidos por estas Instruções Especiais, Anexo I e Anexo II, 
integrantes deste Edital. 
 
 INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
     

I - DO CARGO PÚBLICO 
 

1- O concurso destina-se ao provimento dos cargos públicos permanentes vagos atualmente 
existentes e dos que vagarem dentro do prazo de validade do concurso, conforme especificados 
neste Edital. 

1.1- Poderão surgir novas vagas por motivo de aposentadorias, exonerações, demissões, 
aumento no volume de serviços, ou quando criadas através de lei. 

 
2- Os cargos, o número de vagas, o salário mensal ou horista, a jornada de trabalho semanal, 

a taxa de inscrição e os requisitos necessários ao provimento são os seguintes:  

 

C A R G O VAGA 
SALÁRIO 

R$. 
JORNADA    
SEMANAL 

TAXA 
R$. 

REQUISITOS BÁSICOS GRUPO DE PROVA 

ENFERMEIRO 01 
1.913,81 
Mensal 

40 
horas 

50,00 

Curso Superior em 
Enfermagem e registro 
no Conselho de 
Classe ou Órgão 
competente 

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

FARMACÊUTICO 01 
1.635,93 
Mensal 

25 
horas  

50,00 

Curso Superior em 
Farmácia e registro no 
Conselho de Classe 
ou Órgão competente 

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

FISIOTERAPEUTA 01 
1.237,21 
Mensal 

20 
horas 

50,00 

Curso Superior em 
Fisioterapia e registro 
no Conselho de 
Classe ou Órgão 
competente 

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

MÉDICO 
(CARDIOLOGIA) 

01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas  
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 
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MÉDICO (CLÍNICO 
MÉDICO GERAL) 

01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas  
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

MÉDICO 
(NEUROLOGISTA) 

01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas 
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

MÉDICO 
(ORTOPEDISTA) 

01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas 
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

MÉDICO 
(OTORRINOLARINGO-
LOGISTA) 

01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas 
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

MÉDICO (PEDIATRA) 01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas 
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

MÉDICO (PSIQUIATRA) 01 
68,07 por 

Hora 
10 

horas 
50,00 

Curso Superior em 

Medicina, registro no 
CREMESP e 
especialização na 
área.  

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

PSICÓLOGO 01 
1.237,21 
Mensal 

20 
horas 

50,00 

Curso Superior em 
Psicologia e registro 
no Conselho de 
Classe ou Órgão 
competente 

 Português  
(15 questões) 

 Conhecimentos 
Específicos  
(25 questões) 

 
3- As atribuições dos cargos estão descritas na Lei Complementar Municipal nº 186, de 12 de 

dezembro de 2013, suas alterações, bem como demais legislações pertinentes, e estão fixadas no 
Anexo II deste Edital.  

 
4- O provimento do cargo será em caráter permanente e regido pela CLT - Consolidação das 

Leis do Trabalho e legislação aplicável, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 186, de 12 
de dezembro de 2013, suas alterações, que dispõem sobre o Plano de Carreiras, Cargos e 
Salários da Prefeitura do Município de Colina, e, no que tange ao regime previdenciário será o 
Regime Geral da União – INSS. 
 

II - DAS INSCRIÇÕES 
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1- As inscrições deverão ser efetuadas no período de 20 de setembro a 19 de outubro de 
2018, através da internet no sítio eletrônico da CEMAT ( www.cematconcurso.com.br ). 

1.1- Àquelas pessoas que não tiverem acesso particular a rede mundial de computadores 
(Internet) poderão utilizar o TELECENTRO, em dias úteis, no horário de expediente, localizado à 
Rua 13 de Maio, nº 891 (Pedreira), na cidade de Colina - SP. 
 

2- São pressupostos para a inscrição constituindo, inclusive, condição para admissão:  
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da Lei ( art. 37, I da CF); 
b) ter, na data da posse, a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, 

do Serviço Militar; 
d) possuir, no ato da nomeação, os documentos necessários para comprovação dos 

requisitos exigidos para o cargo ao qual estiver se candidatando, conforme estabelecido 
neste edital; 

e) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; 
f) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e 

políticos; 
g) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 
h) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 

 
3- As inscrições ficarão abertas, por meio da Internet, a partir das 9h00 do dia 20/09/2018 até 
às 16h00 do dia 19/10/2018, horário de Brasília, exclusivamente no sítio eletrônico da CEMAT. 
a) Para inscrever-se o candidato deverá acessar o sítio eletrônico 

www.cematconcurso.com.br durante o período das inscrições e, por meio dos links 
referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os procedimentos 
estabelecidos abaixo: 

b) Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e 
transmitir os dados pela Internet. 

c) Ao inscrever-se o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o cargo público 
pretendido, conforme Capítulo I deste Edital. 

d) Não serão aceitos pedidos para alteração do emprego após a transmissão de dados.  
e) Após a transmissão de dados, imprimir o boleto bancário para o pagamento do valor da 

inscrição. 
f) Não será aceito Pedido de Inscrição por via postal, via fax, via correio eletrônico ou 

qualquer outro meio que não o previsto neste Edital. 
g) Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 

estabelecido neste Edital. 
h) Efetuar o pagamento da importância referente à inscrição, na rede bancária ou nas casas 

lotéricas, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços, da Internet e 
bancárias, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico, até o dia 
19/10/2018, no valor correspondente ao cargo pretendido.  

i) O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período de 20 de 
setembro a 19 de outubro de 2018 não estará inscrito no Concurso Público.  

 
4- A CEMAT e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por solicitação de inscrição via 

Internet ou outros requerimentos não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

 
5- O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição. 
 

http://www.cematconcurso.com.br/
http://www.cematconcurso.com.br/
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6- O pagamento das importâncias especificadas acima poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque do próprio candidato. O pagamento efetuado em cheque somente será considerado 
quitado após a respectiva compensação. 

 
7- Não serão aceitos pedidos ou reclamações fora do prazo, bem como inscrições por via 

postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea.  
 
8- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alterações dos cargos, em hipótese 

alguma. 
 
9- O deferimento das inscrições dependerá do correto preenchimento pelo candidato, conforme 

especificado no item 3. 
9.1- Caberá a Comissão Organizadora do Concurso Público decidir sobre a regularidade e 

deferimento das inscrições. 
9.2- A relação dos candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas será divulgada no 

Quadro de Publicação dos Atos Oficiais da Prefeitura, após 10 (dez) dias do encerramento 
das inscrições, sendo as demais inscrições consideradas deferidas. 

9.3- Da publicação do indeferimento das inscrições, fica assegurada ao candidato interposição 
de recursos, nos termos do Capítulo VII deste Edital. 

9.4- No caso de recursos em pendência à época da realização da prova, o candidato 
participará condicionalmente do concurso público. 

 
10- Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas aos deficientes na presente 

seleção para cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, 
nos termos do artigo 75, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município.  

10.1- Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, desprezar-se-á a fração 
inferior a meio e, a fração igual ou superior a cinco décimos, este deverá ser elevado até 
o primeiro número inteiro subsequente. 

10.2- O candidato portador de deficiência declarará o tipo e o grau de incapacidade que 
apresenta na ficha de inscrição, bem como apresentará atestado médico que comprove 
sua deficiência. O atestado deverá ser entregue juntamente com a ficha de inscrição no 
protocolo do Paço da Prefeitura Municipal, dentro do período de inscrição ou, poderá ser 
enviado por Sedex no endereço da CEMAT, Rua João Becão, nº 444, centro, CEP: 
17550-000, em Júlio Mesquita-SP, devendo ser postado dentro do período de inscrição. 

10.3- O candidato especial, cego ou amblíope deverá solicitar por escrito, e protocolar junto à 
Prefeitura Municipal, até o término das inscrições, a confecção de prova especial, em 
Braille ou ampliada. Os que não o fizerem no prazo mencionado não terão a prova 
preparada seja qual for o motivo alegado. 

10.4- Os deficientes visuais (cegos) somente prestarão as provas mediante leitura ou através 
do sistema Braille, e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os 
referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, 
reglete ou punção.  

 
 11- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados e os editais a 
serem publicados no Jornal de circulação no Município, que também serão afixados no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal, sendo essas as formas oficiais de comunicação dos atos dos 
Concursos Públicos para todos os efeitos legais. 
 

12- É obrigação do candidato manter seu endereço atualizado junto à Prefeitura Municipal para 
os fins do Concurso Público em que estiver inscrito. 
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13- Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de 
recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos 
para o presente Concurso Público. 

 
14- O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 
 
15- A CEMAT e a Prefeitura Municipal se eximem das despesas com viagens, estadas, 

refeições entre outras despesas dos candidatos decorrentes deste Concurso Público. 
 
16- Recomenda-se uma única inscrição no concurso público, em razão da aplicação das 

provas para cargos em mesma data e horário. 

 
 III - DAS PROVAS 
 

1- O concurso público constará de provas especificadas por Grupo de Prova, conforme tabela 
do Capítulo I deste Edital, da seguinte forma: 

1.1- Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, versando sobre Português e 
Conhecimentos Específicos.  

 
2- As provas escritas de Português e Conhecimentos Específicos serão compostas de até 40 

(quarenta) questões sob a forma de teste de múltipla escolha, de acordo com o Capítulo I e 
respectivo conteúdo programático indicado no Anexo I deste Edital. 

2.1- Não haverá indicação de bibliografia.  
 

IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
 1- As provas realizar-se-ão na cidade de Colina-SP, na EMEF “LAMOUNIER DE 
ANDRADE”, localizada à Praça Lamounier de Andrade, n° 101, Centro, na data de 18 de 
novembro de 2018 (domingo), nos seguintes horários: 

 Às 9h00 (NOVE HORAS) para os cargos de Médico (Cardiologia), Médico (Clínico 
Médico Geral), Médico (Neurologista), Médico (Ortopedista), Médico 
(Otorrinolaringologista), Médico (Pediatra) e Médico (Psiquiatra);  

 Às 13h00 (TREZE HORAS) para os cargos de Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta e Psicólogo.  

 
2- A critério da Prefeitura Municipal, por justo motivo, a realização de 1 (uma) ou mais provas do 

presente concurso público poderá ser adiada em data, hora e/ou transferida de local, sem a 
necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital 
ou por comunicação direta as novas datas, horários e/ou local em que se realizarão as provas.  

 
3- Somente será admitido na sala de provas, o candidato que estiver munido de Cédula Oficial 

de Identidade ou de Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos Profissionais que tenham força 
de documento de identificação com foto ou de Carteira de Trabalho e Previdência Social ou de 
Certificado de Reservista. Como o documento não ficará retido, será exigida a apresentação do 
ORIGINAL, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

3.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

3.2- Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos acima 
estabelecidos. 

 
4- Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário 

estabelecido para o exame. 
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5- O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência de 30 (trinta) 
minutos, munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 

5.1- O tempo de duração da prova escrita será de 3h (três horas), já incluído o tempo para 
preenchimento da folha de respostas. 

5.2- O candidato deverá assinalar suas respostas, no Cartão de Respostas, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

5.3- Serão consideradas erradas as questões não assinaladas e as questões que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.4- No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, 
irregularidade na formulação de alguma questão ou na forma da aplicação da prova, 
deverá manifestar-se junto ao Fiscal de sala que, consultada a Comissão, encaminhará 
solução imediata ou anotará na Folha de Anotações para posterior análise da banca 
examinadora. 

5.5- As questões porventura anuladas, por duplicidade de respostas, falta de alternativa 
correta ou qualquer outro motivo, serão consideradas corretas para todos os candidatos e, 
os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, 
independente de recurso. 

5.6- Sempre que o candidato observar a anormalidade prevista no item 5.4 deverá manifestar-
se, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

 
6- Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido; 
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade exigido; 
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes de decorrido o 

tempo mínimo estabelecido para permanência na sala; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou 

impressos não permitidos; 
f) estiver portando ou fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de 

comunicação como telefone celular, pager, máquina calculadora ou qualquer outro meio; 
g) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova; 
h) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
i) agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 

membro da equipe encarregada de aplicação de provas ou do concurso público; 
j) não devolver integralmente o material recebido.  

 
7- As pessoas com deficiência participarão do exame em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que respeita ao conteúdo e à avaliação das provas. 
 
8- Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada ou repetição de provas, nem aplicação 

de provas fora dos locais preestabelecidos. 
 

V - DO JULGAMENTO DAS PROVAS 
 

1- A prova escrita será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e 
classificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número de questões que compõe a prova 
escrita, sendo que cada questão terá o mesmo peso na prova, considerando-se habilitados os 
candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 

 
2- Nos pontos atribuídos às provas, bem como no resultado final, os centésimos iguais ou 

superiores a 5 serão arredondados para o décimo subsequente; os inferiores a 5 serão 
desprezados. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

CNPJ Nº 45.291.234/0001-73 
 

             Rua Antonio Paulo de Miranda, 466 - Centro - Colina/SP - CEP 14770-000 

               Fone: (17) 3341-9444 (Pabx) - 3341-9443 (Fax) - 3341-9448 (Compras) 

site: www.colina.sp.gov.br  
 

 

 7 

3- O não comparecimento a uma das provas excluirá o candidato automaticamente do 
concurso. 
 

VI - DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

1- A nota final do candidato habilitado dar-se-á pela soma dos pontos obtidos nas provas 
escritas.  

 
2- Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 50 (cinquenta) 

pontos, observada a forma de julgamento do Capítulo V deste Edital. 
 
3- Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente em função do total de 

pontos obtidos na nota final. 
 
4- Haverá duas listas de classificação: uma com a relação de candidatos habilitados, por cargo 

público, e uma especial com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência. 
 
5- A lista de classificação especial para os candidatos portadores de deficiência será por ordem 

decrescente em função do total de pontos obtidos no respectivo cargo. 
 
6- Os portadores de deficiência aprovados serão convocados para submeter-se à perícia 

médica, para verificação de compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo. 

6.1- A perícia será realizada pelo Serviço Médico Oficial do Município de Colina - SP, por 
especialista na área da deficiência de cada candidato, devendo o laudo ser proferido no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados do respectivo exame. 

6.2- Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á junta médica para 
nova inspeção, no prazo de 5 (cinco) dias, da qual poderá participar profissional indicado 
pelo interessado. 

6.3- A indicação de profissional, pelo interessado, deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias 
contados da ciência do laudo referido no item 6.1. 

6.4- A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco) dias contados da 
realização do exame. 

6.5- Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 
 
7- Não ocorrendo inscrição de deficientes no concurso ou aprovação de candidatos portadores 

de deficiência, será elaborada somente uma lista de classificação final. 
 
8- Na hipótese de total igualdade absoluta de pontos, terá preferência sucessivamente o 

candidato que for: 
8.1- de maior idade; 
8.2- casado ou convivente em união estável; 
8.3- de maior número de dependentes (filhos menores de 18 anos e que não possuam renda 

própria, filhos inválidos ou mentalmente incapazes); 
8.4- persistindo o empate a escolha será feita por sorteio.  

 
 VII - DO RECURSO 
 

1- Caberá recurso: 
1.1- Do indeferimento das inscrições, dentro de 3 (três) dias úteis, a contar da data da 

divulgação; 
1.2- Do gabarito oficial da prova escrita, dentro de 3 (três) dias úteis, a contar da data da 

publicação; 
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1.3- Da classificação e da nota obtida na prova, dentro de 3 (três) dias úteis, a contar da data 
da respectiva publicação. 

 
2- O recurso deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal e a Comissão Organizadora do Concurso 

Público, devidamente fundamentado, protocolado junto à Prefeitura Municipal. 
 

3- O recurso interposto fora dos respectivos prazos previstos neste Capítulo não será 
conhecido. 

 
VIII - DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 
1- A nomeação será efetivada por ato do Prefeito Municipal e obedecerá, rigorosamente, a 

ordem de classificação dos candidatos. 
 
2- Por ocasião da admissão, serão exigidos do candidato habilitado os documentos relativos e 

confirmação das declarações das alíneas “a” a “g” do item 2, do Capítulo II deste Edital. 
2.1- A não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato 

do concurso público. 
 
3- Os candidatos aprovados e convocados terão prazo de 30 (trinta) dias para tomarem posse, 

perdendo o direito à vaga se não obedecerem este prazo. 
 
4- Os servidores nomeados decorrentes deste Concurso Público deverão passar pelo período 

de 3 (três) anos de efetivo exercício no serviço público municipal para adquirir estabilidade, nos 
termos do art. 79 da Lei Orgânica do Município combinado com o artigo 41 da Constituição 
Federal. 

 
5- A aprovação do candidato não caracteriza a obrigatoriedade de nomeação pela Prefeitura. A 

nomeação será efetuada de acordo com a disponibilidade e necessidade da Prefeitura. 
 

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na 
aceitação das condições do concurso público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e 
nas normas legais pertinentes. 

 
2- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 

qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

 
3- Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação no concurso 

público, valendo para esse fim a publicação no jornal. 
 
4- Caberá ao Prefeito Municipal, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do 

encerramento das inscrições, a homologação do concurso. 
 
5- O concurso público terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 

podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público assim o exigir e a critério da 
Administração Municipal, nos termos do artigo 75, inciso III, da Lei Orgânica do Município.  

 
6- As disposições deste Edital poderão ser alteradas ou complementadas, enquanto não 

efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 
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7- Casos omissos serão resolvidos pelo Sr. Prefeito Municipal em conjunto com a CEMAT 
Assessoria Administrativa Ltda. 

 
8- Em caráter meramente informativo, as informações relativas aos Concursos Públicos 

poderão ser obtidas via internet, no endereço: www.cematconcurso.com.br 
 

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido 
o presente Edital, que vai afixado no lugar de costume da Prefeitura Municipal de Colina, bem 
como publicado o seu extrato no Jornal de circulação no Município. 

 
Prefeitura Municipal de Colina, 18 de setembro de 2018. 

 
 
 

DIAB TAHA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018 
 

A N E X O    I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ENSINO SUPERIOR 
Cargos: ENFERMEIRO; FARMACÊUTICO; FISIOTERAPEUTA; MÉDICO 
(CARDIOLOGIA); MÉDICO (CLÍNICO MÉDICO GERAL); MÉDICO (NEUROLOGISTA); 
MÉDICO (ORTOPEDISTA); MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA); MÉDICO 
(PEDIATRA); MÉDICO (PSIQUIATRA); PSICÓLOGO. 

PORTUGUÊS  (todos os cargos) 
- Nova Ortografia oficial; 
- Acentuação gráfica; 
- Emprego de crase; 
- Pontuação; 
- Flexão nominal e verbal;  
- Semântica; 
- Concordância verbal e nominal; 
- Emprego de tempos e modos verbais; 
- Vozes do verbo; 
- Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação; 
- Fonema; 
- Interpretação de texto; 
- Análise sintática. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENFERMEIRO 
1. Cuidado de Enfermagem na Administração de Medicamentos 
2. Cuidado de Enfermagem à pessoa portadora de Diabetes Mellitus 
3. Cuidado de Enfermagem à pessoa portadora de Hipertensão Arterial 
4. Cuidado de Enfermagem ao Recém Nascido 
5. Cuidado de Enfermagem à Gestante e Puérpera 
6. Princípios básicos aplicados à prática da enfermagem: 

 Nutrição e hidratação 

 Regulação térmica 

 Assepsia médica e cirúrgica 

 Técnicas de curativos 
7. Vigilância Epidemiológica 

 Epidemiologia das seguintes doenças: Dengue; Febre Chikungunya; Zika; Febre Amarela; 
Cólera; Hepatite; Leptospirose; Pediculose; Escabiose; Febre Tifóide; Tuberculose; Raiva; 
Hanseníase; Diabetes Mellitus; Hipertensão Arterial; Leishmaniose;  

 Doenças de notificação compulsória 

 Conceitos 

 Medidas de controle das doenças transmissíveis  

 Imunização 
8. Ética em Saúde, Código de Ética na Enfermagem e Legislação Profissional  
9. Políticas de Saúde e Sistema Único de Saúde; Do Programa Saúde da Família (PSF); Legislação 

do SUS (www.saude.gov.br). 
10. Medidas de Biossegurança e Precauções Padrão 
11. Esterilização e Desinfecção 
12. Portarias Ministeriais que regulamentam a política de Atenção às Urgências 
13. Cinemática do trauma 
14. Protocolo do atendimento inicial ao traumatizado 
15. Abordagem em situações de urgência do tipo: 

 Traumatismo raquimedular 

http://www.saude.gov.br/
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 Lesões torácidas 

 Choque 

 Traumatismo crânio encefálico 

 Protocolo de crise hipertensiva 

 Protocolo da reanimação cardiorrespiratória 

 O atendimento de urgência e emergência e o Sistema Único de Saúde 

 Atendimento ao queimado 

 Trauma na gestação 

 Urgências na infância 

FARMACÊUTICO 
- Vigilância Sanitária: - Legislações referentes a medicamento genérico (Lei n° 9787 de 10/02/99, 

RDC n° 47 de 28/03/01, RDC n° 16 de 02/03/07); Resolução n° 328 de 22/07/99, Lei n° 5991 de 
17/12/73; Decreto n° 74.170 de 10/06/74; Portaria SVS/MS n° 344 de 12/05/98; Código Sanitário 
do Estado (Lei nº 10.083 de 23/09/98). 

- Conceitos de Farmacovigilância. 
- Farmacotécnica: - Medicamentos, Administração de Medicamentos; Principais Formas 

Farmacêuticas e Formulações Magistrais; Pesagem e medidas de volume; Farmácia magistral 
(Armazenamento de Matérias Primas). 

- Farmácia Hospitalar: - Dispensação de medicamentos, seleção de medicamentos, aquisição, 
armazenamento, conservação de medicamentos, distribuição, Funções Clínicas. 

- Farmacologia: - Noções e conceitos básicos de Farmacologia Geral; Farmacodinâmica; 
Farmacocinética; Farmacologia dos sistemas (drogas que atuam no sistema nervoso central, 
drogas com ação cardiovascular; sistema renal, reprodutor, trato gastrointestinal, respiratório); 
Quimioterápicos e antibióticos. 

- Logística: - Aquisição, armazenamento, controle de materiais. 
- Controle de Qualidade: - Métodos Físico-químicos e biológicos aplicados na análise de fármacos e 

medicamentos. 
- Vigilância Epidemiológica: - Conceitos de Vigilância Epidemiológica e doenças de notificação 

compulsórias. 
- Interações medicamentosas: - Principais interações entre medicamentos. 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS 

(www.saude.gov.br).  

FISIOTERAPEUTA 
- Fundamentos e Técnicas de Atendimento na Fisioterapia; 
- Conceito de Reabilitação; 
- O Trabalho em Equipe na Reabilitação; 
- O Papel de cada Profissional na Equipe de Reabilitação; 
- Reabilitação; Paralisia Facial e Cerebral; Acidente Vascular Cerebral; 
- Parkinsonismo; Síndrome de Down; 
- Hanseníase; 
- Afecções de Músculos e Tendões; Escolioses; 
- Doenças Reumáticas; Cardiopatias; 
- Amputações; 
- Pneumopatias; 
- Conceito e Aplicação: Exercícios Ativos, Exercícios Ativos Assistidos, Exercícios Passivos, 
Exercícios Isométricos; 
- Conceito e Aplicação: Mecanoterapia; 
- Conceito e Aplicação: Hidroterapia; 
- Conceito e Aplicação: Termoterapia;  
- Conceito e Aplicação: Crioterapia; 
- Conceito e Aplicação: Massoterapia;  
- Conceito e Aplicação: Eletroterapia; 
- Fisioterapia aplicada à geriatria; 
- Demências; 
- Fisioterapia nas Doenças da 3ª idade; 
- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;  
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS 
(www.saude.gov.br). 

http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
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MÉDICO (CARDIOLOGIA) 
- Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Métodos 
diagnósticos: eletrocardiograma, ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância 
magnética, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. 
Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. Valvopatias: diagnóstico e tratamento. 
Miocardiopatias: diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. 
Arritmias cardíacas: diagnóstico e tratamento. Marca-passos artificiais. Endocardite infecciosa. 
Hipertensão pulmonar. Síncope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. Embolia pulmonar. 
Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções pulmonares.  
- Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS.  

MÉDICO (CLÍNICO MÉDICO GERAL) 
 Doenças infecciosas e parasitárias: Rubéola, Sarampo, Caxumba, Encefalites, Varicela Zoster, 
Hepatites, Raiva, Mononucleose, Enteroviroses, Herpes simples, Difteria, Salmoneloses, 
Tuberculose, Hanseníase, Estreptococcias, Blenorragia, Conjuntivites, Parasitoses Intestinais; 
Chagas, Toxoplasmose, Esquistossomose, Lues, Escabiose, Pediculose,  Blastomicose, 
Candidiase,  Calazar, Malária, Meningites, AIDS.  
 Epidemiologia especial: Características do agente, hospedeiros e meios importantes para 
transmissão. Aspectos mais importantes dos diagnósticos clínico e laboratorial e do tratamento. 
Medidas e Profilaxia. Cólera, Difteria, Doenças de Chagas, Doenças Meningocócicas, 
Esquistossomose, Dengue, Febre Chikungunya; Vírus Zika; Febre amarela, Febre Tifóide, 
Hanseníase, Hepatite por vírus, Leptospirose, Leishmaniose, Malária, Meningite Bacteriana e Virais, 
Poliomielite, Raiva Humana, Sarampo, Tétano, Tuberculose. Epidemiologia Operacional: Notificação 
Compulsória.  
 Doenças da nutrição e metabolismo: Avitaminose, Desnutrição, Obesidade e Osteoporose, 
Diabetes Metabólica, Dislipidemia.  
 Aparelho digestivo: Doenças do Esôfago, Úlcera péptica, Neoplasias Gastrointestinais, Diarreias 
Agudas e Crônicas, Insuficiências Hepáticas, Cirroses, Colelitiases e Colecistites, Pancreatite, 
Hepato Esplenomegalia; Diagnóstico Diferencial do abdômen Agudo; Patologias anorretais (fistula 
anal, hemorróidas) 
 Doenças respiratórias: Infecções de vias aéreas superiores e inferiores; Asma brônquica, 
Bronquite Crônica e Enfizema Pulmonar; Supurações Pulmonares 
 Anemias, Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatias 
 Manejo diagnóstico e clínico dos sistemas: vertigem, fadiga e dor crônica 
 Transtornos depressivos e de Ansiedade 
 Síndrome Demencial 

 Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS.  

MÉDICO (NEUROLOGISTA) 
- Semiologia neurológica; Cefaleias; Algias crânio-faciais; Acidente vascular cerebral; Manifestações 
neurológicas das doenças sistêmicas; Epilepsias; Infecções do sistema nervoso; Comas; Miopatias; 
Neuropatias periféricas; Demências; Distúrbios dos movimentos; Síndrome de hipertensão intra-
craniana; Doenças desmielinizantes; Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS. 
MÉDICO (ORTOPEDISTA) 
- Anatomia músculo-esquelético; Fisiologia articular e bio-mecânica; Semiologia; Conceitos de micro-
cirurgia; Infecções; Amputações e próteses; Tumores ósseos; Artroplastias; Artrodeses; Lesões 
traumáticas das articulações; Anomalias congênitas; Fraturas e luxações na criança e no adulto; 
Anomalias posturais; Patologias do sistema nervoso.  
- Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Sistema Único de Saúde e Do Programa de Saúde da Família. 

MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA) 
- Anatomia e fisiologia da cavidade bucal e faríngea; Faringites; Patologia das glândulas salivares; 
Tumores benignos e malignos da cavidade bucal e faríngea; Anatomia e fisiologia da laringe; 
Laringite; Disfonias; Tumores benignos e malignos da laringite; Anatomia e fisiologia das fossas 
nasais e seios da face; Epistaxe; Rinites; Sinusites; Complicações de sinusites; Síndrome de 
obstrução nasal; Tumores benignos e malignos das fossas nasais e seios da face; Anatomia e 
fisiologia do ouvido; Exame funcional do aparelho acústico; Otites externas; Otites médias; 
Complicações das otites; Vertigem periférica e central; Patologia do nervo facial; Tumores benignos 
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e malignos do ouvido; Prótese auditiva; Distúrbios da fala; Granulomas otorrinolaríngeos; Alergias 
em otorrinolaringologia. 
- Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Sistema Único de Saúde e Do Programa de Saúde da Família. 

MÉDICO (PEDIATRA) 
- RN normal, Puericultura, Patologias neonatais. 
- Crescimento e desenvolvimento (dados somatométricos e avaliação do desenvolvimento 

neuropsicomotor). 
- Alimentação no primeiro e segundo ano de vida, aleitamento materno. 
- Vacinação. 
- Desnutrição Protéico - Energético, Anemias e Hipovitaminoses. 
- Patologias do Aparelho Cardio-Respiratório (cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca, 

disritmias cardíacas, hipertensão arterial, endocardite infecciosa, miocardite, infecções 
respiratórias agudas: rinofaringites, faringoamigdalites, laringites, otite média aguda, bronquites, 
bronquiolites, pneumonias e broncopneumonias, sinusopatias, asma brônquica, tuberculose, 
corpo estranho em árvore traquiobrônquica). 

- Patologias do trato gastrointestinal (diarreia aguda, diarréia persistente, dor abdominal recorrente, 
constipação intestinal crônica, reflexo gastro-esofágico, vômitos, conduta diagnóstica, abdomen 
agudo (apendicite aguda, obstrução por áscaris), hepatites. 

- Distúrbio hidroeletrolíticos e metabólicos (desidratação - terapia de reidratação oral) 
- Patologias do Sistema Nervoso (síndrome epiléptica, cefaléias, micro e macrocefalias, meningite e 

meningoencefalites). 
- Patologias do aparelho genito-urinário (infecção do trato urinário, glomerulonefrite difusa aguda, 

hipertensão arterial, síndrome nefrótico, hematúrias na infância, vulvovaginites, fimose, 
parafimose, aderências prepuciais, hidrocele, torção testicular, hipospadia e epispádia). 

- Adenomegalias regionais e generalizadas. 
- Doenças infecto contagiosas e parasitárias. 
- Intoxicações agudas e acidentes na infância. 
- Principais tumores na infância. 
- Indicadores de Saúde e conceitos básicos utilizados em Epidemiologia. 
- Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Epidemiologia das seguintes doenças: Dengue; Febre Chikungunya; Zika; Febre Amarela; Cólera; 

Hepatite; Leptospirose; Pediculose; Escabiose; Febre Tifóide; Tuberculose; Raiva; Hanseníase; 
Diabetes Mellitus; Hipertensão Arterial; Leishmaniose;  

- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS. 

MÉDICO (PSIQUIATRA) 
- Delirium, Demência, Transtorno Amnéstico e outros Transtornos Cognitivos e Transtornos mentais 

devido a uma condição médica geral. 
- Aspectos Neuropsiquiátricos de infecção pelo HIV. 
- Esquizofrenia. 
- Outros Transtornos Psicóticos. 
- Transtornos do Humor. 
- Transtornos de Ansiedade. 
- Transtornos Somatoformes. 
- Transtornos de Personalidade. 
- Alcoolismo. 
- Psicofarmacologia. 
- Psicoterapia breve e intervenção de crise. 
- Suicídio. 
- Urgência Psiquiátrica. 
- Psiquiatria Comunitária. 
- Epidemiologia e Saúde Mental. 

               - Política de Saúde Mental. 
- Conhecimentos gerais de Clínica Médica. 
- Do Sistema Único de Saúde; Do Programa de Saúde da Família; Legislação do SUS.  

PSICÓLOGO  
 Crescimento e desenvolvimento; 
 Adolescência; Idade adulta e velhice; 
 Psicossomática; 
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 Psicologia do trabalho (grupos); 
 Psicologia social; 
 LOAS / PNAS / NOB-SUAS – (Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8.742/93; Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS 2004); 
 Ética profissional; 
 Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96); 
 Lei nº 8.842/94 - Política Nacional do Idoso; 
 Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 Psicodinâmica: fases do desenvolvimento; estrutura da personalidade;  
 Sistema Único de Saúde – SUS; Do Programa Saúde da Família (PSF) e Legislação do SUS 

(www.saude.gov.br).  

 
 

  

http://www.saude.gov.br/
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018 
 

A N E X O    I I 
 

ENFERMEIRO 
a) Descrição Sintética:  

Participar dos projetos referentes ou que interfiram no seu setor, bem como participar de 
eventos de prevenção de Saúde promovidos pela Administração. Assistência de pacientes: 
posicionamento e mobilização. 

b) Descrição Analítica:  

01) Atender pacientes, em casos de emergência, ministrando-lhes os primeiros socorros, até a 
chegada do médico.  

02) Proferir palestras educativas.  
03) Tomar medidas de prevenção e controle sistemático da inspeção hospitalar, doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, prevenindo danos que 
possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem.  

04) Participar em programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho.  

05) Dirigir, controlar e instruir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares em 
instituições de saúde pública e/ou privada, chefiando o serviço e/ou unidade de enfermagem.  

06) Definir e avaliar a previsão e distribuição dos recursos humanos, materiais e custos 
necessários à assistência de enfermagem.  

07) Realizar auditoria e emissão de pareceres técnico-administrativos sobre matéria de 
enfermagem.  

08) Aplicar o processo de enfermagem individual e comunitário seguindo os passos da consulta 
de enfermagem.  

09) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, com maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 
decisões imediatas.  

10) Realizar parto normal sem distócia.  
11) Elaborar e atualizar manual de enfermagem (normas, rotinas e procedimentos) que vise à 

melhoria da assistência de enfermagem.  
12) Participar da equipe da Comissão de Ética em Saúde e atividades de Educação Sanitária.  
13) Participação na elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra-referência 

do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde.  
14) Participação no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde.  
15) Executar outras tarefas correlatas.  

 
FARMACÊUTICO 
a) Descrição Sintética:  

Organização de Almoxarifado, avaliação da área física e condições adequadas de 
armazenamento. Controle de estoques de medicamentos e material de consumo. 
Padronização dos itens de consumo. 

b) Descrição Analítica:  
01) Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando 

instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros 
preparados.  

02) Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou 
melhorar o estado de saúde de pacientes.  

03) Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em regras, guias e 
livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos 
legais.  
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04) Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, 
valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada 
elemento.  

05) Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, 
para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica.  

06) Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais utilizando técnicas e aparelhos 
especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas.  

07) Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle 
de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde 
pública.  

08) Fazer manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de 
cosméticos, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, 
para obter produtos destinados à higiene, proteção e embelezamento.  

09) Fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto 
sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores, se necessário, para orientar 
seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente.  

10) Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e 
assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a elaboração de ordem de serviço, 
portarias, pareceres e manifestos.  

11) Auxiliar no desenvolvimento de projetos de pesquisa, em atividades de ensino e extensão.  
12) Fazer relatório mensal dos trabalhos realizados.  
13) Controlar a manutenção de níveis de estoques dos materiais da Farmácia e do laboratório, 

suficientes para o desenvolvimento das atividades.  
14) Executar outras tarefas correlatas.  

 
FISIOTERAPEUTA 
a) Descrição Sintética:  

Organização de setor para avaliação física e das condições clinicas do paciente. Controle de  
material de consumo sob sua responsabilidade. Padronização dos relatórios a serem emitidos. 

b) Descrição Analítica:  
01) Avaliar e reavaliar o estado de saúde de pacientes, realizando testes para identificar o nível 

de capacidade funcional dos órgãos afetados.  
02) Planejar e executar tratamentos de afecções, utilizando-se de meios físicos especiais para 

reduzir ao mínimo as consequências das doenças.  
03) Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a 

movimentação ativa e independente dos pacientes.  
04) Ensinar exercícios corretivos, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos 

especiais, para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória 
e a circulação sanguínea.  

05) Ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo 
demonstrações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação 
no puerpério.  

06) Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 
treinando-os sistematicamente, para promover a descarga da agressividade e estimular a 
sociabilidade.  

07) Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar e de fisioterapia, orientando-os na 
execução das tarefas.  

08) Controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos 
realizados, para elaborar boletins estatísticos.  

09) Participar de equipe multiprofissional no planejamento e estudos de casos para a adequação 
e promoção do indivíduo.  

10) Orientar e supervisionar alunos em trabalhos técnicos e práticos.  
11) Executar outras tarefas correlatas.  
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MÉDICO 
a) Descrição Sintética:  

São atribuições do Médico: executar consultas de sua especialidade, realizando as ações 
previstas na programação da Secretaria Municipal da Saúde, registrar os dados no prontuário, 
anotando a queixa a anamnese, exame físico, exames complementares, provável diagnostico 
e a conduta tomada; inteirar-se das ações recebidas pelo paciente, nas diferentes áreas de 
atendimento, com o fim de prestar assistência médica integral; assessorar os superiores 
hierárquicos e os demais elementos da equipe de saúde, em assuntos relacionados com sua 
área de atuação; substituir colegas, quando necessário e por determinação dos superiores 
hierárquicos; responsabilizar-se pelas informações constantes das guias de encaminhamento; 
manter-se informado sobre medicamentos disponíveis na farmácia da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizar diagnósticos, tratamentos e prevenção. 

b) Descrição Analítica: 
01) Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes.  
02) Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica.  
03) Solicitar exames complementares e/ou pedidos de consulta.  
04) Determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados especiais.  
05) Preencher e assinar formulários de internação, alta, cirurgia e óbito.  
06) Participar na execução dos programas de atendimento, ensino e pesquisa médica e da 

equipe multiprofissional.  
07) Dar orientação e acompanhamento aos acadêmicos dos cursos da área de saúde.  
08) Participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente, com os 

demais profissionais de saúde no programa de melhoria da assistência global.  
09) Cumprir normas e regulamentos do Hospital.  
10) Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo clínico.  
11) Realizar procedimentos específicos de diagnóstico e tratamento pertinentes a sua área de 

atuação.  
12) Proceder exames de saúde em candidatos à obtenção da Carteira de Habilitação, para dirigir 

veículos motorizados, assim como para reavaliação.  
13) Executar outras tarefas correlatas.  

 
PSICÓLOGO 
a) Descrição Sintética:  

Realizar ações educativas nas áreas de saúde, educação e assistência social; atuar junto à 
equipe multidisciplinar; realizar visitas domiciliares; promover a conscientização para o 
trabalho interdisciplinar; promover ações de educação em saúde mental na comunidade; 
desenvolver ações programáticas nas áreas: criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e 
saúde da família; promover a formação de educadores; prestar assistência à saúde mental, 
bem como atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico 
clínico; prestar apoio sócio-educativo à comunidade em geral; 

b) Descrição Analítica:  
01) Realizar acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes em risco social e pessoal, 

bem como suas famílias;  
02) Promover a integração do educando na dinâmica escolar;  
03) Colaborar na elaboração e aplicação de programas especiais de ensino a portadores de 

necessidades especiais;  
04) Participar de projetos pedagógicos;  
05) Intervir de forma preventiva, diagnóstica e curativa nos casos de crianças e adolescentes 

portadores de DGD (distúrbio geral do desenvolvimento);  
06) Desenvolver trabalhos na orientação de pais, professores e comunidade escolar e executar 

outras atividades que lhe forem delegadas pelos níveis hierárquicos superiores, relacionados 
à sua área de atuação. 
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07) Proceder à formulação de hipóteses e a sua comprovação, observando a realidade e 
efetivando experiências de laboratório, de campo e de outras naturezas, para obter elementos 
relevantes ao estudo dos processos de desenvolvimento, inteligência, aprendizagem, 
personalidade e outros aspectos do comportamento humano e animal.  

08) Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na 
sua dinâmica intra-psíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e 
atendimento psicológico.  

09) Promover o tratamento de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e de 
grupo, atuando para favorecer um amplo desenvolvimento psicossocial.  

10) Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, utilizando seu conhecimento e práticas 
metodológicas específicas, para conhecimento das condições de desenvolvimento, da 
personalidade, dos processos intra-psíquicos e das relações interpessoais, efetuando, 
recomendando e encaminhando o atendimento adequado.  

11) Organizar, aplicar e avaliar testes psicotécnicos para candidatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação e testes vocacionais.  

12) Controlar e assinar, diariamente, protocolos de exames para serem enviados à CIRETRAM.  
13) Efetuar aconselhamento e encaminhamento dos considerados inaptos na avaliação, aos 

profissionais e Instituições competentes.  
14) Elaborar estudos e projetos nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de 

desempenho quando solicitado.  
15) Executar outras tarefas correlatas.  

 


