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ATO Nº 001 DE PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO 

EDITAL Nº 002/2018 DE PROCESSO SELETIVO  

 

O Senhor Paulo Sergio de Araujo, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, juntamente com 

a comissão municipal e o Instituto O Barriga Verde, TORNA PÚBLICO o que segue: 

 

1. Fica incluído neste Edital os Cargos de Assistente Social e Médico ESF, conforme segue: 

a) Anexo I – Quadro de Cargos: 

CARGO PROGRAMA 
Nº 

Vagas 
Carga 

Horária 
Vencimento REQUISITOS/HABILITAÇÃO 

TIPO DE 
PROVA 

Taxa inscrição 
R$ 

Período 
Prova 

Assistente 
Social 

LEI 
655/1999 

CR 40h/s 2.172,59 
Curso Superior Completo na 
área e Registro no Conselho 
de Classe 

Escrita e 
Títulos 

R$ 93,50 Vespertino 

Médico 
ESF 

ESF CR 40h/s 9.323,77 
Graduação em Medicina e 
Registro na entidade de 
Classe 

Escrita e 
Títulos 

R$ 93,50 Matutino 

 

b) Anexo II – Atribuição dos Cargos: 

Assistente Social  
Desenvolver atividades de nível superior, de natureza especializada e de grande complexidade, envolvendo 
planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com o diagnóstico, desenvolvimento 
e tratamento de aspectos sociais. 

 
Médico ESF 

realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as 
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adultos e idoso; realizar consultas e procedimentos na USF e, 
quando necessário, no domicílio;  realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção 
na Atenção Básica, definidas pela Norma Operacional da Assistência à Saúde; aliar a atuação clínica à prática da 
saúde coletiva;  fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário, garantindo à continuidade o tratamento na USF, por meio de um sistema de 
acompanhamento e referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação 
hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras atividades correlatas à função 
e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

c) Anexo III – Conteúdo Programático: 

ASSISTENTE SOCIAL  
Código de ética profissional do assistente social. Atuação dos conselhos municipais cuja instituição e atribuições 
sejam voltadas a atividades sociais; noções inerentes aos programas de assistência social pública, junto aos idosos, 
às crianças; conhecimentos das estruturas públicas de assistência social; atividades possíveis de execução junto às 
comunidades, objetivando melhorias de qualidade de vida dos indivíduos. Conhecimentos básicos inerentes à área 
de atuação, do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. Medidas 
sócio-educativas, reinserção social, liberdade assistida e prestação de serviços. Direitos Humanos éticos e cidadania: 
Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Lei de Regulamentação da profissão do Assistente 
Social; Política Nacional do Idoso; Estatuto das Pessoas com Deficiência.   Programas, serviços e metodologia do 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Programas, serviços e metodologia do centro de referência 
especializado de Assistência Social – CREAS. Administração pública. Poderes Administrativos.  Atos Administrativos, 
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Servidores Públicos, Responsabilidade Civil da Administração; Noções de ética e cidadania. Ética Profissional e outros 
conteúdos inerentes ao cargo. 
 
MÉDICO ESF 
Conhecimentos básicos de Medicina: Semiologia médica na prática clínica; Radiologia Básica na prática clínica; 
Patologia Geral; Epidemiologia Geral; Farmacologia básica; Ética Médica. Específico: Antibioticoterapia; Anemias; 
Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaleias; Febre de origem indeterminada; 
Diarreias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças 
sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor 
toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; 
Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; 
Micoses superficiais; Obesidade; Dislipidemias. Código de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados 
preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças 

de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito. 
 

 

2. As demais regras e normas do edital permanecem inalteradas. 

 

GAROPABA, 23 de março de 2018. 
 

                                                                                                                    Paulo Sergio de Araujo 
Prefeito Municipal 

 
 
 


