
 
 

SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2017 

EDITAL RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 03/2017 

Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY, Presidente do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde 

na Região Metropolitana de Campinas - Norte, no uso de suas atribuições legais, torna pública:  

1. Pelo presente, fica retificado nas tabelas I, II, III, IV, V e VI do Edital Completo de 

Abertura das Inscrições 01/2017, para o cargo de Bioquímico. 

Onde LIA-SE: Superior completo (Bioquímica) + Registro no CRF. 

LEIA-SE: Superior completo (Bioquímica) + Registro no CRQ. 

2. Pelo presente, fica retificado no Anexo II – Conteúdo Programático, do Edital Completo 

de Abertura das Inscrições 01/2017, o conteúdo de Conhecimento Específico para o Cargo 

de Médico Anestesiologista conforme descrito abaixo: 

Médico Anestesiologista 

Conhecimento Específico: (10 questões) 
Preparo anestésico (Consultório de avaliação pré-anestésica: organização, Vantagens.  Avaliação 

pré-anestésica: anamnese, exame clínico, exames complementares. Avaliação do risco e do 
estado físico. (Pacientes em uso agudo e crônico de medicamentos). Farmacologia dos anestésicos 

locais. Farmacologia dos anestésicos venosos. Farmacologia dos anestésicos inalatórios. 
Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia do 

sistema nervoso. Transmissão e bloqueio neuromuscular. – Anestesia venosa(Anestesia venosa 
total; Anestesia alvo controlada) Anestesia inalatória. Bloqueio subaracnóideo e peridural.  

•Bloqueios periféricos (bloqueio do plexo braquial; bloqueio de nervos periféricos Anatomia, 
técnicas, indicações, contra indicações e complicações). Recuperação pós-anestésica. 

Monitorização. Técnicas, indicações e complicações; Monitorização da função cardiovascular (com 

monitorização invasiva e eco transoperatório);  função respiratória; da função renal; da 
transmissão neuromuscular e da temperatura corporal; Monitorização do Sistema Nervoso 

Central; Monitorização da coagulação (Tromboelastograma). Parada cardíaca e reanimação. 
Autocóides derivados dos lipídios. Metabolismo (equilíbrio hidroeletrolitico e acidobásico). 

Reposição volêmica e transfusão. Circulação extracorpórea; •Suporte mecânico à circulação: balão 
intra aórtico e ou Anestesia para implante de marca-passo e cardioversão; Anestesia para 

cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico; Anestesia para cirurgia vascular periférica e de 
aorta: aneurismas e revascularização; Anestesia ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora 

do centro cirúrgico. Complicações da anestesia. Choque. Terapia intensiva. Suporte ventilatório.  

3. Pelo presente, ficam ratificadas todas as demais disposições contidas no EDITAL 

COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES nº 01/2017 da Seleção Pública – CISMETRO 

publicada em 07 de abril de 2017. 

4. Este Edital está disponível  nos endereços eletrônicos  http://orhion.listaeditais.com.br/; 

http://www.cismetro.com.br;  www.arturnogueira.sp.gov.br; www.holambra.sp.gov.br, 

www.morungaba.sp.gov.br/, www.paulinia.sp.gov.br/, www.santagertrudes.sp.gov.br/, 

http://pmsaposse.sp.gov.br/,  afixados nos murais do CISMETRO e nas Secretária de Saúde das 

Cidades de ARTUR NOGUEIRA, HOLAMBRA, MORUNGABA, PAULÍNIA, SANTA GERTRUDES E SANTO 

ANTÔNIO DE POSSE e publicados nos jornais O REGIONAL; JI - Jornal de Itatiba e o Jornal A cidade 

Santa Gertrudes. 

 

 

Holambra, 03 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

FERNANDO FIORI DE GODOY      ELCIO FERREIRA TRENTIN 

PRESIDENTE do CISMETRO       SUPERINTENDENTE do CISMETRO 
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