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Edital nº 042/ 2011
A Prefeitura Municipal de Matinhos, através da Comissão Especial de Seleção de Pessoal,
nomeada pelo Decreto n0 418/2011, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital e seus Anexos e tendo em vista o contrato celebrado
com a Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da
Tecnologia e da Cultura – FUNPAR e a Universidade Federal do Paraná – UFPR, torna
pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a realização de concurso
público para provimento de cargos em conformidade Lei Municipal nº 1430/2011 – Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos, e Lei Municipal nº 1165/2008 – Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Matinhos.
1
1.1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público será executado pelo Núcleo de Concursos (NC) da UFPR e
pela Prefeitura Municipal de Matinhos, mediante condições estabelecidas neste
edital e em seus anexos.

1.2

Os candidatos aprovados e selecionados no Concurso Público serão contratados,
sob regime Estatutário, por período de 03 (três) anos de Estágio Probatório, com
avaliações semestrais, de acordo com o § 3º do Art. 12 da Lei Municipal nº
1430/2011 – Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, e com o Art.15 da Lei
Municipal nº 1165/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Matinhos.

1.3

Os candidatos aprovados no Concurso para o cargo de Dentista ESF, após sua
contratação, terão suas relações de trabalho regidas pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, conforme Lei Municipal n° 1027/2006, vinculados ao
Regime Geral de Previdência Social.

1.4

O Concurso Público será realizado na cidade de Matinhos, estado do Paraná, e terá
duas ou três etapas, conforme o cargo. A primeira etapa será realizada com a
aplicação de provas de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, e a
segunda etapa, consistirá de exames médicos e avaliação psicológica, de caráter
eliminatório. Para os candidatos que optarem pelos cargos de médico, o concurso
será em três etapas: prova de conhecimentos, de caráter eliminatório e
classificatório; prova de títulos, de caráter classificatório e exames médicos e
avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

1.4.1

Caso seja necessário, a prova da primeira etapa poderá também ser realizada nos
municípios de Pontal do Paraná e/ou Paranaguá, estado do Paraná.

2
2.1

DOS CARGOS, SALÁRIOS E OUTRAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os cargos, salários e requisitos são os seguintes:
CARGO
Bacharel
em
Coletiva/Pública

Saúde

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

SALÁRIO
BASE
INICIAL

N°
DE
VAGAS

REQUISITOS EXIGIDOS

30

1.490,00

01

Ensino Superior Completo em Saúde
Coletiva (pleno ou tecnólogo).
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Dentista ESF (Estratégia
Saúde da Família)

40

4.000,00

08

Enfermeiro

30

1.490,00

10

30

1.490,00

01

30

1.490,00

01

Fisioterapeuta

30

1.490,00

02

Fonoaudiólogo

30

1.490,00

01

Médico Clínico Geral

20

3.750,00

02

Médico Ginecologista e
Obstetra

20

3.750,00

02

Médico Pediatra

20

3.750,00

02

Médico Anestesista

20

3.750,00

02

Nutricionista

30

1.490,00

01

Psicólogo

30

1.490,00

02

40

1.200,00

01

Terapeuta Ocupacional

30

1.490,00

01

Veterinário

20

2.000,00

01

Farmacêutico
com
Habilitação em Análises
Clínicas
Farmacêutico
Generalista

Tecnólogo
Hospitalar

em

Gestão
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Ensino
Superior
Completo
em
Odontologia + Registro no Conselho
competente
Ensino
Superior
Completo
em
Enfermagem + Registro no Conselho
competente.
Ensino Superior Completo em Farmácia
e Análises Clínicas+ Registro no
Conselho competente.
Ensino Superior Completo em Farmácia
+ Registro no Conselho competente
Ensino
Superior
Completo
em
Fisioterapia + Registro no Conselho
competente.
Ensino
Superior
Completo
em
Fonoaudiologia + Registro no Conselho
competente
Ensino Superior Completo em Medicina +
Registro no CRM.
Graduação em Medicina, Registro no
CRM e título para a especialidade.
Graduação em Medicina, Registro no
CRM e título para a especialidade.
Graduação em Medicina, Registro no
CRM e título para a especialidade.
Ensino Superior Completo em Nutrição +
Registro no CRN.
Ensino Superior Completo em Psicologia
+ Registro no Conselho competente
Ensino
Superior
completo
(Administração, Direito, Economia, ou
Tecnólogo em Gestão Hospitalar)
Ensino Superior Completo em Terapia
Ocupacional + Registro no Conselho
competente.
Ensino Superior Completo em Medicina
Veterinária + Registro no Conselho
competente.

2.2

As atribuições dos cargos encontram-se no Anexo I deste Edital.

3
3.1

DAS VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas
que lhes são facultadas pelo inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, de
5/10/1988, e do artigo 3º do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores, que
regulamenta a Lei nº 7.853/1989, Lei Estadual 15.139/2006, e Lei Municipal
1430/2011 é assegurado o direito de inscrição para os cargos oferecidos neste
Edital, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as
atribuições do cargo em provimento.

3.2

Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado, desde que aprovados, 5%
(cinco por cento) sobre o total de vagas ofertadas do presente edital.
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3.2.1

Na hipótese de aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração será
arredondada para 1 (um) cargo, se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos).

3.3

No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência poderá requerer condições
diferenciadas para a realização das provas, encaminhando o atestado médico e o
formulário específico (disponível no site www.nc.ufpr.br) gerados no momento da
inscrição, conforme o item 5.15 e seus subitens.

3.3.1

São condições diferenciadas: prova ampliada, prova em Braille, solicitação de ledor,
intérprete de libras, intérprete para leitura labial e mobiliário especial.

3.4

O atendimento às condições diferenciadas solicitadas ficará sujeito à análise e
razoabilidade do pedido.

3.5

O candidato que se declarar portador de deficiência participará do Concurso Público
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz respeito ao
conteúdo das provas, à avaliação das provas e aos critérios de aprovação, ao dia,
horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida.

3.6

Na inexistência de candidatos inscritos, aprovados ou habilitados para as vagas
destinadas às pessoas portadoras de deficiência, tais vagas serão ocupadas pelos
demais candidatos, observada a ordem geral de classificação de cada cargo.

3.7

O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções do
item 5.15 e seus subitens perderá o direito de concorrer à reserva de vagas a que se
refere este Edital. Caso o candidato não necessite de condições especiais para a
realização da prova, será gerado apenas o atestado médico no momento da
inscrição, o qual deverá ser entregue no endereço e no período mencionado no item
5.15.1 deste edital.

3.8

Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão
convocados pelo Município de Matinhos para exame médico específico, quando da
contratação, com finalidade de avaliação da compatibilidade entre as atribuições do
emprego e a deficiência declarada.

3.9

Havendo parecer médico oficial contrário a condição de deficiente, o candidato
automaticamente será incluído na listagem correspondente.

3.10

Após o ingresso do candidato portador de deficiência, a mesma não poderá ser
argüida para justificar a concessão de readaptação de emprego, bem como para
aposentadoria por invalidez.

4
4.1

DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS
Os requisitos para a investidura nos cargos a que se refere o presente Concurso são
os seguintes:

4.1.1
4.1.2

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data do Ato de Nomeação;
Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado;
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4.1.5
4.1.6
4.1.7
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Gozar dos direitos políticos;
Estar quite com, suas obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com as
obrigações militares ;
Ter aptidão física e mental comprovada em prévia inspeção médica oficial, nos
termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal;
Ter idoneidade moral, comprovada por meio de Certidões Criminais Negativas;
Possuir nível de escolaridade ou habilitação legal para o exercício do cargo e de
profissão regulamentada.

4.2

É vedada a inscrição de ex-servidores públicos (Federal, Estadual ou Municipal
que tenham sido demitidos a bem do serviço público, demitidos por abandono de
cargo, bem como aqueles exonerados em estágio probatório em razão de inaptidão
para o cargo, nos últimos 05 (cinco) anos, anteriores a publicação do presente edital.

4.2.1

Se houver inscrição em uma das situações mencionadas no item anterior, ainda que
aprovado em todas as fases e nomeado, o candidato terá sua nomeação cancelada,
ficando impedido de tomar posse no cargo.

5
5.1

DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO E RECOLHIMENTO DA TAXA
Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificarse de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo.

5.2

A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico
www.nc.ufpr.br do dia 08 de agosto até as 16h00min (dezesseis horas) do dia 25
de agosto de 2011.

5.3

A veracidade das informações prestadas no formulário de inscrição é de inteira
responsabilidade do candidato, arcando com as consequências de eventuais erros
de preenchimento.

5.4

Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá conferir as
informações, imprimir o boleto bancário e pagá-lo na rede bancária ou nas casas
lotéricas até 25 de agosto de 2011.

5.5

Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física
(CPF) em situação regular na Receita Federal.

5.6

A taxa de inscrição será no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

5.7

Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição aos candidatos que comprovem
ser doadores de sangue, conforme a Lei Municipal Nº 1304/2010.

5.7.1

Para obter a isenção da taxa de inscrição, o candidato deve preencher o formulário
de inscrição disponível no site www.nc.ufpr.br , imprimir o boleto bancário e o
extrato de dados ao final do processo de inscrição e dirigir-se à Prefeitura Municipal
de Matinhos, localizada na rua Pastor Elias Abrahão n° 22, Centro, entre os dias 08
a 25 de agosto de 2011, das 9h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min
(de segunda a sexta-feira), levando também um documento expedido pela entidade
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coletora que comprove que o candidato doou sangue 2 (duas) vezes no período
dos últimos 12 (doze) meses.
5.7.2

O candidato que não comprovar as doações de sangue conforme o item 5.7.1
deverá efetuar o pagamento do boleto bancário até o dia 25 de agosto de 2011.

5.8

Os candidatos aos cargos de Médico deverão também enviar fotocópias de
documentos e títulos durante o período de inscrição, as quais serão utilizadas na
Prova de Títulos.

5.8.1

Para o envio das fotocópias dos documentos e títulos, o candidato deve seguir as
especificações contidas no item 6 deste Edital.

5.9

Para os demais cargos, não é necessário enviar documentos ao Núcleo de
Concurso, salvo o especificado no item 5.15.

5.10

A inscrição é pessoal e intransferível.

5.11

A taxa de inscrição não será restituída, salvo em caso de cancelamento do concurso
público.

5.12

A inscrição somente será efetivada após a identificação eletrônica comprovando o
pagamento da respectiva taxa. Caso seja efetuada mais de uma inscrição, será
considerada a última.

5.13

O simples agendamento do pagamento no banco não é suficiente para efetivação da
inscrição.

5.14

O candidato poderá se inscrever para um único cargo. Não será aceito qualquer
pedido de alteração de inscrição após a sua efetivação.

5.15

O candidato portador de necessidade especial ou que necessite de atendimento
diferenciado para a realização da prova deverá encaminhar ao Núcleo de Concursos
o atestado médico e o formulário gerados no momento da inscrição.

5.15.1 O atestado médico e o formulário devem ser colocados em um envelope e
entregues pessoalmente ou enviados pelo correio via sedex, durante o período de
inscrição, no seguinte endereço:
Núcleo de Concursos da UFPR
Campus I (Agrárias)
Rua dos Funcionários, 1540
CEP 80035-050
Juvevê Curitiba-PR
Citando no envelope:
Assunto: Concurso Público Prefeitura Municipal de Matinhos edital nº 042/2011–
atestado médico.
5.15.2 O atestado médico deve ser assinado por um médico da área e deverá conter a
descrição da espécie e do grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como
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a provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível ou carimbo,
assinatura e CRM do médico que forneceu o atestado.
5.15.3 Não será concedido atendimento especial a candidatos que não efetuarem o
comunicado ao Núcleo de Concursos.
5.15.4 O atendimento diferenciado ficará sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do
pedido.
5.16

A partir de 15 de agosto de 2011, o candidato poderá verificar, no site
www.nc.ufpr.br, no link específico do presente Concurso Público, a confirmação do
recebimento de sua inscrição, devendo, em caso de algum problema, entrar em
contato com a Secretaria do Núcleo de Concursos, pessoalmente ou pelo telefone
(0XX41) 3313-8800 (Central de Atendimento ao Candidato – NC – das 8h00min às
18h00min).

5.17

A partir do dia 19 de setembro de 2011, o candidato deverá acessar novamente o
endereço eletrônico www.nc.ufpr.br, no link específico do presente Concurso
Público, para imprimir o comprovante de ensalamento, que será exigido para
ingresso na sala de prova no dia da realização do concurso e no qual constará o
local da realização da prova.

6
6.1

DAS ETAPAS DO CONCURSO
Para os cargos de Médico
O concurso público será realizado em três etapas para os cargos de Médico, sendo:
a) 1ª etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório;
b) 2ª etapa - Prova de Títulos, de caráter classificatório.
c) 3ª etapa - Exame Médico e Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.
A primeira e segunda etapas serão executadas pelo Núcleo de Concursos e a
terceira etapa será de responsabilidade da Prefeitura do Município de Matinhos.

6.1.1
6.2

Para os demais cargos
O Concurso Público será realizado em 2 (duas) fases abaixo relacionadas:
a) 1ª etapa - Prova de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório
b) 2ª etapa - Exame Médico e Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.

6.2.1

A primeira etapa será executada pelo Núcleo de Concursos e a segunda etapa, pela
Prefeitura do Município de Matinhos.

6.3

Todos os candidatos aprovados terão que se submeter ao Exame Médico
Admissional e à Avaliação Psicológica.

6.3.1

No Exame Médico Admissional serão avaliadas as condições de saúde dos
candidatos em relação às atividades atinentes ao cargo.

6.3.2

A Avaliação Psicológica tem como finalidade identificar as características e
potencialidades dos candidatos, em relação aos requisitos mentais para o cargo de
acordo com a Lei Municipal 1430/2011.
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7.1

DAS PROVAS
Da Prova de Conhecimentos
A prova de conhecimentos será aplicada para todos os cargos e terá caráter
eliminatório e classificatório.

7.2

Para os cargos de médicos, a prova de conhecimentos será constituída de 40
(quarenta) questões objetivas de clínica médica, no valor de 2,5 pontos cada uma,
totalizando a prova 100 (cem) pontos.

7.3

Para os demais cargos, a prova de conhecimentos será constituída de 40
(quarenta) questões objetivas, sendo 10 (dez) de língua portuguesa, 10 (dez) de
informática e 20 (vinte) de conhecimento específico, no valor de 2,5 pontos cada
uma, totalizando a prova 100 (cem) pontos.

7.4

A relação do conteúdo programático e da distribuição das questões encontra-se no
Anexo II deste Edital.

7.5
7.6

Da Prova de Títulos (somente para os cargos de médico)
A prova de títulos será realizada apenas será de caráter classificatório e terá o valor
máximo de 20 (vinte) pontos.
Participarão desta fase, os candidatos classificados na primeira fase (conforme o
item 10 deste Edital) e que possuírem o(s) título(s) de acordo com a discriminação
a seguir, observados os limites de pontuação e demais exigências constantes nos
itens 7.7 a 7.21:
Cargos de Médico
Títulos/documentos
Residência médica na especialidade e em serviço credenciado
pela CNRM/MEC (máximo de 2 cursos)
Curso de especialização em área afim à especialidade (máximo
de 2 cursos) curso com um mínimo de 360 horas + monografia de
conclusão de curso, promovido por instituição de ensino em
programa de residência médica reconhecido pela CNRM do
MEC.
Mestrado na especialidade com registro no MEC (máximo de 1
curso)
Doutorado na especialidade com registro no MEC (máximo de 1
curso)
Total

7.7

pontuação
pontos
total
2

4

2

4

-

4

-

8
20

Os candidatos que possuírem o(s) título(s) conforme o discriminado na tabela do
item anterior, deverão tirar fotocópias dos títulos/documentos, autenticá-los em
cartório, colocá-los em um envelope devidamente identificado com o nome do
candidato, número de inscrição e cargo pretendido e entregá-lo entre os dias 08 a
25 de agosto de 2011 (período de inscrição), das 8h30min às 17h30min, no
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seguinte local:
Núcleo de Concursos da UFPR
Campus I (Agrárias)
Rua dos Funcionários, 1540
CEP 80035-050
Juvevê Curitiba-PR
Mencionando no envelope: Assunto: Concurso Público Prefeitura Municipal de
Matinhos edital 042/2011 – prova de títulos.
7.7.1

As fotocópias dos títulos/documentos podem também ser enviadas por SEDEX.
Neste caso, só serão aceitas se postadas até as 17h00min do dia 25 de agosto de
2011.

7.8

Será desconsiderado o documento que não preencher devidamente os requisitos
exigidos para sua comprovação.

7.9

Cada documento será considerado uma única vez.

7.10

Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando
acompanhados da tradução para língua portuguesa por tradutor juramentado.

7.11

Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras
somente serão considerados se devidamente revalidados por instituição
competente, na forma da legislação vigente.

7.12

Os documentos apresentados que excederem a quantidade e o valor máximo
previsto não serão considerados para a pontuação do candidato.

7.13

Os certificados ou diplomas de pós-graduação em nível de Especialização,
Mestrado ou Doutorado devem estar devidamente registrados e expedidos por
instituição de ensino devidamente credenciada junto ao Ministério de Educação ou
ser atestados por este.

7.14.1 Também serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso de pósgraduação em que constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga
horária, acompanhados de Histórico Escolar e Ata da Reunião que aprovou a
Monografia de Especialização, a Dissertação de Mestrado ou a Tese de Doutorado,
desde que convalidados pelo órgão da instituição que promoveu o curso.
7.15

Os certificados de pós-graduação em nível de Especialização deverão conter a
carga horária cursada.

7.16

Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos
documentos após a entrega do envelope contendo os títulos no Núcleo de
Concursos.

7.17

É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e a comprovação dos
documentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

9/42

7.18

Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os emitidos via fax, páginas
eletrônicas, ou outras formas não previstas neste edital.

7.19

Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação, sem
prejuízo das cominações legais cabíveis.

7.20

Não serão aferidos quaisquer documentos diferentes aos estabelecidos no quadro
do item 7.7, nem aqueles apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos
neste Edital ou de forma diversa.

7.21

Não haverá recurso para a prova de títulos.

7.22

O resultado da prova de títulos será divulgada juntamente com o desempenho
individual no site do Núcleo de Concursos / UFPR (www.nc.ufpr.br) até o dia 17 de
outubro de 2011.

8
8.1

DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
As provas de conhecimento serão realizadas no dia 25 de setembro de 2011, com
início às 8h30min e duração de quatro horas, no município de Matinhos, estado do
Paraná.

8.2

As portas de acesso aos prédios, onde serão realizadas as provas, serão
fechadas às 8h00min (oito horas). Os relógios da Comissão Organizadora do
Concurso Público serão acertados pelo horário oficial de Brasília, de acordo com o
Observatório Nacional, disponível no serviço telefônico 130.

8.2.1

A critério do Núcleo de Concursos / UFPR poderá ser prorrogado o horário de
fechamento das portas de acesso de um ou mais locais onde serão realizadas as
provas, em razão de fatores externos.

8.3

É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

8.4

A ausência do candidato, por qualquer motivo, tais como doença e atraso, implicará
em sua eliminação do Concurso Público.

8.5

Não será permitido o ingresso de pessoas estranhas ao Concurso Público no local
de aplicação das provas.

8.6

Para ingresso na sala de prova, além do material necessário para a realização das
provas (caneta esferográfica transparente de tinta preta, lápis ou lapiseira e
borracha), o candidato deverá apresentar o comprovante de ensalamento (item
5.17), juntamente com o original de documento oficial de identidade.
São documentos oficiais de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas
por Ordens ou Conselhos de Classe que por Lei Federal tenham validade como
documento de identidade (como, por exemplo, as do CREA e da OAB); Carteira de

8.6.1
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Trabalho e Previdência Social, a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia),
na forma da Lei n.o 9.053/97, ou ainda o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE ou
o passaporte, para os estrangeiros.
8.6.2

De modo a garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, o candidato deverá
autenticar, com a mesma impressão digital do documento oficial de identidade, a
ficha de identificação que lhe será entregue no decorrer da realização da prova.

8.7

Os documentos para ingresso na sala de provas, referidos no item 8.6.1, devem
estar válidos e em perfeitas condições físicas, de modo a permitir, a identificação do
candidato com clareza.

8.8

Em caso de perda ou roubo de documento, o candidato será admitido para realizar
as provas desde que tenha se apresentado no local de seu ensalamento e que seja
possível verificar seus dados junto ao Núcleo de Concursos / UFPR, antes da hora
marcada para início das provas.

8.9

Nas salas de prova e durante a realização desta, não será permitido ao candidato:
a) manter em seu poder relógios, armas e aparelhos eletrônicos (BIP, telefone
celular, calculadora, agenda eletrônica, MP3 etc.), devendo acomodá-los no saco
plástico fornecido pelo aplicador para este fim. O candidato que estiver portando
qualquer desses instrumentos durante a realização da prova será eliminado do
Concurso Público.
b) usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados;
c) alimentar-se dentro da sala de prova. O candidato que necessitar fazê-lo, por
motivos médicos, deverá solicitar ao aplicador de provas o seu encaminhamento
à sala de inspetoria;
d) comunicar-se com outro candidato, nem usar calculadora e equipamentos
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro
material de consulta.

8.10

Excepcionalmente e, a critério médico devidamente comprovado, o candidato que
estiver impossibilitado de realizar a prova em sala de prova poderá realizá-la em um
hospital designado pelo Núcleo de Concursos / UFPR.

8.11

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova
deverá levar acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. A
candidata nesta condição que não levar acompanhante não realizará a prova.

8.12

Os casos citados nos itens 8.10 e 8.11, bem como outros casos de emergência,
devem ser comunicados ao Núcleo de Concursos pelo fax (0XX41) 3313-8831 ou
pelo telefone (0XX41) 3313-8800.

8.12.1 O atendimento aos casos de emergência ficará sujeito à análise de razoabilidade e
viabilidade do pedido.
8.13

Nas provas objetivas, para cada candidato haverá um caderno de prova e um
cartão-resposta identificado e numerado adequadamente.
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8.14

As provas serão constituídas de questões de múltipla escolha, com cinco
alternativas (a, b, c, d, e), das quais apenas uma deve ser assinalada.

8.15

As respostas às questões objetivas deverão ser transcritas para o cartão-resposta
com caneta esferográfica de tinta preta, devendo o candidato assinalar uma única
resposta para cada questão.

8.16

O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e pela sua integridade. Não haverá substituição desse cartão, salvo
em caso de defeito em sua impressão.

8.17

Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, ausentar-se do
recinto, a não ser em casos especiais e, acompanhado de membro componente da
equipe de aplicação do Concurso Público.

8.18

O caderno de prova conterá um espaço designado para anotação das respostas das
questões objetivas, que poderá ser destacado e levado pelo candidato para
posterior conferência com o gabarito.

8.19

O candidato, somente, poderá retirar-se da sala após uma hora e trinta minutos do
início da prova, devendo, obrigatoriamente, entregar o caderno de prova e o cartão –
resposta, devidamente assinalado ao aplicador da prova.

8.20

Os (três) últimos candidatos, de cada turma, somente poderão retirar-se da sala de
prova, simultaneamente, para garantir a lisura nos procedimentos de aplicação do
Concurso Público.

8.21

A correção da prova será feita por meio de leitura óptica do cartão-resposta. Não
serão consideradas questões não-assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.

8.22

Os procedimentos e os critérios para correção das provas são de responsabilidade
do Núcleo de Concursos / UFPR.

8.23

O candidato que, durante a realização da prova, incorrer em qualquer das hipóteses
a seguir terá sua prova anulada e será, automaticamente, eliminado do Concurso
Público:
a) fizer anotação de informações relativas as suas respostas no comprovante de
ensalamento ou em qualquer outro meio que não o permitido;
b) recusar-se a entregar o caderno de prova ou o cartão resposta ao término do
tempo destinado para a sua realização;
c) afastar-se da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de prova ou o cartãoresposta;
d) descumprir as instruções contidas no caderno de prova ou na folha de rascunho;
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a sua
aprovação ou a aprovação de terceiros no Concurso Público;
f) praticar atos contra as normas ou a disciplina, durante a aplicação das provas;
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g) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação
das provas, para com qualquer autoridade presente ou para com outro
candidato.
8.24

Não poderão ser fornecidas, em tempo algum, por nenhum membro da equipe de
aplicação das provas ou pelas autoridades presentes à prova, informações
referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação/classificação.

8.25

Constatada, a qualquer tempo, a utilização de meio eletrônico, estatístico, visual ou
grafológico, de procedimentos ilícitos pelo candidato, a prova será objeto de
anulação e, automaticamente o candidato será eliminado do Concurso Público, sem
prejuízo das correspondentes cominações legais, civis e criminais.

8.26

O Núcleo de Concursos da UFPR não se responsabilizará por perdas ou extravios
de objetos ou de equipamentos eletrônicos durante a realização da prova, nem por
danos a eles causados.

9
9.1

DOS RECURSOS
No dia 25 de setembro de 2011, após a realização da prova, será divulgado o
gabarito provisório das questões objetivas, no seguinte endereço da Internet:
www.nc.ufpr.br.

9.2

Serão aceitos questionamentos sobre o gabarito, desde que estejam em
conformidade com o disposto nos itens 9.3 a 9.8.

9.3

Os questionamentos devem estar devidamente fundamentados e apresentados em
formulário específico que estará disponível no site www.nc.ufpr.br.

9.4

O candidato deve cadastrar os questionamentos (por questão) no sistema de
recursos e, ao final do processo imprimir o formulário do protocolo dos recursos
(formulário único), seguindo as instruções contidas no site www.nc.ufpr.br.

9.5

O questionamento deverá ser protocolado diretamente no Núcleo de Concursos
entre os dias 26 e 27 de setembro de 2011, das 8h30min às 17h30min, ou enviado
via sedex, com postagem até as 17h30min do dia 27 de a setembro de 2011 ao
seguinte endereço:
Núcleo de Concursos da UFPR
Campus I (Agrárias),
Rua dos Funcionários, 1540,
Juvevê - Curitiba-PR
Mencionando no envelope: Concurso Público Prefeitura Municipal de Matinhos
Edital nº 042/2011 – recurso.

9.6

Serão desconsiderados pelo Núcleo de Concursos da UFPR questionamentos que
não estiverem redigidos no formulário específico, não-protocolados, protocolados
fora do prazo ou que não estiverem devidamente fundamentados, bem como
encaminhados de forma diferente ao estabelecido nos itens anteriores.
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9.7

Serão desconsiderados pelo NC questionamentos relativos ao preenchimento do
cartão-resposta.

9.8

O recurso será apreciado por uma banca examinadora designada pelo Núcleo de
Concursos, que emitirá decisão fundamentada, a qual será colocada à disposição do
requerente na Secretaria do Núcleo de Concursos a partir do dia 17 de outubro de
2011.

9.9

Se qualquer recurso for julgado procedente, será emitido novo gabarito.

9.10

A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9.11

Os pontos relativos às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os
candidatos que fizeram a prova. Se houver alteração, por força de impugnações do
gabarito provisório, de item integrante de provas, essa alteração valerá para todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido.

9.12

Com exceção dos recursos previstos nos itens anteriores, não se concederá revisão
de provas, segunda chamada, vistas ou recontagem de pontos das provas.

9.13

O gabarito oficial das provas objetivas será divulgado no site www.nc.ufpr.br a partir
do dia 17 de outubro de 2011.

10
10.1

DA CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO
As provas de conhecimento do presente Concurso têm caráter classificatório e
eliminatório.

10.2

Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem a nota igual ou superior
a 50 (cinquenta) pontos na prova de conhecimentos. A classificação final para o
cargo será elaborada, seguindo a ordem decrescente das notas na prova objetiva.

10.3

Os candidatos aos cargos de Médico aprovados na prova objetiva, participarão da
prova de títulos, conforme o item 7 deste edital. A nota final para os cargos de
Médico será a soma dos pontos obtidos nas questões objetivas e na prova de
títulos.

10.4

Havendo empate das notas para os cargos de Médico, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
a) tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso,
conforme art. 27, parágrafo único da Lei no. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do
Idoso);
b) maior nota na prova de conhecimentos;
c) maior nota na prova de títulos;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso que não se
aplica ao item a), sendo considerado ano, mês e dia.
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10.5

Havendo empate das notas para os demais cargos, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
a) tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso,
conforme art. 27, parágrafo único da Lei no. 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do
Idoso);
b) maior nota nas questões de Conhecimento Específico;
c) maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
d) Maior nota nas questões de Informática;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso, sendo
considerado ano, mês e dia.

10.6

A divulgação do resultado final será a partir de 17 de outubro de 2011 no site do
Núcleo de Concursos: www.nc.ufpr.br , no site da Prefeitura Municipal de Matinhos :
www.matinhos.com.br e publicado no Diário Oficial do Município, em 2 (duas) listas,
uma contendo os nomes de todos os candidatos aprovados e outra dos que
concorrem às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

11
11.1

DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
A convocação dos aprovados em concurso público para a posse do cargo será feita
por edital publicado no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico da
Prefeitura, sendo mantida a convocação por AR - Correios, e no endereço eletrônico
www.matinhos.pr.gov.br. observados os prazos legais.

11.2

Antes de assumir sua vaga, o candidato deverá passar pela análise documental e
exame médico admissional.

12

ANÁLISE DOCUMENTAL DOS REQUISITOS DO CARGO
Será eliminado do Concurso Público o candidato que convocado para apresentar os
documentos não comparecer à análise documental ou não comprovar os requisitos
para o cargo, no momento da convocação.

13
13.1

DOS EXAMES MÉDICOS
Todos os candidatos aprovados e convocados serão submetidos a exames clínicos
específicos de acordo com a necessidade de cada cargo, com o objetivo de avaliar
as condições de saúde do candidato, que incluirá a Avaliação Física, Psicológica e
Fonoaudiológica, do candidato e será efetuada pela Secretaria Municipal de
Administração, através do Departamento de Recursos Humanos e a junta médica
oficial do município de Matinhos em local e horário previamente designado.

13.2

A Avaliação Física, Psicológica e Fonoaudiológica poderá utilizar-se de todos os
recursos disponíveis para avaliação da aptidão ao cargo, conforme a Lei Municipal
nº 1430/2011.

13.3

O candidato deverá apresentar todos os exames laboratoriais solicitados, os quais
correrão às suas expensas.
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13.4

O candidato deverá apresentar para a realização do exame médico o resultado dos
exames abaixo relacionados, com intervalo máximo de 30 (trinta) dias, exceto o
exame Preventivo de Câncer de Colo do Útero, entre a data de realização dos
exames laboratoriais e a data do exame médico:
13.4.1 Hemograma completo, Glicemia de jejum, Creatinina sérica, Uréia, Colesterol total e
frações, Triglicerídeos; Glicose.∗
13.4.2 Eletrocardiograma - ECG para candidatos com mais de 40 (quarenta) anos de idade;
13.4.3 Exame Preventivo de Câncer de Próstata - PSA para homens com mais de 40
(quarenta) anos de idade;
13.4.5 Preventivo de Câncer de Colo do Útero para mulheres somente serão aceitos os
exames realizado nos últimos 12 (doze) meses da data do exame médico
admissional;
13.4.6 Creatinina∗
13.4.7 Laudo de acuidade visual com sem correção.
13.4.8 Drogas de abuso das seguintes substâncias: Anfetaminas: (anfetamina,
metanfetamina, efedrina, ecstasy (MDMA), MDEA, MDA, metadona); Opiáceos:
(morfina, codeína, dihidrocodeína); Barbiturados: (fenobarbital, amobarbital,
pentobarbital,
butabarbital,
secobarbital); Canabinóides:
(maconha);
Benzodiazepínicos: (flurazepan, oxazepan, etc.); Cocaína: (metabólitos).
13.4.9 Gama CT;
13.4.10 Exame do escarro.
13.5

A Junta médica poderá ainda solicitar outros exames e/ou avaliações
especializadas, se necessário, com a finalidade de esclarecer dúvidas diagnósticas
ou suscitadas pelos laudos dos exames apresentados pelos candidatos. Os exames
complementares solicitados pelo médico deverão ser apresentados acompanhados
dos respectivos laudos médicos, em local, data e horário estipulado para a
avaliação.

13.6

O candidato receberá, após a realização do exame médico, o Atestado de Saúde
Ocupacional – ASO, com o resultado de APTO ou INAPTO o candidato que não
preencher os requisitos constantes na Lei Municipal nº 1430/2011. Será considerado
ELIMINADO o candidato que: deixar de apresentar algum exame relacionado no
presente edital ou com respectivo laudo ausente ou incompleto; não comparecer na
data e local agendado para a avaliação.

13.7

A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha Médica e Psicológica
na Avaliação Admissional será motivo suficiente para a eliminação do candidato,
sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.

13.8

A Avaliação Psicológica utilizará testes de acordo com as resoluções nºs 01/2002 e
02/2003 do Conselho Federal de Psicologia, sendo esta avaliação de caráter
eliminatório, na qual o candidato será considerado INDICADO ou CONTRAINDICADO para o cargo.

∗
∗

Alterado pelo Edital nº 045/2011
Exluído pelo Edital n° 045/2011.
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13.9

Não será permitida a saída do candidato do recinto quando estiverem sendo
aplicados testes de Avaliação Psicológica.

13.10

O candidato não poderá levar consigo os cadernos de testes.

13.11

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação da avaliação psicológica.

13.12

Será facultado ao candidato considerado CONTRA-INDICADO, e somente a este,
solicitar o resultado da Avaliação por meio de entrevista devolutiva, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis da data da avaliação, no protocolo geral do Paço
Municipal. A entrevista devolutiva ocorrerá em até 8 (oito) dias da data do protocolo,
devendo o candidato vir acompanhado de um psicólogo .

14
14.1

DA NOMEAÇÃO
A Nomeação do Candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos
requisitos básicos para a investidura constante deste Edital e da legislação vigente.

14.2

É vedada a acumulação de cargos nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

14.3

A Nomeação seguirá, rigorosamente, a ordem classificatória no Concurso e
atenderá ao requisito de Aprovação em Exame de Saúde Física e Psicológica, a ser
efetuado pelo órgão competente do Município, como consta do item 13 do presente
Edital.

14.4

Os Candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de
(Quinze) dias úteis da publicação do Edital de chamamento no Diário Oficial
Município, para se apresentarem no Departamento de Recursos Humanos, a fim
cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato,
prazo supracitado.

14.5

No decurso desses 15 (quinze) dias úteis de convocação para a Nomeação, o
Candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar-se ao Departamento de Recursos
Humanos do Município de Matinhos comprovando a idade mínima de 18 (dezoito)
anos até essa data, sob pena de eliminação sumária e perda dos direitos
decorrentes, devendo ainda apresentar os documentos abaixo relacionados, em
fotocópias autenticadas:
a) Cédula de Identidade;
b) C.P.F. em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista (sexo masculino);
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
g) Atestado de antecedentes criminais dos lugares que tenha residido nos últimos
cinco anos, da Justiça Federal, Estadual, Municipal;
h) Certidão de Nascimento/ ou casamento, com as respectivas averbações, se for o
caso;
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
j) Carteira de Trabalho (parte da foto-frente e verso e o último contrato);

15
do
de
no
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k) Diploma de conclusão do curso específico com registro no MEC;
l) Registro no Conselho de Classe e comprovante de pagamento da anuidade
atualizado.
m) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original
fornecida pela Secretaria de Administração , caso tenha outro emprego público
apresentação da declaração da carga horária , nos termos do Art. 37 da
Constituição Federal, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente;
n) 2 (duas) fotos 3x4 (recentes);
o) Declaração de bens ou a última declaração de Imposto de Renda;
p) Comprovante de endereço.
14.6

A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no
Diário Oficial do Município, considerando-se eliminado o candidato que deixar de
comparecer no dia, hora e local, para assinar o termo correspondente.

15

DA DESISTÊNCIA E REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE
CLASSIFICADOS
No caso de desistência de candidatos aprovados serão chamados outros candidatos
na ordem subsequente de classificação.

15.1
15.2

O candidato que desejar ser remanejado para o final da lista de classificados deverá
fazê-lo, preenchendo uma declaração e protocolando junto ao departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Matinhos-Pr e apresentando-a no dia
de sua análise documental, após comprovação dos requisitos para o cargo ao qual
concorreu.

15.3

O candidato poderá solicitar uma única vez o remanejamento para o final da lista de
classificados.

16
16.1

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As despesas decorrentes da participação em todas as etapas do Concurso Público
correrão por conta do candidato.

16.2

O prazo de validade do presente Concurso é de 02 (dois) anos, contados a partir da
data de publicação de sua homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal.

16.3

O candidato classificado deve manter atualizado seu endereço na Prefeitura
Municipal de Matinhos, durante o período de validade do Concurso Público.

16.4

Será excluído da lista dos aprovados o candidato que:

16.4.1 Não comparecer no dia da realização da prova do Concurso Público.
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16.4.2 Não apresentar os documentos exigidos no prazo estipulado pela Prefeitura
Municipal de Matinhos.∗
16.4.3 Não atender à convocação para assinatura do Termo de Posse.
16.4.4 Expressar-se formalmente pela não nomeação.
16.5

É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste edital, bem como o
acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao
longo do período em que se realiza este Concurso Público, não podendo deles
alegar desconhecimento ou discordância.

16.6

Se o candidato necessitar de declaração de participação no Concurso Público
deverá dirigir-se à Inspetoria do seu local de realização de prova somente no dia da
prova.

16.7

A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do candidato se for verificada
falsidade e/ou irregularidade nas declarações e/ou documentos apresentados.

16.8

Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser
realizadas por intermédio de um aditamento ao edital.

16.9

Não serão fornecidas por telefone, informações a respeito de datas, de locais e de
horário de aplicação das provas, sendo estas informações retiradas somente do
Edital ou do endereço eletrônico do Concurso Público.

16.10

Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Concursos da UFPR em
conjunto com a Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 08 de agosto de 2011.
_____________________________
EDUARDO ANTONIO DALMORA
Prefeito

__________________________________________
NIUCELIA VIECK
Presidente Especial do Concurso

∗

Alterado pelo Edital nº 045/2011.
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ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
DENOMINAÇÃO: BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA/PÚBLICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar, planejar e resolver problemas de saúde;
aplicar os conhecimentos de gestão na prática da Secretaria Municipal de Saúde;
decidir e propor soluções novas e criativas para os problemas do campo da saúde publica;
elaborar políticas de saúde pública;
levantar as necessidades em saúde publica do município:
planejar a gestão dos serviços de saúde publica do município;
formular e gerir projetos e programas de saúde publica;
coordenar programas, projetos, sistemas e redes de saúde, nas áreas de planejamento, gestão
e avaliação em saúde;
promover a educação e vigilância em saúde nas áreas sanitária, ambiental, de saneamento,
alimentar e agrária:
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: DENTISTA ESF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CBO: 2033-20

CBO: 2232-93

realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita;
realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS);
realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita;
encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros níveis de
assistência, assegurando seu acompanhamento;
realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo
as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local;
coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal;
programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em
saúde bucal;
supervisionar o trabalho desenvolvido pelo técnico em higiene Dental e o auxiliar de consultório
dentário;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.
Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde;
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•

•
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•
•
•
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•
•

cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
realizar tratamento curativo (restaurações, extrações, raspagens, curetagem subgengival e
outros) e preventivo (aplicação de flúor, selantes, profilaxia e orientação sobre escovação
diária);
realizar atendimentos de urgência;
encaminhar usuários para tratamentos de referência odontológica, oferecidos pelo Sistema
Único de Saúde;
examinar os tecidos duros e moles da boca e a face no que couber ao cirurgião dentista,
utilizando instrumentais ou equipamentos odontológicos por via direta, para verificar patologias
da boca;
identificar as afecções quanto à extensão e à profundidade, utilizando instrumentos especiais,
radiologia ou exames complementares para estabelecer diagnósticos, prognóstico e plano de
tratamento;
aplicar anestesias tronco-regionais, infiltrativas terminais e tópicas ou qualquer outro tipo
regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, para promover conforto e facilitar a
execução do tratamento;
efetuar remoção de tecido cariado e restauração dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e
materiais odontológicos adequados para restabelecer a forma e a função do elemento dentário;
executar a remoção mecânica da placa dental e do cálculo e tártaro supra e subgengival,
utilizando-se meios manuais e ultra-sônicos;
realizar Raios X odontológico para diagnóstico de enfermidades;
proceder a perícias odonto-administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de
fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
realizar exames nas escolas e na comunidade por meio tátil-visual para controle epidemiológico
e tratamento de doenças bucais;
desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade;
elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo
para a comunidade;
realizar ações de educação em saúde bucal individual e coletiva, visando motivar e ampliar os
conhecimentos sobre o assunto, bem como despertar a responsabilidade do indivíduo no
sucesso do tratamento;
prestar orientações à comunidade sobre higiene bucal e comportamento alimentar;
supervisionar estagiários da área da saúde;
orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos Técnicos de Higiene Dental
e pelos Auxiliares de Consultório Dentário;
levantar e avaliar dados sobre a saúde bucal da comunidade;
participar do planejamento das ações que visem à saúde bucal da população;
integrar equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família;
orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais
utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização;
utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: ENFERMEIRO
•
•
•
•
•
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CBO: 2235-05

Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde;
cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
planejar, organizar e coordenar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e
auxiliares nas unidades prestadoras desses serviços;
participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de educação em
saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade;
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realizar consultas de enfermagem;
determinar prescrição de assistência de enfermagem;
realizar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, que exijam conhecimentos
científicos adequados e que demandem capacidade de tomar decisões imediatas;
prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em
protocolos aprovadas pela instituição de saúde;
prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes com risco de morte;
acompanhar o transporte do paciente com risco de morte até um serviço de maior complexidade,
em conjunto com o médico, quando necessário;
supervisionar e executar as ações de imunização, de acordo com o programa nacional de
imunização e diretrizes do município;
desenvolver as atividades de vigilância em saúde;
prevenir e realizar o controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das
respectivas comissões;
supervisionar estagiários da área da saúde;
participar da elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam
ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem;
participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referência do
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde;
participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente
nos programas de educação continuada;
participar nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de
doenças profissionais e do trabalho
participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
prestar assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém nascido;
acompanhar a evolução do trabalho de parto;
analisar o sistema de informações de Atenção Básica de Saúde
realizar visita domiciliar, quando necessário;
participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado;
integrar equipe do Estratégia de Saúde da Família;
atuar de acordo com Código de Ética da classe;
orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais
utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização;
utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: FARMACÊUTICO GENERALISTA
•
•

•

•
•
•
•
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CBO: 2234-05

Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde tanto em nível
individual quanto coletivo;
assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais
instâncias do sistema de saúde, analisando os problemas da sociedade e procurando soluções
para os mesmos;
realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da
ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o
ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde;
ter capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da
força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas;
possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais
adequadas, baseado em evidências científicas;
ser acessível e manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com
outros profissionais de saúde e o público em geral;
estar apto a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho,
dos recursos físicos e materiais e de informação;
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ser empreendedor, gestor, empregador ou líder na equipe de saúde;
participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde;
supervisionar estagiários da área da saúde;
cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar todo o trabalho desenvolvido na
Assistência Farmacêutica;
dispensar medicamentos psicotrópicos, consultando o médico responsável ou o prontuário do
paciente bem como controlando as quantidades a serem fornecidas aos mesmos;
dispensar medicamentos de uso contínuo e permanente – anti-retrovirais (ARV), consultando a o
receituário da medicação e efetuando a entrega, para tratamento farmacológico dos pacientes;
realizar e manter atualizado cadastro de usuários de medicação;
realizar o atendimento e a supervisão de funcionários que atendem no balcão da farmácia, para
cumprir, dentro dos limites estabelecidos, a assistência farmacêutica aos cidadãos, permitindo
que tenham acesso ao medicamento e sejam informados de seu uso correto e racional e da
forma adequada de armazenamento;
verificar o estoque de medicamentos, de insulina, dos medicamentos utilizados em ambulatórios,
nos consultórios oftalmológicos e ginecológicos, observando o prazo de validade entre outros
aspectos, para manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos necessários à realização
dos serviços;
verificar as condições de funcionamento das geladeiras a fim de manter os medicamentos
armazenados em perfeita condição de conservação e utilização;
controlar medicamentos psicoativos e de alto custo;
controlar a entrega do talonário de “receitas controladas” para medicamentos psicoativos
entregues aos médicos, de acordo com as normas de vigilância sanitária;
informar aos prescritores quando um medicamento passou a ser incluído na lista de
medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde;
manter os médicos informados sobre a existência de medicamentos diferentes daqueles
integrantes da rede, porém relacionados à sua especialidade;
entrar em contato com entidades regionais de saúde para solicitar o fornecimento de
medicamentos que estejam em falta no Município;
prestar orientações à Comissão de Licitação para que os medicamentos adquiridos pela
Prefeitura sejam entregues dentro das especificações solicitadas e sejam produtos de boa
qualidade;
elaborar mapas de controle de suprimento de medicamentos;
pesquisar novos medicamentos;
comunicar os agravos de notificação compulsória, além de executar os procedimentos referentes
aos agravos;
prestar orientação às unidades de saúde sobre a Relação Municipal de Medicamentos,
identificando as propriedades farmacológicas dos medicamentos disponíveis, armazenamento
ideal e dispensação adequada;
planejar, organizar, coordenar e supervisionar a programação, a aquisição, o armazenamento e
a distribuição de medicamentos e material médico hospitalar;
analisar balanços e requisições e liberar medicamentos e material para as Unidades de Saúde;
receber das unidades a programação e o balanço dos programas de saúde mental, tuberculose,
hanseníase, DST/AIDS e enviar relatório e solicitação ao DAF/SESA;
manter atualizados os valores de consumo médio mensal de cada medicamento e material nas
Unidades de Saúde;
fazer a programação de ressuprimento de medicamentos e material médico hospitalar;
supervisionar e estar atento para as possíveis causas de ineficácia do tratamento como: baixa
adesão, sub-dose, ineficácia do medicamento, reações adversas, etc. e intervir quando
necessário;
supervisionar e avaliar o desempenho de sua equipe realizando a capacitação e esclarecimento
dos funcionários;
supervisionar a distribuição dos medicamentos e/ou materiais médico-hospitalares aos
diferentes setores das Unidades de Serviço;
promover o uso racional de medicamentos junto aos prescritores;
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integrar-se à equipe de saúde nas ações referentes aos Programas implantados no Município
através da Secretaria Municipal de Saúde;
desenvolver ações de educação em saúde junto aos usuários principalmente quanto ao uso
racional de medicamentos;
realizar e supervisionar o controle físico e contábil dos medicamentos;
realizar e supervisionar a dispensação de medicamentos;
capacitar e supervisionar as Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos;
elaborar os dados estatísticos necessários à construção dos indicadores já definidos enviandoos à coordenação do Serviço de Assistência Farmacêutica;
manter informados os prescritores sobre a disponibilidade de medicamentos na farmácia;
prestar esclarecimentos e informar à sua equipe e aos pacientes sobre a disponibilidade e o
local onde são oferecidos, pelo Município, os serviços ligados à saúde;
realizar visitas técnicas periodicamente em farmácias, drogarias, indústrias químico
farmacêuticas, a fim de orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente;
avaliar periodicamente os aspectos físicos e validade dos medicamentos, remanejando-os ou
recolhendo-os quando necessário;
participar de auditorias e sindicâncias quando solicitado;
utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: FARMACEUTICO C/ HABILITAÇÃO EM ANÁLISES
CBO: 2234-10
CLÍNICAS
• Supervisionar, orientar e realizar exames clínicos laboratoriais, tais como hematológicos,
imunológicos, microbiológicos, toxicológicos, cito patológicos, sorológicos, baciloscópicos,
bioquímicos e outros, empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados;
• interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico;
• liberar os exames realizados, inclusive os histopatológicos e colpo citológicos;
• verificar sistematicamente os aparelhos a serem utilizados nas análises, realizando calibrações,
controle de qualidade e promovendo a resolução de possíveis problemas apresentados por
aparelhos automáticos existentes no laboratório, a fim de garantir seu perfeito funcionamento e a
qualidade dos resultados;
• controlar a qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das
análises;
• elaborar o pedido de aquisição de material técnico, acompanhando e supervisionando as
licitações quanto à qualidade e funcionalidade dos kits a serem adquiridos;
• dispensar medicamentos psicotrópicos, consultando o médico responsável ou o prontuário do
paciente bem como controlando as quantidades a serem fornecidas aos mesmos;
• dispensar medicamentos de uso contínuo e permanente – anti-retrovirais (ARV), consultando a o
receituário da medicação e efetuando a entrega, para tratamento farmacológico dos pacientes;
• realizar e manter atualizado cadastro de usuários de medicação;
• realizar testes bioquímicos para verificar a qualidade do leite humano bem como controlar sua
pasteurização;
• realizar exames de cultura microbiológica em amostras de leite humano;
• supervisionar estagiários da área da saúde;
• realizar o atendimento e a supervisão de funcionários que atendem no balcão da farmácia, para
cumprir, dentro dos limites estabelecidos, a assistência farmacêutica aos cidadãos, permitindo
que tenham acesso ao medicamento e sejam informados de seu uso correto e racional e da
forma adequada de armazenamento;
• verificar o estoque de medicamentos, de insulina, dos medicamentos utilizados em ambulatórios,
nos consultórios oftalmológicos e ginecológicos, observando o prazo de validade entre outros
aspectos, para manter o fluxo normal de distribuição de medicamentos necessários à realização
dos serviços;
• verificar as condições de funcionamento das geladeiras a fim de manter os medicamentos
armazenados em perfeita condição de conservação e utilização;
• controlar medicamentos psicoativos e de alto custo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

controlar a entrega do talonário de “receitas controladas” para medicamentos psicoativos
entregues aos médicos, de acordo com as normas de vigilância sanitária;
informar aos prescritores quando um medicamento passou a ser incluído na lista de
medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde;
manter os médicos informados sobre a existência de medicamentos diferentes daqueles
integrantes da rede, porém relacionados à sua especialidade;
entrar em contato com entidades regionais de saúde para solicitar o fornecimento de
medicamentos que estejam em falta no Município;
prestar orientações à Comissão de Licitação para que os medicamentos adquiridos pela
Prefeitura sejam entregues dentro das especificações solicitadas e sejam produtos de boa
qualidade;
elaborar mapas de controle de suprimento de medicamentos;
pesquisar novos medicamentos;
comunicar os agravos de notificação compulsória, além de executar os procedimentos referentes
aos agravos;
prestar orientação às unidades de saúde sobre a Relação Municipal de Medicamentos,
identificando as propriedades farmacológicas dos medicamentos disponíveis, armazenamento
ideal e dispensação adequada;
efetuar análise bromatológica de alimentos valendo-se de métodos para garantir o controle de
qualidade, pureza, conservação e homogeneização com vistas do resguardo da saúde pública;
realizar visitas técnicas em farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao
aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas para orientar seus responsáveis no cumprimento da
legislação vigente;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: FISIOTERAPEUTA
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

24/42

CBO: 2236-05

Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o
nível de capacidade funcional dos membros afetados;
planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes
vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas
e de nervos periféricos, miopatias e outros;
atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a
movimentação ativa e independente do paciente;
ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos
aparelhos respiratórios e cardiovasculares, orientando-os e treinando-os em exercícios
ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão
respiratória e a circulação sangüínea;
proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de
problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação
da agressividade e estimular a sociabilidade;
participar de programas esportivos destinados às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida;
efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som, infravermelho, laser, micro-ondas, forno de Bier,
eletroterapia, estimulação e contração muscular, crio e outros similares nos pacientes, conforme
a enfermidade, para aliviar ou eliminar a dor;
aplicar massagens terapêuticas;
promover ações terapêuticas preventivas à instalação de processos que levem à incapacidade
funcional;
realizar atividades na área de saúde do trabalhador, participando da elaboração e execução de
atividades relacionadas a esta área;
supervisionar estagiários da área da saúde;
integrar a equipe do Programa da Saúde da Família, atuando com profissional da área;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.
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CBO: 2238-10

Planejar, organizar, orientar, supervisionar e avaliar a assistência prestada em fonoaudiologia;
observar a clientela no que se refere ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita, da voz, da
fala, da articulação e da audição;
realizar triagem, avaliação, orientação acompanhamento fonoaudiológico, no que se refere à
linguagem oral, escrita, fala voz, articulação e audição;
realizar avaliação audiológica;
realizar terapia fonoaudiológica individual ou em grupo conforme indicação;
desenvolver ou assessorar oficinas terapêuticas com enfoque na área de fonoaudiologia;
solicitar, durante consulta fonoaudiológica a realização de exames complementares;
propiciar a complementação do atendimento, sempre que necessário, por meio de
encaminhamento a outros profissionais ou modalidades de atendimento disponíveis na
comunidade;
realizar assessoria fonoaudiológica a profissionais de saúde e educação;
desenvolver atividades educativas de promoção de saúde individual e coletiva, enfocando o
desenvolvimento de linguagem oral, escrita, voz, fala, articulação e audição;
realizar visitas a pacientes em hospitais, instituições educativas, domicílios, sempre que
necessário;
identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias
de avaliação e fazendo o treinamento fonético, auditivo de dicção, impostação da voz e outros,
para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.
avaliar as deficiências do paciente realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais;
prestar orientações aos pais de crianças que apresentem fissuras quanto à forma adequada de
alimentação;
selecionar e indicar aparelhos de amplificação sonora individual – próteses auditivas;
habilitar e reabilitar indivíduos portadores de deficiência auditiva;
emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica,
elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico;
trabalhar em parceria com instituições educativas, hospitais, e outras equipes multidisciplinares,
estudando casos e contribuindo na sua área de atuação, preventiva e corretivamente;
elaborar relatórios individuais sobre as intervenções efetuadas, para fins de registro, intercâmbio
com outros profissionais, avaliação e planejamento de ações coletivas;
participar de programas de formação continuada na sua área de atuação, quando convocado;
conhecer e divulgar, entre outras atividades, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS aos
portadores de deficiência auditiva;
supervisionar estagiários da área da saúde;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
•
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CBO: 2251

Realizar consulta e atendimento médico, anamnese, exame físico, propedêutica instrumental,
atendimentos de urgência e emergência;
interpretar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar estado de
saúde de clientes;
discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e
familiares;
planejar e prescrever tratamento de clientes e praticar intervenções clínicas e cirúrgicas;
prescrever e controlar drogas, medicamentos hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e
cuidados especiais;
implementar ações para promoção da saúde;
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desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade;
elaborar e avaliar prontuários;
emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão;
declaração de óbito - DO
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em
conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas
domiciliares etc.;
participar, conforme a política interna da Prefeitura, de projetos, cursos, eventos, comissões,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;
supervisionar estagiários da área da saúde;
elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
participar de programa de treinamento, quando convocado;
trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental;
executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática;
executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO MÉDICO ANESTESISTA (CBO:2231-04)
São atribuições do médico anestesista, além daquelas já descritas para a função de médico:
• examinar e auxiliar o paciente; prescrever a medicação pré-anestésica;
• requisitar exames subsidiários, quando necessário; aplicar anestesias gerais e parciais;
• fazer acompanhamento do paciente, controlando as perturbações no decurso da anestesia e no
pós-operatório imediato;
• instalar respiração auxiliada e controlada;
• orientar a equipe multiprofissional na anestesia ventilatória aos pacientes internados;
• zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e local de trabalho;
• comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;
• participar de projetos de treinamento e programas educativos;
• cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde;
• propor normas e rotinas relativas à sua área de competência,
• manter atualizados os registros das ações de sua competência;
• fazer pedidos de material e equipamentos necessários à sua área de competência;
• fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor de saúde;
• exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.
• efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar,
interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, visando prestar
assistência integral;
• Interpretar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar estado de saúde
de clientes;
• participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e
regulação dos serviços de saúde;
• Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e
familiares;
• Planejar e prescrever tratamento de clientes e praticar intervenções clínicas e cirúrgicas.
• Prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e
cuidados especiais.
• cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município;
• integrar a equipe de padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos;
• assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da
medicina preventiva;
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efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas.
participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e atividades de educação em
saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito e a evolução da doença;
preencher e assinar declarações de óbito;
realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;
realizar procedimentos cirúrgicos;
realizar partos;
efetuar a notificação compulsória de doenças;
realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e
orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado;
prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou
responsáveis;
participar de grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes
específicos, para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre
os pacientes;
participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando
à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades;
promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos
clínicos mais complexos;
participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população;
realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para
avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe;
atuar em equipe interdisciplinar e interdisciplinar na estratégia Saúde da Família;
atuar de acordo com Código de Ética de sua classe;
efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de
saúde – ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência;
dar assistência a pacientes que estão em internação domiciliar e ou acamados;
prestar atendimento em urgências e emergências;
encaminhar pacientes para internação hospitalar, quando necessário;
acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até um serviço de maior
complexidade;
encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando necessário;
participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente
nos programas de educação continuada;
participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado;
orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais
utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização;
utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
verificar e atestar óbito;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
(CBO: 2231-32)
São atribuições do médico ginecologista e obstetra, além daquelas já descritas para a função de médico:
•
•
•
•

examinar o cliente fazendo inspeção, palpação e toque, para avaliar as condições gerais dos
órgãos;
realizar exames específicos de coloscopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas,
para fazer diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica;
executar biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar
exame anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica;
fazer cauterizações do colo uterino, empregando termocautério ou outro processo, para tratar as
lesões existentes;
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executar cirurgias ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir
processos orgânicos e extrair órgãos ou formações patológicas;
participar de equipe de saúde pública, propondo ou orientando condutas, para promover
programas de prevenção do câncer ginecológico e das mamas ou de outras doenças que
afetam a área genital;
colher secreções vaginais ou mamárias, para encaminhá-las a exame laboratorial.
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO MÉDICO PEDIATRA (CBO: 2231-49)
São atribuições do médico Pediatra, além daquelas já descritas para a função de médico:
•

•
•

•

•

•

examinar a criança, auscultando-as, executando palpações e percussões, por meio de
estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e
malformações congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer
diagnóstico;
avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões
normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados;
estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas
especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções,
parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças;
tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias,
prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a recuperação
da saúde;
participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde
pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e
recuperação da saúde física e mental das crianças.
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: NUTRICIONISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CBO: 2237-10

Planejar cardápios de acordo com as necessidades da população-alvo;
planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de
alimentos;
planejar, implementar, coordenar e supervisionar atividades de preparo e distribuição de
alimentos em cozinhas comunitárias;
coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das
refeições/preparações culinárias;
planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição
de refeições e/ou preparações culinárias.
avaliar tecnicamente preparações culinárias;
planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes,
veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios;
estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com
a legislação vigente;
coordenar, supervisionar e executar as atividades referentes a informações nutricionais;
apoiar a Comissão de Licitação quanto às descrições específicas dos produtos;
promover programas de educação alimentar;
desenvolver pesquisas e estudos relacionados à sua área de atuação;
promover adequação alimentar considerando necessidades específicas da faixa etária atendida;
promover programas de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar;
efetuar testes de aceitabilidade de novos produtos alimentares, conforme exigência da FNDE;
analisar amostras e emitir parecer técnico;
executar o controle de número de refeições/dia e enviar para o FNDE;
integrar a equipe e participar das Ações do Conselho de Alimentação Escolar (CEA);
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promover avaliação do estado nutricional de indivíduos com doenças que necessitem de
orientação alimentar em especial diabético, hipertensos e obesos com as orientações
necessárias e acompanhamento;
realizar atividades educativas com a população preferencialmente integradas a Estratégia Saúde
da Família;
supervisionar estagiários da área da saúde;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: PSICÓLOGO
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
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CBO: 2515-10

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientarse no diagnóstico e tratamento;
desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões normais de
comportamento e relacionamento humano;
articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de
assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas
psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento terapêutico;
desenvolver ações na área de educação em saúde aplicando técnicas e princípios psicológicos
apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, visando à
motivação, a comunicação e a educação no processo de mudança social nos serviços de saúde;
trabalhar em situação de agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal
participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações,
intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares;
participar da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental dos indivíduos, bem
como sobre a adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a realidade psicossocial .
prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes,
preparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades;
reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer
aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de enfermidades;
participar do processo de recrutamento e seleção de novos servidores, empregando métodos e
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
exercer atividades relacionadas com capacitação e desenvolvimento de pessoal, participando da
elaboração, da execução, do acompanhamento e da avaliação de programas;
estudar e desenvolver critérios visando à realização de análise ocupacional estabelecendo os
requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho das tarefas das
diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura;
elaborar , executar e avaliar, em equipe multiprofissional, programas de treinamento e formação
de mão-de-obra, visando à otimização de recursos humanos;
participar do processo de movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os antecedentes
e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, assessorando na indicação
da lotação e integração funcional;
realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando à identificação das fontes de
dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no trabalho, propondo
medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes;
estudar e propor soluções, juntamente com outros profissionais da área de saúde ocupacional,
para a melhoria das condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior
eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento;
acompanhar o processo demissional, voluntário ou não, de servidores;
assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação, reabilitação ou outras dificuldades
que interfiram no desempenho profissional por diminuição da capacidade de trabalho, inclusive
orientando-os sobre suas relações empregatícias;
receber e orientar os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração
à função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
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participar e acompanhar o processo de Avaliação de Desempenho dos servidores do quadro
efetivo da Prefeitura;
realizar pesquisa de clima organizacional;
desenvolver programas específicos em função de necessidades levantadas em pesquisa de
clima e outras;
aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e
emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia;
proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de
dificuldade escolar, familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a
psicologia da personalidade, bem como no psicodiagnóstico;
estudar sistemas de motivação da aprendizagem, objetivando auxiliar na elaboração de
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atender as necessidades individuais;
analisar as características de indivíduos supra e infradotados e portadores de necessidades
especiais, utilizando métodos de observação e pesquisa, para recomendar programas especiais
de ensino compostos de currículos e técnicas adequadas às diferentes qualidades de
inteligência;
identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios
sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos,
para aconselhar o tratamento adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o
indivíduo para tratamento com outros especialistas;
participar de programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem
de aptidões e outros meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho
;
colaborar com a adequação, por parte dos educadores de conhecimentos da Psicologia que lhes
sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papeis;
desenvolver trabalhos com educadores e alunos , visando à explicitação e a superação de
entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento individual de
seus integrantes;
elaborar a executar procedimentos destinados ao conhecimentos da relação professor-aluno ,
em situação escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e interdisciplinar a
implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a aprendizagem e o
desenvolvimento;
supervisionar, orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Profissional;
participar de programas de formação continuada, visando seu aperfeiçoamento profissional;
atuar em equipes multiprofissionais, diagnosticando, planejando e executando programas de
âmbito social;
estudar e avaliar os processos intra e interpessoal visando à aplicação de técnicas psicológicas
que contribuam para a melhoria da convivência familiar e comunitária;
reunir informações a respeito dos usuários da política de assistência social, contribuindo para a
elaboração de programas e projetos que removam barreiras e/ou bloqueios psicológicos;
prestar assistência psicológica a crianças, adolescentes e famílias expostos a situações de risco
pessoal e social;
pesquisar , analisar e estudar variáveis psicológicos que influenciam o comportamento do
indivíduos;
assessorar na elaboração e implementação de programas de mudanças de caráter social e
técnica, em situação planejada ou não.
participar do planejamento, desenvolvimento e avaliação de serviços, programas, projetos e
benefícios sócio-assistenciais, priorizando os elementos psicológicos a serem potencializados
e/ou superados a partir da realidade;
participar do processo de territorializacão e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao
trabalho, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidades de
saúde, do domicílio e nos demais espaços comunitários;
garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde,
prevenção de agravos e curativas e da garantia de atendimento a demanda espontânea, da
realização de ações programáticas e de vigilância em saúde;
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realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local;
realizar escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento de vínculos;
responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo
quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde;
participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização
dos dados disponíveis
realizar anamneses, exames físicos, levantar hipóteses diagnósticas, solicitar exames
complementares, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
realizar atividades de demanda espontânea e programada em clinica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clinico cirúrgicas e procedimentos para
fins de diagnósticos;
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento
prescrito e a evolução da doença;
realizar visitas domiciliares, atendimento ambulatorial e visitas a pacientes internados;
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização do
acompanhamento do usuário;
modificar condutas que coloquem a saúde em risco;
estimular e respeitar a troca de informações e saberes de forma a propiciar a mudança no
quadro sanitário da população;
incentivar a participação da população na conquista de seus direitos plenos de cidadania;
propugnar pela quebra de tabus e estigmas de forma a ensejar o diagnóstico precoce e o
tratamento de enfermidades estigmatizadas;
conscientizar a população sobre a importância da saúde ambiental;
promover práticas de educação em saúde, visando, inclusive, garantir a democratização do
saber técnico;
utilizar procedimentos metodológicos relativos à vigilância sanitária e epidemiológica em
participação conjunta com os usuários;
encaminhar, através de sistema de referência e contra-referência, procedimentos de média e
alta complexidade, respeitando os fluxos e mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário proposto pela referência;
participar do controle de agravos endêmicos, através de diagnósticos precoces e
referenciamento;
realizar assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos,
tratamento e reabilitação) de crianças, adolescentes, adultos e idosos;
realizar, em conjunto com a equipe básica de saúde da família, o cadastramento de sua área de
atuação;
identificar estruturas de acesso ao público como escolas ou igrejas que possam servir de local
para palestras;
identificar os setores mais críticos onde a atuação da equipe se faz mais necessária;
estudar e discutir com outros segmentos do órgão de saúde, a necessidade da padronização da
farmácia básica municipal de forma a fornecer a cota mensal de medicamentos especialmente
os de uso contínuo, necessários ao controle de pacientes crônicos;
supervisionar estagiários da área da saúde;
participar da elaboração de planos de saúde;
ministrar tratamentos preventivos;
rastrear doenças prevalentes;
implementar medidas de biossegurança;
implementar medidas de saúde ambiental;
promover campanhas de saúde;
promover atividades educativas;
promover ações de controle de vetores e zoonoses;
assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina
preventiva;
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contribuir e participar das atividades de educação permanente da equipe da estratégia saúde da
família;
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
orientar servidores em sua área de atuação para apuração de todos os procedimentos
executados, apurando seus resultados e efetuando o lançamento para efeito de registro e
cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;
participar do planejamento e gestão das políticas sociais;
coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela
Municipalidade;
elaborar campanhas de prevenção e educação na área de políticas sociais, em articulação com
as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda;
elaborar e executar projetos comunitários para atendimento de demandas específicas de idosos,
mulheres, pessoas com necessidades educativas especiais e associações comunitárias entre
outros segmentos;
compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de
programas, projetos e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda entre outros;
participar da elaboração, coordenação e execução de campanhas educativas no campo da
saúde pública, higiene, saneamento, educação e assistência social;
coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os indicadores sociais,
promovendo o diagnóstico social do Município;
desenvolver ações educativas e sócio-educativas nas unidades de saúde, unidades de
educação e unidades de assistência social, visando à busca de solução de problemas
identificados pelo diagnóstico social;
realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios, benefícios e
laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais;
organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas dos
usuários nas unidades de assistência social da Prefeitura;
promover o atendimento ao usuário da assistência social em Rede de Proteção e Inclusão
Social, com vistas ao atendimento integral;
acompanhar, orientar e encaminhar o servidor com problemas de saúde, desde o início do
processo de tratamento e afastamento do trabalho, bem como o seu retorno, fazendo visitas
domiciliares se necessário;
incentivar a comunidade a participar das atividades, dos programas e projetos desenvolvidos
pela Prefeitura;
coordenar, executar ou supervisionar a realização de programas e serviços sócio assistenciais,
com atividades de caráter educativo e/ou recreativo para proporcionar a melhoria da qualidade
de vida pessoal e familiar dos usuários das políticas públicas;
colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, auxiliando no tratamento em
equipe interdisciplinar buscando proporcionar melhor qualidade de vida do paciente;
orientar os usuários da rede municipal serviços públicos, inclusive aqueles com problemas
referentes à readaptação ou reabilitação profissional e social por diminuição da capacidade de
trabalho, sobre suas relações empregatícias;
estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais, ambientais e sociais do
trabalho;
apoiar a área de Defesa Civil da Prefeitura no planejamento das ações em situações de
calamidade e emergência;
prestar orientação social, realizar visitas, identificar recursos e meios de acesso para
atendimento ou defesa de direitos junto a indivíduos, grupos e segmentos populacionais;
emitir laudos técnicos quanto à vulnerabilidade da família para o recebimento de programas do
Município na área de habilitação e regulamentação fundiária;
elaborar, coordenar e executar programas e projetos de reabilitação comunitária para pessoas
com deficiência;
divulgar as políticas sociais e de saúde utilizando os meios de comunicação, participando de
eventos e elaborando material educativo;
formular projetos para captação de recursos;
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articular-se com outras unidades da Prefeitura, com entidades governamentais e não
governamentais, com universidades e outras instituições, a fim de desenvolver formação de
parcerias para o desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade;
representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos,
Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais e em outros eventos;
participar de programas de formação continuada na sua área de atuação;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
•

•

•
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CBO: 2239-05

Preparar e executar os programas ocupacionais destinados a pacientes internados em hospitais
ou outras instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses
pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados
trabalhos;
planejar e desenvolver trabalhos individuais ou em pequenos grupos, tais como: trabalhos
criativos, manuais, de mecanografia, horticultura e outros, para possibilitar a redução ou a cura
das deficiências do paciente bem como desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar
seu estado biopsicossocial;
orientar e supervisionar a execução de trabalhos terapêuticos, supervisionando os pacientes na
execução das tarefas prescritas, para ajudar o desenvolvimento dos programas e propiciar a
reabilitação do mesmo;
articular-se com profissionais de serviço social, psicologia e outros, para elaboração e execução
de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas
terapêuticas adequadas, para contribuir no processo de tratamento;
orientar, individualmente ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os
adequadamente para as situações resultantes de enfermidades;
reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados para fornecer subsídios para
diagnóstico e tratamento de enfermidades;
assistir ao servidor e aos usuários da assistência social, com problemas referentes à
readaptação ou reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho e/ou
dificuldades de convivência social;
entrar em contato com unidades de serviços da rede de saúde, quando necessário;
encaminhar as pessoas atendidas para atividades culturais, sociais, artesanais na comunidade;
realizar visita domiciliar;
supervisionar estagiários da área da saúde;
planejar e desenvolver atividades de educação em saúde nos programas de humanização dos
serviços de saúde;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: VETERINARIO
•
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CBO: 2233-05

Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação
epidemiológica e pesquisas para possibilitar a profilaxia de doenças e fazer controle nos
animais;
participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores,
roedores e raiva animal;
supervisionar estagiários da área da saúde;
vistoriar indústrias que manipulam alimentos, setores que manipulem e comercializem matériasprimas de alimentos, alimentos semi-preparados e alimentos prontos para o consumo;
inspecionar casas agropecuárias;
inspecionar produtos desinfetantes (praguicidas), domissanitários;
vistoriar escolas, CMEIS e asilos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

notificar doenças de notificação obrigatória ou compulsória, para secretaria de agricultura e
regional de saúde e do estado;
realizar a inspeção de produtos de origem animal e vegetal, visualmente e com base em
resultados de análises laboratoriais;
fiscalizar e autuar nos casos de infração, processamento e na industrialização de produtos de
origem vegetal e animal;
fazer cumprir fielmente o Regulamento Sanitário nos matadouros, entrepostos de carnes,
pescados, fábrica de lacticínios, embutidos, etc.;
vistoriar áreas destinadas a construções de indústrias de produtos alimentícios;
solicitar, periodicamente, exames microbiológicos e/ou físico-químico da água servida e produtos
alimentícios em iguais intervalos de tempo, avaliando os resultados;
solicitar exames bromatológicos dos produtos a serem consumidos avaliando os resultados;
analisar e coordenar os produtos reprovados para consumo humano, dando o destino adequado;
determinar que sejam rigorosamente cumpridos o horário de descanso, jejum e dieta hídrica
para os lotes de animais a serem abatidos, bem como início do horário de abate;
solicitar, periodicamente, a carteira de saúde dos servidores que realizam inspeção animal, bem
como dos funcionários dos estabelecimentos que produzem produtos de origem animal;
utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção,
aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, visando assegurar a sanidade do rebanho, a
produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade;
fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e
de laboratório;
efetuar o controle sanitário da produção animal destinada à indústria;
promover a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e
comercialização dos produtos de origem animal;
desenvolver programas de pesca e piscicultura, orientando sobre a captura de peixes,
conservação e industrialização dos mesmos;
desenvolver estudos e aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de
animais transmissíveis ao homem;
proceder à padronização e à classificação dos produtos de origem animal;
realizar pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia e à zootecnia, bem como à
bromatologia animal em especial;
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.

DENOMINAÇÃO: TECNÓLOGO EM GESTÃO HOSPITALAR
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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CBO: 2521-05

Planejar, organizar e gerenciar processos de trabalho na área de saúde pública envolvendo a
área de gestão de pessoas, materiais, estrutura, equipamentos e recursos financeiros;
organizar e controlar processos de compras e custos, áreas de apoio e logística hospitalar tais
como controle de estoques, hotelaria hospitalar, serviço de nutrição e dietética, dispensário de
medicamentos (farmácia) e noções básicas de contabilidade aplicada á gestão.
acompanhar e supervisionar convênios e contratos com fornecedores e prestadores de serviços;
gerenciar a qualidade e viabilidade dos serviços prestados na área da saúde pública e de
suporte aos setores fins;
certificar os serviços prestados na área de saúde pública, verificando indicadores de qualidade;
conhecer a legislação e normas regulamentadoras pertinente ao Sistema de Saúde, Meio
Ambiente, Biossegurança e epidemiologia;
conhecer e implementar Políticas de Saúde;
compreender os processos de humanização e responsabilidade social;
utilizar e avaliar indicadores de desempenho na gestão de organizações de saúde;
exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdos para todos os cargos (exceto Médicos)
Língua Portuguesa
Compreensão e Interpretação de Texto; Coesão e Coerência; Tipologia Textual
(dissertação, narração e descrição / prosa e poesia); Tipologia de Linguagem
(culta e popular); Ortografia Oficial; Acentuação Gráfica; Emprego de Sinal
Indicativo da Crase; Emprego de Classes de Palavras; Sintaxe da Oração e do
Período; Sintaxe de Colocação, Regência e Concordância; Semântica;
Pontuação.
Informática
Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologias, Ferramentas,
Aplicativos e Procedimentos de Informática: Tipos de Computadores,
Conceitos de Hardware de Software; Sistema Operacional Windows XP e
Windows 7; pacote Microsoft Office 2003 ou superior (MS Word MS Excel MS
Power Point), BR Office versão 3 ou superiora; Internet; Procedimentos para o
Armazenamento de Dados e para a Realização de Cópia de Segurança
(backup).
CONHECIMENTO ESPECÍFICO (por cargo)
Bacharel em Saúde Coletiva
Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde e Promoção, Educação e Vigilância da
Saúde
Promoção da saúde: identificação, análise e intervenção nos determinantes do
processo de saúde-doença e de qualidade de vida; na análise e co-produção cultural,
artística e educativa, correlatas ao campo da Saúde Coletiva; no desenvolvimento de
tecnologias de acolhimento, cuidado, educação e cultura em saúde.
Proteção da saúde: identificação, análise e intervenção sobre aspectos geradores de
desigualdades, riscos, vulnerabilidades e desgastes; na gestão de (sub) sistemas e
prestação de serviços de vigilância (Epidemiológica, Sanitária, Ambiental - incluídos os
ambientes de trabalho), de controle de doenças e de redução de danos.
Recuperação da saúde: análise institucional e gestão de processos e práticas de
cuidado, da clínica, de serviços e programas assistenciais e de reabilitação, de
sistemas
e
serviços
de
apoio
(diagnóstico,
terapêutico
etc.).
Conhecimentos de Epidemiologia; Ciências Sociais em Saúde; Políticas, Planejamento
e Gestão em Saúde; Avaliação em Saúde e a formação complementar a partir de
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nucleações intersetoriais (Promoção da Saúde, Saúde Ambiental, Saúde da Família,
Saúde Mental etc.)
Planejamento Institucional, formulação de estratégias institucionais e programáticas.
Apoio matricial para equipes de Saúde;
Gestão governamental, de sistemas e de serviços públicos.
Gestão institucional não-governamental;
Análise, organização e gestão de processos e práticas de trabalho.
Coordenação e/ou gerência de projetos, programas, operações, campanhas e outras
modalidades logísticas.
Supervisão, monitoramento e/ou auditoria de projetos, programas e outras atividades
institucionais.
Consultoria e assessoria institucionais.
Análise institucional, de situação de saúde, de determinantes do processo
saúde/doença.
Controle de doenças, Vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental (incluídos os
ambientes de trabalho).
Avaliação de sistemas, serviços e programas.
Educação permanente em sistemas institucionalizados de ação e serviços.
Análise e promoção cultural em saúde e educação.
Educação popular em Saúde
Dentista
Promoção de saúde oral: conceitos de saúde e estratégias nos níveis coletivo e
individual. Medidas de controle de infecção no consultório dentário. Anatomia oral:
conhecimento básico das estruturas. Procedimentos gerais de exame do paciente.
Cárie dentária: etiologia, métodos de prevenção e controle. Semiologia das lesões de
mucosa bucal e exames complementares. Lesões hiperplásicas e neoplásicas da
cavidade bucal. Manifestações orais de doenças sistêmicas. Portadores de vírus HIV.
Tratamento das urgências e emergências em odontologia. Uso de fármacos:
analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios. Anestesia local: principais técnicas,
tipos de anestésicos, uso de vasoconstritores e complicações. Princípios gerais do
preparo cavitário: técnica operatória e restauradora. Princípios básicos de
restabelecimento da função mastigatória e da estética do paciente. Exame radiológico
dentário. Patologia bucal. Oclusão. Traumatismo dental. Diagnóstico bucal. Ética
profissional. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que
dispõe a Lei Orgânica do Município de Matinhos – PR.

Enfermeiro
1. Ética, Deontologia, Bioética e legislação em Enfermagem; 2. Noções de saúde
coletiva e epidemiologia; 3. Nutrição e dietética em saúde; 4. Semiologia e
semiotécnica em enfermagem; 5. Sistematização da assistência em Enfermagem; 6.
Processo de cuidar em Enfermagem Clínica em todo o ciclo vital (recém-nascidos,
criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); 7. Processo de cuidar em Enfermagem
Cirúrgica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e
idoso ); 8. Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis; 9.
Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências; 10. Processo do
cuidar em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria; 11. Administração e
Gerenciamento em Saúde; 12. Saúde da Família e atendimento domiciliar; 13.
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Biossegurança nas ações de Enfermagem; 14. Enfermagem em centro de material e
esterilização; 15. Programa Nacional de Imunização. 16. Ética profissional. 17. Noções
básicas de administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei
Orgânica do Município de Matinhos – PR.

Farmacêutico Com Habilitação em Análises Clínicas
Coleta: Etapas envolvidas nas coletas dos materiais, na execução e avaliação dos
resultados. Causas de variação nas determinações laboratoriais. Conhecimento das
normas de bio - segurança. Bioquímica: Aplicação da fotometria na bioquímica clínica.
Realização e interpretação das diversas dosagens bioquímicas e hormonais. Funções
hepática, renal e tireoidiana. Causas de erros. Urinálise: Exame de rotina de urina:
realização e interpretação. Teste imunológico para gravidez. Imunologia: Conceitos
gerais de marcadores celulares. Aplicação de enzimaimunoensaio. Fixação do
complemento. Interpretação de provas sorológicas: V.D.R.L., Proteína C reativa, Fator
reumatóide, Antiestrepitolisina "O". Imunofluorescência. Sistema ABO e RH. Provas de
compatibilidade transfusional. Microbiologia: Diagnóstico das infecções bacterianas dos
tratos respiratório, gastrointestinal e urinário e das lesões supurativas da pele. DST.
Líquidos de punções. Infecções hospitalares. Parasitologia: Relação hospedeiro parasita. Protozoologia e helmintologia: Morfologia, patogenia, epidemiologia e
profilaxia dos gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia,
Entamoeba, Schistosoma,Taenia, Ascaris, Ancilostomideo, Strongyloides, Enterobius,
Trichiuris . Métodos para exames parasitológicos. Hematologia: Técnicas e
interpretação dos exames das séries vermelha e branca. Estudo das anemias.
Alterações morfológicas no sangue periférico. Técnicas e exames relacionados ao
estudo da coagulação. Ética profissional. Noções básicas de administração pública
municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Matinhos – PR.
Farmacêutico Generalista
Assistência Farmacêutica nos diversos níveis de complexidade. Papel do Farmacêutico
frente à Política Nacional de Medicamentos (PNM) e Política Nacional de Assistência
Farmacêutica (PNAF). Atuação do Farmacêutico no Programa Saúde da Família.
Medicamentos: conceitos, classificação, uso racional, formas farmacêuticas.
Gerenciamento de medicamentos e produtos de uso hospitalar. Sistemas de
Distribuição de Medicamentos. Quimioterapia: central de quimioterapia, manipulação e
administração. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão
Multiprofissional de Terapia Nutricional, Comissão de Farmácia e Terapêutica.
Higienização e sanitização: importância, conceitos, seleção e preparação de produtos.
Farmacoeconomia. Farmacoepidemiologia. Farmacovigilância. Uso racional de
antimicrobianos. Farmacotécnica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas
e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação, preparação e
acondicionamento. Sistemas de liberação de fármacos. Manipulações estéreis na
farmácia hospitalar: nutrição parenteral, citotóxicos, colírios e medicamentos
parenterais. Aspectos técnicos de infraestrutura física e garantia de qualidade. Boas
práticas de manipulação em farmácia. Estabilidade de medicamentos e determinação
de prazo de validade. Cálculos em farmácia. Vigilância Sanitária: medicamentos
sujeitos a controle especial, controle de resíduos. Farmacologia Clínica,
Farmacodinâmica, Farmacocinética: vias de administração; fármacos que atuam sobre
o sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, sistema cardiovascular; sistema
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endócrino; fármacos antiinflamatórios; antimicrobianos; antineoplásicos e fármacos
utilizados no tratamento de tuberculose, hanseníase e AIDS. Interações
medicamentosas e Reações Adversas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica.
Dimensionamento e controle de estoques. Padronização de medicamentos.
Classificação e codificação de materiais. Boas práticas de estocagem de
medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de
medicamentos imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial.
Sistemas de distribuição de medicamentos. Importância, Aspectos econômicos e
financeiros. Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos
operacionais padrão; quatro. Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de
prevenção; A prescrição médica; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de
medicamentos; Estabilidade dos medicamentos; Preparação de misturas
parenterais.Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; Terapia AntineoplásicaQuimioterapia; Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de
materiais e medicamentos; Diluição de Germicidas e Correlatos. A importância do
controle microbiano; Desinfecção e esterilização; Detergentes; Desinfetantes; Uso
racional de antibióticos. Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e o controle de
infecções. Princípios Gerais da Farmacologia. Neoplásicas e Parasitárias. Classe
Terapêutica dos Medicamentos. Vias de Quimioterapia das Doenças Microbianas/
Administração de Formas Farmacêuticas. Farmacocinética e biodisponibilidade.
Reações Adversas a Medicamentos. Interações e Incompatibilidades Medicamentosas.
Legislação: Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS, Programa de Controle de
Infecção Hospitalar; Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em
farmácia – BPMF; Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e semi-sólidos;
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial;
Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP)
em Serviços de Saúde;
Fisioterapeuta
Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas
de função muscular. 2. Cinesiologia e Biomecânica. 3. Análise da marcha. 4.
Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. 5. Indicação, contra-indicação,
técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia,
crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. 6. Prescrição e
treinamento de órteses e próteses. 7. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e
fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e
neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e
obstetrícia. 8. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. 9. Ética
profissional. 10. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o
que dispõe a Lei Orgânica do Município de Matinhos – PR.
Fonoaudiólogo
Audição: Anatomia e fisiologia da audição; Desenvolvimento normal da audição e da
linguagem; Avaliação auditiva no adulto e na criança; Inspeção do meato acústico
externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de
resultados, patologias, conduta e discussão de casos); Triagem auditiva em escolares;
Avaliação eletro fisiológica - EOA, BERA; Processamento auditivo central; Aparelhos
auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos.
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Voz: Anatomia e fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; Desenvolvimento da
fonação; Avaliação perceptual e acústica da voz; Atuação fonoaudiológica nas
disfonias funcionais; Atuação fonoaudiológica nas disfonias presentes na infância e
terceira idade; Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação
fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem:
Desenvolvimento da linguagem oral na criança; Desenvolvimento da linguagem escrita;
Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; Atuação fonoaudiológica
nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e
linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; Atuação fonoaudiológica
nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral:
Crescimento maxilofacial; Amadurecimento das funções orofaciais; Sistema
estomatognático; Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral;
Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal;
Disfagia: avaliação e tratamento.
Para os cargos de Médico: Clínico Geral, Ginecologista e Obstetra, Pediatra e
Anestesista
1. Semiologia Médica
2. Doenças Infecciosas
3. Doenças Do Sistema Cardiovascular
4. Doenças Do Sistema Respiratório
5. Doenças Renais E Do Trato Urinário
6. Doenças Gastrointestinais, Do Fígado E Pâncreas
7. Doenças Reumatológicas E Autoimunes
8. Onco-Hematologia
9. Doenças Endócrinas E Metabólicas
10. Doenças Neurológicas
Nutricionista
Básico: Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos
básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação.
Alimentos dietéticos e alternativos. - Produção: Administração de serviços de
alimentação: a) Planejamento do serviço de nutrição e dietética; b) Aspectos físicos do
serviço de nutrição e dietética; c) Sistema de distribuição de refeições; d) Serviços de
alimentação hospitalar. - Critérios para elaboração de cardápios. - Saneamento e
segurança na produção de alimentos e refeições. - Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário dos alimentos. - Análise de perigos e pontos críticos de
controle (APPCC). - Dietoterapia/Saúde Pública: - Avaliação nutricional hospitalar e
ambulatorial. - Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos
(fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares). - Dietoterapia nas patologias
renais. - Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. - Dietoterapia na obesidade e
magreza. - Dietoterapia nas cirurgias digestivas. - Detoterapia na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. - Avaliação e internação de exames laboratoriais de
rotina. - Internação droga-nutrientes. - Deitoterapia pediátrica: Avaliação nutricional,
Orientação nutricional nas síndromes diarréicas, Orientação nutricional na recuperação
do desnutrido, Orientação nutricional nas afecções renais, Orientação nutricional na
obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas pneumopatias,
nas errosmatos do metabolismo. - Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética
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profissional. Noções básicas de administração pública municipal de acordo com o que
dispõe a Lei Orgânica do Município de Matinhos – PR.
Psicólogo
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes
escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de
Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento
normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua
influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a
comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis;
Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho; Psicologia na reforma
psiquiátrica,o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo
psicodiagnóstico; Terapia na saúde mental; Psicologia do desenvolvimento; Psicologia
da aprendizagem; Psicologia familiar - Criança e adolescente; Tratamento
psicoterápico de portadores de HIV/AIDS; Psicologia institucional e processo grupal;
Legislação: Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde. Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS.

Tecnólogo em Gestão Hospitalar
Administração geral e comportamento organizacional. Teoria das organizações,
administração de RH, técnicas de planejamento e controle, administração financeira,
administração contábil hospitalar, custos hospitalares, administração financeira
aplicada, administração hospitalar, planejamento físico-funcional do hospital,
administração de serviços hospitalares, serviços de enfermagem, centro cirúrgico,
serviço de prontuário de pacientes, materiais hospitalares, serviços de nutrição e
dietética, serviços de lavanderia e limpeza no hospital, farmácia hospitalar e atividades
de aprendizagem prática.
Conhecimento sobre a Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as
transferências inter-governamentais de recursos financeiros, na área de saúde.
Conhecimento sobre o Código de Ética Médico. Conduta ética dos profissionais da
saúde.
Conhecimentos sobre a estruturação organizacional e adequação de espaços físicos
de um hospital.
Conhecimentos básicos sobre o sistema público de saúde.
Terapeuta Ocupacional
Terapia Ocupacional na saúde: Características biopsicossociais do período da
puberdade; Terapia Ocupacional na Saúde Mental; Terapia ocupacional para o idoso;
A Terapia Ocupacional na Saúde sexual do adolescente; Atividades de vida diária,
rotinas e regras; O ingresso à atividade laboral. Princípios norteadores da atenção
integral: Direito a saúde integral do adolescente; Políticas e programas de saúde do
adolescente; Epidemiologia da saúde do adolescente. Intervenção terapêutica
ocupacional: Lesões neurológicas (TCE, TRM; Problemas do sistema músculo
esquelético (lordose, cifose e escoliose, distrofia muscular, artrite reumatóide juvenil;
Disfunções psíquicas (depressões e suicídio) transtornos alimentares, transtornos de
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ansiedade e abuso de álcool e drogas; Problemas sociais (Violência, privação de
liberdade e risco social); DST/AIDS e Gravidez na adolescência.
Políticas Públicas do SUS. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em
Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
Veterinário
1-Normas Gerais de Higiene de Produtos de Origem Animal: água de abastecimento e
consumo; normas gerais de limpeza, detergência e sanitização, drenagem e
tratamento de efluentes, higiene do pessoal, higiene do ambiente, dos utensílios, do
instrumental da maquinaria e equipamentos em geral e das instalações, higiene do
transporte de produtos alimentares de origem animal; artrópodes e roedores na higiene
dos estabelecimentos. 2- Fraudes por: alteração, adulteração e falsificação. 3Infecções e intoxicações alimentares: Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica,
Streptococos, Vibrio parahaemolyticus, Campylobacter, Clostridium, Bacillus,
Stapylococcus. 4- Fungos Produtores de Micotoxinas: toxinas e micotoxicose aspergillus, penicillium, fusarium, claviceps. 5- Viroses de Origem Alimentar:
características gerais, hepatite A, poliomielite, gastroenterites por rotavirus,
gastroenterites por vírus Norwalk. 6- Procedimentos na investigação epidemiológica:
surtos de infecções e toxinfecções alimentares. Prevenção. 7- Pesquisa de
microorganismo: indicadores e patogênicos em alimentos. 8- Fatores que interferem no
metabolismo dos microorganismos: intrínsecos e extrínsecos. 9- Aditivos empregados
na indústria de alimentos: riscos dos aditivos intencionais. Riscos dos aditivos
acidentais ou incidentais, legislação. 10- Inspeção ante e pós-morte: procedimentos,
objetivos. 11- Nodos linfáticos: exploração obrigatória na rotina de inspeção e na
reinspeção. 12- Cortes de carnes de bovinos, suínos e ovinos: obtenção,
reconhecimento, técnicas de embalagem, transporte e legislação. 13- Transformação
do músculo em carne: "Rigor mortis" e maturação. 14- Inspeção e julgamento de
carcaças e vísceras de animais de açougue: portadores de doenças infecciosas,
parasitárias transmissíveis ou não ao homem pela ingestão e/ou manipulação de
carnes. 15- Frigorificação: conceito, carnes resfriadas, refrigeradas e congeladas,
obtenção, características, armazenagem. Alterações, descongelamento e transporte.
16- Carnes curadas: fundamentos, métodos de cura, processo de defumação, produtos
curados. 17- Produtos de salsicharia: classificação, matérias-primas, envoltórios e
protetores de envoltórios, emulsões, ligadores, processamento tecnológico de produtos
de salsicharia. 18- Carnes envasadas: conceito, classificação pela acidez ou valor do
pH, fundamentos do tratamento térmico, fontes de contaminação, operações
tecnológicas, appertização, embalagem, armazenamento. 19- Irradiação de Alimentos:
conceito, processamento, aplicações, legislação. 20- Alimentos Transgênicos:
biotecnologia, aplicações, avaliação da segurança, legislação. 21- Higiene das diversas
fases do preparo de carcaças e vísceras de aves: inspeção ante e pós-morte.
Reinspeção no consumo, legislação. 22- Refrigeração do pescado: na embarcação, no
entreposto e na distribuição. 23- Inspeção organoléptica do pescado 24- Obtenção
higiênica do leite: fatores que influem na qualidade higiênica do leite. 25- Leite de
consumo, beneficiamento: processamentos, envase. Inspeção sanitária e critério de
julgamento. 26- Leite esterelizado e leites aromatizados: características e higiene de
sua obtenção: inspeção e julgamento. 27-Queijos dos diversos tipos: características e
higiene de sua obtenção. Alterações e defeitos. 28- Características do mel de abelhas:
fraudes. 29- Epidemiologia: princípios epidemiológicos, informações epidemiológocas,
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sistemas de notificação e de vigilância, estudos epidemiológicos, apresentação dos
dados de saúde, classificação das medidas preventivas. 30- Zoonoses: etiologia,
grupos e classificação (SCHWABE, 1969) das zoonoses, patogenia, sintomatologia,
diagnóstico, tratamento, profilaxia. Teníasecisticercose, tuberculose, leishmaniose,
raiva, leptospirose, brucelose, toxoplasmose, carbúnculo, fascilose, doença de Chagas,
esquistossomose, dengue, febre amarela, fagicolose, anisaquíase, sarcosistose,
hantavirose. 31- As boas práticas de fabricação e o sistema APPCC na produção de
alimentos. 32. Ética profissional. 33. Ética profissional. 34. Noções básicas de
administração pública municipal de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do
Município de Matinhos – PR.

