PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA - SP
PROCESSO SELETIVO 01/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO II
O Prefeito Municipal de Severínia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância
com a Legislação Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituição da República
Federativa do Brasil, Lei Orgânica do Município de Severínia e demais Legislação Municipal vigente, faz saber da
Retificação do Anexo I – Programa de Provas para o emprego de Médico da Estratégia Saúde da Família, conforme
abaixo:
MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
ONDE SE LÊ:
Prevenção e tratamento das patologias mais frequentes na atenção primária em ambos os sexos nos diferentes
momentos do ciclo de vida (crianças, idosos, adolescentes, adultos).
Promoção e proteção à saúde de crianças, mulheres, adolescentes, homens, adultos e idosos.
Planejamento de ações em saúde (individuais e coletivas) de acordo com a demanda e características da população
assistida.
Acompanhamento de recém-nascidos normais e puericultura.
Acompanhamento de pré-natal normal, identificação do pré-natal de risco e encaminhamento.
Assistência a partos e puerpérios normais.
Tratamento das patologias mais prevalentes durante a gestação e puerpério.
Orientação sobre métodos anticoncepcionais e planejamento familiar.
Tratamento das dermatoses mais prevalentes em atenção primária
Acompanhamento, diagnóstico, tratamento e encaminhamento, quando necessário, dos problemas de saúde mental
mais prevalentes na atenção primária.
Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais prevalentes e encaminhamento.
Técnicas e cuidados para pequenas cirurgias e curativos.
Saúde Ocupacional.
Diagnóstico e cuidados iniciais de situações de urgência e emergência.
Indicação e interpretação de exames complementares comuns na prática médica.
Conhecimento sobre ciclo vital, estrutura e dinâmica familiar.
Vigilância Epidemiológica, doenças epidêmicas e endêmicas.
Imunização.
Trabalhos com grupos e participação da comunidade.
Trabalho em equipe multiprofissional e NASFs.
Gerenciamento e organização de serviço de saúde de atenção primária.
Princípios da Estratégia de Saúde da Família e papel do médico na Estratégia de Saúde da Família.
Papel da Atenção Primária na saúde.
Política de humanização e acolhimento.

LEIA-SE:
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em atenção primária em saúde; Conceitos fundamentais das
diversas Especialidades Clínicas; Noções Básicas de Urgência/ Emergência na Prática Médica; Educação em Saúde;
Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Assistência ginecológica;
Concepção e contracepção; Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco; Diagnóstico e
tratamento das afecções mais frequentes do ciclo gravídico e puerperal; Cuidados ao recém nascido e condução da
puericultura; Desnutrição Proteico-calórica; Diarreia Aguda e Crônica na Criança; Doenças respiratórias na Criança;
Doenças Infectocontagiosas mais frequentes na criança; Parasitoses Intestinais; Dermatoses mais frequentes;
Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas mais frequentes; Saúde do trabalhador; Tratamento
das afecções mais frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na terceira idade; Interpretação de exames
complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária; Saúde mental; Distúrbios psíquicos mais comuns na
prática ambulatorial; Diagnóstico das patologias cirúrgicas mais frequentes e encaminhamentos necessários;
Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Vigilância
sanitária; Vigilância em saúde; Participação Comunitária nos Programas de Saúde; Programa de saúde da família:
princípios e diretrizes; Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde; Política Nacional de Humanização da Atenção à
Saúde; Código de ética médica.

Severínia, 23 de julho de 2018.
Celso da Silva
Prefeito do Município

