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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS/MG 
ERRATA Nº 01 – CONCURSO PÚBLICO 

 
 

O Prefeito do Município de Braúnas, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna pública a Errata nº 01 

do Edital de Concurso Público Nº 001/2018, conforme a seguir: 

 
Art. 1° - Retifica-se o Cronograma do Concurso público a partir do item 5, que passa a ter a seguinte redação: 

 

 
05 

 
Divulgação da listagem  complementar  de  local  de  prova  referente  deferimento  de  inscrição  não  homologada  no  
site seapconcursos.listaeditais.com.br 

 
09/08/2018 

06 Realização das Provas Objetivas 11* e 12/08/2018 

 
07 

 
Divulgação dos gabaritos oficiais das Provas Objetivas no quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Braúnas e no endereço eletrônico seapconcursos.listaeditais.com.br 

 
13/08/2018 

 
08 

 
Prazo de Recurso referente aos Gabaritos das Provas Objetivas e envio de Títulos 

 
14 a 16/08/2018 

09 Respostas aos recursos interpostos pelos candidatos – Resultado das Provas Objetivas e resultado da Prova de Títulos 27/08/2018 

11 Prazo de Recurso referente ao resultado/pontuação das Provas Objetivas e de Títulos 28 a 30/08/2018 

12 Convocação Prova Prática para os cargos 09- MOTORISTA DE AMBULÂNCIA I e CARGO 10- MOTORISTA DE 
CAMINHÃO/ÔNIBUS – CATEGORIA “D” 

28/08/2018 

13 Aplicação Provas Práticas cargos 09- MOTORISTA DE AMBULÂNCIA I e CARGO 10- MOTORISTA DE 
CAMINHÃO/ÔNIBUS – CATEGORIA “D” 

09/09/2018 

14 Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos e Resultado Final para os demais cargos exceto 09 e 10  10/09/2018 

15 Resultado provas Práticas 11/09/2018 

16 Prazo de Recurso Resultado provas Práticas 12 a 14/09/2018 

17 Resultado Final dos cargos 09 e 10 para fins de homologação 19/09/2018 

Art. 2° - Retifica-se o item 6.7.1, que passa a ter a seguinte redação 
 

Será reprovado/desclassificado o candidato que zerar qualquer prova ou não obtiver 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos na prova de Conhecimentos Específicos, sendo que nesse último caso, apenas para os cargos de nível superior. 

 
Art. 3º - Retifica-se, no Anexo III, o Programa de Provas para o cargo 05 – Médico Ginecologista/Obstetra I e cargo 06 – 
Médico PSF. Leia-se: Língua Portuguesa – 10 questões no valor de 3,0 pontos cada e Conhecimentos Específicos 20 
questões no valor de 3,5 pontos cada, totalizando um total de 100 pontos. 

 
Art. 4º - Acrescenta-se no Caput do Edital a Lei nº 352/2016. 

 
Art 5º - Acrescenta-se no Anexo I as atribuições dos cargos de Médico Pediatra I e Médico  
 
 
Psiquiatra I, conforme a seguir: 

 
MÉDICO PEDIATRA I – Trabalho técnico, de nível superior, que consiste em prestar assistência médica em postos 
de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. O trabalho desenvolve-se com ampla autonomia técnica, sob supervisão e controle 
dos resultados do superior hierárquico. Atribuições: Realizar anamnese e exame clínico; Analisar o resultado dos 
exames laboratoriais; Avaliar presença de fatores de risco; Avaliar crescimento, desenvolvimento e estado 
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nutricional; Avaliar e orientar quanto à imunização;Preencher gráfico de peso, estatura e perímetro cefálico, cartão da 
criança e prontuário;Diagnosticar e tratar as doenças e intercorrências;Encaminhar a criança para os serviços de 
referência quando necessário;Orientar sobre alimentação e higiene;Realizar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional. Qualificação Mínima: curso superior de Medicina e especialização em Pediatria, com 
registro no CRM. 

 
MÉDICO PSIQUIATRA I - Trabalho técnico, de nível superior, que consiste em prestar assistência médica em postos 
de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. O trabalho desenvolve-se com ampla autonomia técnica, sob supervisão e controle 
dos resultados do superior hierárquico. Atribuições típicas:Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e 
instrumentos especiais para determinar diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, 
encaminhar o usuário a especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação 
médica; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de urgência, de 
emergência ou terapêutica;Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;Prestar atendimento em urgências e 
emergências;Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;Examinar e diagnosticar o 
paciente, efetuando as observações relação médico-paciente, conceito de transferência, contratransferência e 
latrogenia, efetuar observação psiquiátrica - anamnese;Realizar exame somático, mental e complementar quando 
necessário;Tratar síndromes psiquiátricas, Distúrbios mentais orgânicos - estados demências; Dependência do álcool 
e de outras substâncias psicoativas; Distúrbios esquizofrênicos: distúrbios delirantes; Distúrbios do humor; Distúrbios 
de ansiedade: ansiedade generalizada, distúrbios de pânico, distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de 
stress pós-traumáticos; Distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes; Distúrbios de personalidade: desvios 
sexuais; e Deficiência mental;Indicar ou encaminhar pacientes para tratamento especializado/ reabilitação, 
entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima recuperação;Participar de equipes multiprofissionais, 
emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir o seu 
agravamento;Executar tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, terapia, para promover a recuperação do 
paciente;Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade;Realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional. Qualificação Mínima: curso superior de Medicina e especialização em Psiquiatria, 
com registro no CRM. 

 
 

Art. 6º - Acrescenta-se no Anexo II o programa de provas para os cargos de Médico Pediatra I e Médico Psiquiatra I. 

 
MÉDICO PEDIATRA - Conhecimentos Específicos: Acidentes na infância, Adenotonsilites, Adolescência – 
problemas comuns, Atenção integrada às doenças prevalentes na Infância (AIDPI), A criança HIV positiva, 
Aleitamento materno, Alergia à proteína do Leite de Vaca (APLV), Asma brônquica, Avaliação nutricional, 
Bronquiolite, Crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor da criança normal, 21 Deficiência auditiva, 
Dermatoses freqüentes na infância, Desidratação, Diarréia aguda infecciosa, Doenças exantemáticas, Febre: 
manejo na criança, Imunizações, Infecção respiratória aguda, Infecções do trato urinário, Maus tratos, abuso e 
negligencia, Meningites, Otite média, Pneumonias, Rinossinusite, Síndrome Hemolítico urêmica, Síndrome necrótica 
e nerítica, Tuberculose, Sugestões Bibliográficas: LOPEZ, Fábio, CAMPOS, Dioclécio Junior.Tratado de Pediatria – 
Sociedade Brasileira de, Pediatria . Editora Manole Ltda., Barueri, SP, 2007.Brasil. Ministério da Saúde. 
Tuberculose: guia de vigilância epidemiológica. 
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Brasília, DF. 2002, Brasil. Ministério da Saúde. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Série 
Cadernos de Atenção Básica no. 11. Normas e manuais técnicos no. 173, Brasília, DF. 2002 IV Diretrizes Brasileiras 
do Manejo da Asma. J. Bras. Pneumol 32, Supl 7, 2006.Brasil. Ministério da Saúde. Guia de tratamento clínico da 
Infecção pelo HIV em Pediatria. Brasília, DF, 3ª ed – 2006. Brasil. Ministério da Saúde. Imunobiológicos especiais e 
suas indicações, Brasília, DF. 2006. Brasil. Ministério da Saúde. Recomendações para profilaxia da transmissão 
vertical do HIV e terapia anti - retroviral . Brasília, DF, 4ª ed - 2007. Brasil. Ministério da Saúde Manual de Vigilância 
Epidemiológica de efeitos adversos pósvacinação. Brasília, MS 2007 Sociedade Brasileira de Pediatria - Calendário 
Vacinal 2008 - Educação médica continuada. Documentos Científicos disponível em www.sbp.com.br Guia de 
atuação frente a maus tratos na infância e adolescência -disponível nos manuais virtuais da Sociedade Brasileira de 
Pediatria - Manual Prático de Atendimento em Consultório e Ambulatório de Pediatria – disponível como Manual 
virtual da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

 
MÉDICO PSIQUIATRA - Conhecimentos Específicos: Psicopatologia Geral: transtornos e alterações da 
consciência, orientação, atenção, humor, afeto,volição, pragmatismo, memória, inteligência, pensamento, senso 
percepções, consciência do eu, psicomotricidade, fala, linguagem,consciência de morbidade. Clínica Psiquiátrica: 
anamnese e exame psíquico; princípios de neurociências; classificação, etiopatogenia,diagnóstico, diagnóstico 
diferencial, evolução, prognóstico e tratamento dos seguintes transtornos mentais: transtornos mentais orgânicos, 
transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas, esquizorenia, transtornos 
dohumor, transtornos neuróticos (fóbicos.ansiosos, do pânico, obsessivos.compulsivos, de estresse pós.traumático), 
transtornos dissociativos, transtornos somatoformes, transtornos alimentares, retardo mental. Psicofarmacoterapia: 
farmacocinética farmacodinâmica, uso, manejo, efeitos colaterais e interações medicamentosas dos seguintes 
grupos de psicofármacos: antipsicóticos, antidepressivos, benzodiazepínicos, anticolinérgicos, estabilizadores do 
humor, anticonvulsivantes e hipnóticos. Saúde Mental: história da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), situação 
atual da RPB, clínica praticada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), movimentos de usuários e familiares, 
políticas públicas e legislações sobre o tema. Legislação: SUS: Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; Lei Nº 8.142 
de 28 de dezembro de 1990; Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-01/02; Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000 
Referência Bibliográfica: Legislação: Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; Lei Nº 8.142 de 28 de dezembro de 
1990; Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-01/02; Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde – NOB- SUS-1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000; Lei Federal 10.216, 
de 06 de abril de 2001. Lei Estadual 11.802 de 18 de janeiro de 1995. Emenda da Lei Estadual 11.802, de 1° de 
dezembro de 1997. Resolução do Conselho Feder al de Medicina n° 1407/94. Resolução do Conselho Federal de 
Medicina n° 1598/2000. EY, H et alli. “Manual de Psiquiatria ”, São Paulo, Rio de Janeiro, Masson. FERNANDES, F. A. 
“Fundamentos de la Psiquiatria Actual”, Madrid, EPM, Tomo I, Parte 2ª. “ Questiones psicopatológicas”. FREUD, S. 
“O Mal Estar da Civilização”. (1930) ESB, Rio de Janeiro Imago, Vol, XXI, FREUD, S. “Notas Psicanalíticas para um 
Relato Autobiográfico de um caso de Paranóia”. (1911) ESB Rio de Janeiro, Imago, Vol XII. FREUD, S. “A Perda da 
realidade na Neurose e na Psicose” (1924) ESB, Rio de Janeiro, Imago, Vol. XIX. STAHL, S. M. “Psicofarmacologia 
Bases Neurocientíficas e Aplicações Clínicas”. Rio de Janeiro, MEdsi, 1998. Relatório Final da III Conferência 
Estadual de Saúde Mental – Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, 2001.DESVIAT, M. “A reforma 
Psiquiátrica”, Rio de Janeiro, Fiocruz, 1999. DELGADO, P.G.G. “As razões da Tutela”, Rio de Janeiro, Te Corá, 
1992. BARROS F. O. “PAI-PJ – Projeto de Atenção Interdisciplinar ao Paciente Judiciário”. Caderno de Textos – III 
Conferência Nacional de Saúde mental: Cuidar Sim, Excluir Não. Ministério da Saúde, 2001. LOBOSQUE, A. M. 
“Princípios para uma Clínica Antimanicomial e Outros Escritos”, São Paulo, Hucitec, 1997. LOBOSQUE, A. M.. 
“Experiências da Loucura”, Rio de Janeiro, Garamond, 2001. 
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MANHADO, R. “Ciência e Saber. A Trajetória da Arqueologia de Foucaulf”. Rio de Janeiro, 1998 
– Graal, 1988 2ª parte. Cap. 1: “Uma Arqueologia da Percepção”. BUCHER, R. “Drogas e Drogadição no Brasil”. 
Porto Alegre. Artmed – RAMOS É BERTOLOTE”, “Alcoolismo Hoje”. Porto Alegre, Artmed. 

 
 

Art. 7º - Acrescenta-se no Anexo III os cargos de Médico Pediatra I – cargo 11 e Médico Psiquiatra I – cargo 12: 
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MÉDICO 

PEDIATRA I 

 

 
Curso Superior de Medicina 

e especialização em 
Pediatria, com registro no 

CRM. 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

00 

 
 

 
R$ 

7.892,11 

 
 
 
 

80,00 

 
 
 
 

16h 

 
 

 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

 
 

 
10 
20 

 
 

 
3,0 
3,5 

 
 
 
 

12 

 
 

 
MÉDICO 

PSIQUIATRA I 

 

 
Curso Superior de Medicina 

e especialização em 
Psiquiatria, com registro no 

CRM. 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

00 

 
 

 
R$ 

4.922,10 

 
 
 
 

80,00 

 
 
 
 

20h 

 
 

 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

 
 

 
10 
20 

 
 

 
3,0 
3,5 

 
Art. 8º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 

 
 
 

Braúnas, 11 de Maio de 2018. 
 

Jovani Duarte Menezes 
Prefeito Municipal 


