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ANEXO I E II DO EDITAL N° 049/2013 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SARANDI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, torna público torna 
público o Anexo I e II do Edital nº 049/2013. 

 
ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ENSINO SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO 
 
PORTUGUÊS: 
CARGOS: ENGENHEIRO FLORESTAL, ORIENTADOR SOCIAL, MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO 
GERAL E MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
1) LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ANÁLISE DO TEXTO: compreensão do texto, significado 
contextual de palavras e expressões. Sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Coesão, 
clareza e concisão. Vocabulário. 2) FONÉTICA E FONOLOGIA: letra/fonema. Classificação dos 
fonemas. Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafo. Divisão silábica, acentuação gráfica e 
ortografia. 3) MORFOLOGIA: classes gramaticais: classificação e flexões. Estrutura e formação 
de palavras. 4) SINTAXE: introdução à sintaxe (frase, oração e período). Termos da oração. 
Período simples e composto. Pontuação. Concordância Verbal e Nominal. Regência Verbal e 
Nominal e crase. 5) PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: uso do porquê, que/quê, 
onde/aonde, mal/mau, senão/se não, ao encontro de/de encontro a, afim/a fim, demais/de 
mais, a/há, acerca de/há cerca de, ao invés de/em vez de, à-toa/à toa, dia-a-dia/dia a dia, 
tampouco/tão pouco, mas/mais, a par/ao par, cessão/sessão/secção e uso do hífen. 
 
MATEMÁTICA: 
CARGOS: ENGENHEIRO FLORESTAL, ORIENTADOR SOCIAL, MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO 
GERAL E MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
Números reais - operações e suas propriedades, expressões e problemas. Equações de 1º e 2º 
graus. Análise de gráficos e resolução de problemas. Sistemas de equações. Sistema monetário 
brasileiro. Razões e proporções. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Divisão de um 
número em partes direta e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem. Juros simples e compostos, resolução de problemas envolvendo o cálculo de 
capital, juros, tempo, taxa de juros, montante. Área e perímetro de figuras geométricas planas. 
Volume de sólidos geométricos. Medidas de comprimento, capacidade, massa e tempo (unidades 
e transformações e resolução de problemas). Expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração de produtos notáveis, equações fracionárias. Semelhança de triângulos -
Teorema de Tales. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras e suas 
aplicações. Ideia de função: de 1o e 2o graus, análise de gráficos, máximo e mínimo, domínio e 
imagem. Equação exponencial; equação logarítmica. Análise Combinatória e Probabilidade. 
Progressões aritmética e geométrica; Problemas de raciocínio lógico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
CARGOS: ENGENHEIRO FLORESTAL, ORIENTADOR SOCIAL, MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO 
GERAL E MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
Noções gerais e atualidades sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações 
exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente 
com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Conhecimentos 
gerais sobre meio ambiente, saúde e educação. História do Município de Sarandi-PR, do Estado 
do Paraná e do Brasil. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
ENGENHEIRO FLORESTAL 
Sementes, produção de mudas e viveiros florestais; ecologia florestal, processos químicos, físicos 
e biológicos do solo, classificação do solo e relação solo-água-planta; sítios florestais; nutrição 
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florestal; controle ambiental; biomas, formações florestais e ciclagem biogeoquímica em 
ecossistemas florestais, implantação de povoamentos florestais, controle de pragas, doenças e 
incêndios florestais; medições florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de 
crescimento de árvores e inventário florestal; colheita florestal, métodos manuais e mecanizados 
de colheita, máquinas e equipamentos; custos e rendimentos; recuperação de áreas degradadas; 
manejo de bacias hidrográficas; manejo florestal; tecnologia da madeira, desdobro, 
beneficiamento e preservação da madeira; Código Florestal Federal, Código Florestal Estadual; 
Legislação Ambiental e Resoluções do Conama; sistemas agroflorestais; identificação de árvores, 
fitossociologia, fitogeografia e sucessão ecológica. 
 
ORIENTADOR SOCIAL 
Noções básicas de informática. Noções básicas de atendimento ao público. Boas Maneiras. 
Organização do local de trabalho. Atividades específicas inerentes ao cargo. Sistema Único da 
Assistência Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL 
1. Epidemiologia; 2. Fisiopatologia; 3. Diagnóstico; 4. Etiologia clínica; 5. Laboratório; 6. Clínica, 
tratamento e prevenção das seguintes afecções: sistema cardiovascular: insuficiência cardíaca, 
insuficiência coronariana, arritmias, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; sistema 
dermatológico: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, onicomicose, 
infecção bacteriana sistema digestivo: neoplasias, esofagite, gastrite, úlcera péptica, 
colecistopatias, diarréia aguda e crônica, doença intestinal inflamatória, hepatite, pancreatites, 
insuficiência hepática, cirrose hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais 
inflamatórias, doença diverticular de cólon; sistema ginecológico: doença inflamatória da pelve, 
leucorréias, intercorrência no ciclo gravídico puerperal; sistema hematológico:anemias 
hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de 
coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; sistema imunológico: doença do 
soro, endema, urticária, anafilaxia; sistema metabólico e endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hepertiroidismo, doenças da hipófise e adrenal; sistema 
neurológico: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias 
periféricas, encefalopatias; sistema psíquico: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, 
pânico, depressão; sistema pulmonar: insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar; sistema 
renal: infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, 
distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido-base, nefrolitíase; sistema reumatológico: 
osteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças de colágeno; 7. 
Tratamento e prevenção das doenças: infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
hepatite, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, cólera, dengue, febre tifóide, 
hanseníase, doença de chagas, esquistossomose, leischmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, doenças sexualmente transmissíveis, 
AIDS, sífilis, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; doenças do colágeno: febre 
reumática, artrite reumática e LED; 8. Intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes; 9. 
Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de pulmão, crise 
hipertensiva, asma brônquica, hemorragia digestiva, insuficiência hepática, insuficiência renal 
aguda, cólica renal e embolia pulmonar. 10. Urgência e trauma torácico e abdominal, urgência e 
trauma periférico. 11. Abordagem de outras situações de urgência: saúde mental, obstetrícia, 
pediatria, ortopedia e traumatologia, cardiologia, neurologia, queimaduras, sutura, drenagem de 
abscesso. 12. Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro na clínica 
diária. 13. Noções sobre a legislação e normas clínicas que norteiam as transferências 
interhospitalares. 
 
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
1. Pediatria social: Imunizações; prevenção de doenças, intoxicações e lesões traumáticas. 2. 
Crescimento, desenvolvimento e comportamento: etapas esperadas para a idade. 3. 
Neonatologia: Avaliação do recém-nascido; anormalidades no crescimento; taquipnéia transitória 
do recém-nascido; síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido; hipertensão 
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pulmonar persistente do recém-nascido; síndrome de aspiração meconial; icterícia neonatal; 
hipoglicemia; policitemia; apnéia da prematuridade; recém-nascido de mãe diabética e de mãe 
usuária de droga. 4. Genética humana: Padrão de herança; síndromes genéticas freqüentes; 
citogenética; erros inatos do metabolismo; doença mitocondrial; doenças lisossômicas de 
depósito; malformações congênitas; retardo mental; aconselhamento genético. 5. Endocrinologia: 
Baixa estatura; puberdade precoce; diabetes mellitus tipo I; cetoacidose diabética; distúrbios da 
tireóide; diabetes insípido; distúrbio da glândula adrenal; hipoglicemia; alterações do 
metabolismo ósseo; alterações do hipotálamo, hipófise e gônadas. 6. Doenças infecciosas: 
Investigação das doenças infecciosas; febre de origem desconhecida; infecções do sistema 
nervoso central; doenças exantemáticas da infância; infecções de partes moles; infecções 
parasitárias, virais e fúngicas; infecção hospitalar; antibioticoterapia profilática e terapêutica. 7. 
Cardiologia: Sopro inocente; insuficiência cardíaca congestiva; cardiopatias congênitas, cianótica 
e acianótica; endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas; arritmias cardíacas; 
hipertensão arterial sistêmica; dor torácica. 8. Pneumologia: Avaliação clínica da doença 
pulmonar; infecções das vias aéreas superiores; bronquiolite; bronquite; asma; tuberculose 
pulmonar; pneumonias; fibrose cística. 9. Nutrição e distúrbios nutricionais: Necessidades 
nutricionais; aleitamento materno; leite artificial; desnutrição protéico-calórica; obesidade; 
hipovitaminoses; hipervitaminoses; nutrição enteral e parenteral. 10. Gastroenterologia: 
Anomalias congênitas do trato gastrointestinal; doença do refluxo gastrointestinal; esofagite; 
peritonites; úlceras; sangramento gastrointestinal; malabsorção intestinal; desidratação aguda 
por gastroenterite; diarréia crônica; alergia alimentar; doença celíaca; dor abdominal aguda e 
crônica; constipação intestinal; intestino neurogênico; parasitoses intestinais; colestase; 
hipertensão portal; hepatoesplenomegalia; hérnias; apendicite aguda. 11. Nefrologia e urologia: 
Infecção urinária; pielonefrite, glomerulonefrites; glomerulopatias; síndrome nefrótica; síndrome 
hemolítico-urêmica; acidose tubular renal; insuficiência renal crônica; doença renal hereditária; 
refluxo vésico-ureteral; obstrução do trato urinário; urolitíase; bexiga neurogênica; 
quimioprofilaxia. 12. Neurologia: Anamnese em pediatria e neurologia encefalopatia secundária 
à síndrome da imunodeficiência adquirida; encefalomiopatia mitocondrial; paralisia facial 
periférica; síndromes neurocutâneas; traumatismo cranioencefálico; abscesso cerebral; 
epilepsia; cefaléia; afecções vasculares cerebrais; tromboembolismo arterial e venoso, 
disrafismos espinhais; síndrome da medula presa, lesão medular adquirida, mielite transversa; 
síndrome de Guillain-Barré; doenças metabólicas; distúrbios do movimento; doença 
neurodegenerativa; bebê hipotônico; doenças neuromusculares; distrofias musculares; 
miopatias metabólicas, endócrinas, inflamatórias; neuropatias sensitivo-motoras hereditárias; 
transtornos do desenvolvimento neuropsicomotor; distúrbios de aprendizagem; distúrbios da 
comunicação; distúrbios comportamentais. 13. Hematologia: Anemias; leucemias; púrpuras; 
distúrbios da coagulação; pancitopenias; policitemia; neutropenia; transfusões. 14. Oncologia: 
Neuroblastoma; tumor de Wilms; tumores cerebrais, tumores ósseos; linfomas; histiocitose de 
células de Langerhans; tumor renal e de supra-renal; tumor de partes moles; tumores de células 
germinativas. 15. Alergia e imunologia: Dermatite atópica; urticária; síndromes de deficiência 
imunológica. 16. Reumatologia: Artrite idiopática juvenil; febre reumática; lupus eritematoso 
sistêmico; espondiloartropatias; vasculites; dermatomiosite; esclerodermia. 17. Ortopedia: Lesão 
de plexo braquial; torcicolo; instabilidade atlanto-axial; escoliose; cifose; espondilólise; 
espondilolistese; discite; displasia congênita do quadril; osteomielite; artrite séptica; sinovite 
transitória; necrose avascular de cabeça femural; variações angulares, fisiológicas, patológicas; 
síndrome patelo-femural; luxações; fraturas comuns. 18. Oftalmologia: Triagem oftalmológica; 
estrabismo; ambliopia; conjuntivites; glaucoma congênito; retinopatia da prematuridade. 19. 
Otorrinolaringologia: Otite; deficiência auditiva; rinite; epistaxe; sinusite; adenoidite. 20. 
Dermatologia: Dermatites no recém-nascido; doenças inflamatórias e/ou alérgicas; infecção 
bacteriana, fúngica, viral; alterações pigmentares; alterações dos fâneros. 21. Emergências: 
Ressuscitação cardiorrespiratória; arritmia cardíaca; edema agudo de pulmão; embolia 
pulmonar aguda; emergência hipertensiva; recursos elétricos nas emergências cardiovasculares; 
tratamento da síndrome do choque; insuficiência respiratória aguda; estado de mal asmático; 
estado de mal epiléptico; comas; síndrome de hipertensão intracraniana; abdome agudo; 
hemorragia digestiva; distúrbio metabólico e endócrino; distúrbio hidroeletrolítico e acido-básico; 
insuficiência renal aguda; septicemia; choque anafilático; angiedema; síndrome de Stevens- 
Johnson. 22. Transtornos psicológicos: Distúrbios psicossomáticos e vegetativos; transtornos 
alimentares; transtorno de ansiedade; transtorno de humor; transtorno de comportamento 
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disruptivo; transtorno de atenção e hiperatividade; transtorno invasivo do desenvolvimento; 
psicofarmacologia; negligência na infância. 23. Considerações fundamentais em cirurgia geral: 
Pré e pós-operatório; resposta neuroendócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional e 
hidroeletrolítica do paciente cirúrgico; 24. Transplantes em pediatria: princípios básicos e 
doação de órgãos; 25. Urgência e emergência. 26. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política 
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. 
Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
PORTUGUÊS: 
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
MASCULINO 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão 
do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de 
Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
MASCULINO 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
CARGOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
MASCULINO 
Noções gerais e atualidades sobre a vida econômica, social, política, tecnologia, relações 
exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente 
com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Conhecimentos 
gerais sobre meio ambiente, saúde e educação. História do Município de Sarandi-PR, do Estado 
do Paraná e do Brasil. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 
Noções gerais sobre: Limpeza e higiene em geral. Remoção de lixos e detritos. Segurança e 
higiene do trabalho. Equipamentos de Segurança (Equipamento de Proteção Individual e 
Equipamento de Proteção Coletiva). Ferramentas e equipamentos da área. Limpeza de 
equipamentos e conservação de materiais. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: 
móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, 
passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Guarda e conservação de 
alimentos; Controle de estoque de materiais de limpeza e de cozinha. Assuntos relacionados à 
sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de trabalho. Comportamento no 
local de trabalho. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias 
de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; 
Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de inseticidas e 
fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Higiene pessoal e com 
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções 
de primeiros socorros. 
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 
Descrição: Realizam serviços de limpeza em geral, inclusive nas vias publicas, realiza à 
higienização dos ambientes públicos, realização nos serviços de copa e cozinha. Características 
do trabalho: Controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Prestam serviços de auxilio na área 
administrativa entre outros (arquivos, organização de documentos, recebimentos e expedição de 
malotes nos setores). 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
Descrição: Realizam manutenção geral em vias publicas, auxilio na construção civil, tapam 
buracos, limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais. 
Características do trabalho: Controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas 
de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Prestam serviços de auxilio na 
área administrativa entre outros (arquivos, organização de documentos, recebimentos e 
expedição de malotes nos setores). 
 
ENGENHEIRO FLORESTAL 
Descrição: elaboram e supervisionam projetos à preservação e expansão de áreas verdes, 
planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução e exploração da vegetação florestal. 
Características do trabalho: analisa os efeitos de enfermidades dos cortes, do fogo, do pastoreio e 
de outros fatores que contribui para a redução de áreas verdes, a fim de desenvolver medidas de 
proteção da vegetação local. Estuda a vegetação local, examinando e classificando diferentes 
espécies e composições de solos para elaboração de projetos de prevenção. Planeja o plantio e o 
cort6e de árvores, observando a época própria e determinando as técnicas mais apropriadas. 
Organiza e controla o reflorestamento e a conservação de zonas de bosque, visando preservar e 
desenvolver áreas verdes. Efetua estudos sobre a produção e seleção de sementes, realizando 
experiências e testes de laboratório. Define e acompanha todas as atividades relacionadas à 
produção de mudas, assumindo a responsabilidade técnica por toda produção. Realiza vistorias 
e emite laudos técnicos inerentes a sua área. Proceder ao lançamento de espécies vegetais a 
serem utilizados em praças, parques, jardins e vias públicas. Planeja e coordena o trabalho de 
florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de florestas.coordena o 
levantamento , classificação, análise, capacidade de uso redistribuição, conservação, correção e 
fertilização do solo, para fins florestais. Executa o controle e orientação técnica na aplicação de 
defensivos para fins florestais. Articula-se com órgãos de outras esferas de governo vinculadas à 
atividade florestal, com vistas a obtenção de subsídios e troca de informações. Ministra 
palestras. Define análises, diagnósticos e inventários da cobertura vegetal, definindo programas 
informatizados para tal fim. Executa outras tarefas correlatadas. 
 
ORIENTADOR SOCIAL 
Descrição: garante a atenção a defesa e proteção a pessoas em situação de risco e 
vulnerabilidade social, assegurando seus direitos, abordando-as e identificando suas 
necessidades e demandas desenvolvendo atividades de convívio. Características do trabalho: 
media oficinas coletivas desenvolvidas no âmbito dos serviços socioassistenciais/socioeducativos 
promovendo atividades participativas fortalecedoras dos laços de convivência e vínculos por meio 
de atividades elaboradas no âmbito do lazer , esporte, arte e cultura. Planeja em conformidade 
com a proposta pedagógica do local de trabalho, atividades lúdicas pedagógicas, sociais, 
culturais de rotinas diárias. Programa e desenvolve atividades com objetivos de superar as 
questões sociais apresentadas, devendo conhecer, identificar e compreender a realidade social e 
a especifidade de cada política pública na área de assistência social do público a ser atendido. 
Observa, registra e auxilia, sob orientação, o desenvolvimento do público atendido, através de 
abordagem individual e/ou grupal, respeitando suas necessidades, potencialidades e aspirações. 
Observar e registrar as ocorrências no âmbito do desenvolvimento do projeto/programa/serviços 
referente ao público atendido. Integra a equipe interdisciplinar, participando ativamente dos 
grupos de estudo, cursos de capacitação ou reuniões quando solicitado, visando a capacitação 
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permanente. Presta apoio quando necessário, no tocante aos encaminhamentos para escola, 
saúde, lazer, profissionalização, cultura entre outros, sob orientação do técnico de referência. 
Zela pela organização, atualização e registro de documentos que são de sua responsabilidade. 
Programa, desenvolve, monitora e avalia as atividades lúdicas, recreativas, culturais e 
pedagógicas com o público a ser atendido, sempre com orientação do técnico de referência. Toma 
providências adequadas e/ou comunica a equipe técnica ou coordenação em situações especiais. 
Estabelece um padrão de convívio grupal, solidário, familiar e comunitário.presta primeiros 
socorros, sempre que necessário, seguindo criteriosamente as orientações pertinentes ao 
assunto. Auxilia o público alvo com o qual atuará para que este possa conhecer e refletir sobre 
sua história , favorecendo-os na reflexão de sua trajetória de vida e na construção de um saber 
crítico. Executa tarefas correlatadas. 
  
 
MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL 
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicitam exames médicos, emitem 
diagnósticos, prescrevem medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, implementam ações para promoção da saúde, coordenam programas e serviços 
em saúde, efetuam aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 
saúde e o bem estar do paciente, efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas elaboram 
documentos e difundem conhecimentos da área médica. Características do Trabalho: São 
servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examinam o paciente.Registra a consulta 
médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para 
efetuar orientação adequada, analisa e interpreta exames médicos destinados à admissão de 
candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.Presta atendimento de 
urgência em casos de acidentes de trabalho.Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física 
e mental e de óbito, para atender as determinações legais.Participa de programas de saúde 
pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em 
conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município.Zela pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes um melhor atendimento.Executa outras atividades correlatas determinadas pelo 
superior hierárquico. 
 
MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA 
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicitam exames médicos, emitem 
diagnósticos, prescrevem medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, implementam ações para promoção da saúde, coordenam programas e serviços 
em saúde, efetuam aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a 
saúde e o bem estar do paciente, efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas elaboram 
documentos e difundem conhecimentos da área médica. Características do Trabalho: São 
servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examinam o paciente.Registra a consulta 
médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para 
efetuar orientação adequada, analisa e interpreta exames médicos destinados à admissão de 
candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.Presta atendimento de 
urgência em casos de acidentes de trabalho.Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física 
e mental e de óbito, para atender as determinações legais.Participa de programas de saúde 
pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em 
conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças 
infecciosas, visando preservar a saúde no município.Zela pela conservação de boas condições de 
trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 
pacientes um melhor atendimento.Executa outras atividades correlatas determinadas pelo 
superior hierárquico. 
 


