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                                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2014  
 

EDITAL Nº 229/2014 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERT URA  
  

O Município de Vacaria/RS torna público o presente Edital, RETIFICANDO os itens descritos abaixo, que passam 
a ser como seguem e não como constaram no Edital de Abertura: 
 
1. Item 1.1 – DO QUADRO DEMONSTRATIVO 
 

Cód.  Cargo Escolaridade exigida 
e outros requisitos 

Vagas e/ou  
CR 

(cadastro 
de reserva)  

Carga 
Horária 
semanal 

(h) 

Vencimento 
Básico 

(R$) 

Valor da 
Inscrição 

(R$) 

NÍVEL SUPERIOR 

2 Engenheiro Elétrico Ensino Superior em Engenharia 
Elétrica e registro no CREA/RS. 

01 20  

1.433,51  
+ 

 430,05 
(30%) 

gratificação 
por 

dedicação 
exclusiva 

90,00 

16 
Terapeuta 
Ocupacional 

Ensino Superior Completo e 
Terapia Ocupacional e registro 
no CREFITO/RS  

CR 40  3.071,82 90,00 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

20 
Agente Comunitário 
da Saúde – ESF 
Jardim America 

Ensino Fundamental completo 
e Residir na área da 
comunidade em que atuar. 

06 40  1.014,21 35,00 

21 
Agente Comunitário 
da Saúde – ESF 
Jardim Toscano 

Ensino Fundamental completo 
e Residir na área da 
comunidade em que atuar. 

06 40 1.014,21 35,00 

22 

Agente Comunitário 
da Saúde – EACS 
Área Industrial II – 1º 
Distrito 

Ensino Fundamental completo 
e Residir na micro-área da 
comunidade em que atuar. 

01 40  1.014,21 35,00 

23 
Agente Comunitário 
da Saúde – EACS 
Ferrovia - 1º Distrito 

Ensino Fundamental completo 
e Residir na micro-área da 
comunidade em que atuar. 

CR 40  1.014,21 35,00 
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NÍVEL MÉDIO 

26 Eletricista Ensino Médio Completo.  CR 40  1.100,73 55,00 

 

1.2 Os candidatos que realizaram inscrição para o cargo de Eletricista no período de 13/11/2014 à 18/11/2014, 
os quais efetuaram o pagamento do respectivo boleto bancário, poderão ter o valor referente à taxa de 
inscrição devolvida, devido às alterações especificadas acima. Os mesmos devem entrar em contato com a 
FUNDATEC, pelo e-mail leticia.pinheiro@fundatec.org.br, para informar os dados necessários para o 
ressarcimento, no período de 20 e 21/11/2014, constando no assunto do e-mail “DEVOLUÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO – CONCURSO PREFEITURA DE VACARIA”. A Comissão de Concursos da Fundatec e da 
Prefeitura Municipal de Vacaria irão analisar caso a caso. 

1.3 Para os candidatos que já efetuaram a inscrição e não efetuaram o pagamento até a data acima citada, 
deverão reimprimir o boleto bancário com o valor da taxa de inscrição atualizado, caso se enquadre no atual 
nível de escolaridade. 
 
1.4 A divulgação do resultado da solicitação de devolução da taxa de inscrição será publicada no site da 
FUNDATEC no dia 28/11/2014.  
 
1.5 Para os candidatos que já pagaram os respectivo s boletos e desejam permanecer no cargo, 
deverão efetuar o pagamento da diferença da taxa de  inscrição, no valor de R$ 20,00. Caso não ocorra 
o pagamento, o candidato será desomologado deste Co ncurso Publico.* 
 
*Incluído em 19/11/2014. 
 
2. ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS 
 
2.1 Alteram-se a atribuição dos cargos, que passam a ser consideradas como seguem e não como 
constaram no Edital de Abertura: 
 

2.1.1 NIVEL SUPERIOR 

 

2.1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL 
 

a) Descrição sintética:  Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de 
trabalhos relacionados com obras e projetos de engenharia, bem como de fiscalização e controle de serviços 
contratados nas suas diversas fases de desenvolvimento. 
 
b) Descrição analítica:  Analisar e avaliar projetos de obras públicas, equipamentos e instalações, aquisição 
de imóveis e os em regime de programação especial, no que diz respeito a: oportunidade, custos, formas e 
prazos de execução, aspectos de contratação, adequação e alternativas técnicas; coordenar as atividades 
referentes a estudos e projetos de engenharia para instalação de distritos industriais; manter, por 
determinação superior, contatos com órgãos da administração federal e estadual, objetivando a implantação 
de complexo portuário-industrial; efetuar estudos e emitir parecer técnico sob a forma de cessão de terrenos 
para instalação de distritos industriais; examinar expedientes relativos a pontes estaduais e municipais, 
emitindo o respectivo parecer técnico; emitir parecer técnico que envolva estudos para padronização de 
construção de pontes, quer em estrutura de concreto armado convencional ou protendido e de aço; prestar 
apoio técnico a equipes encarregadas dos mapeamentos para elaboração e execução de mapas rodoviários, 
hidroviários, etc.; controlar a programação e execução de obras de arte; fiscalizar a construção de estradas de 
rodagem; colaborar na elaboração de orçamento plurianual de investimentos; dirigir e fiscalizar a construção 
de prédios públicos e obras complementares; projetar, dirigir e fiscalizar trabalhos de urbanismo; estudar, 
projetar, dirigir e executar as instalações de força motriz, mecânica, eletro-mecânica e outras que utilizem 
energia elétrica; executar estudos que visem ao controle da poluição ambiental; projetar a execução 
instalações de circuitos eletrônicos; prestar assistência técnica em projetos que visem ao aprimoramento da 
pesca e da indústria do pescado; emitir parecer, por determinação superior, sobre projetos relativos a usinas 
hidrelétricas, termelétricas, subestações, linhas de distribuição e redes de distribuição; fiscalizar a execução de 
serviços de engenharia contratados em suas diversas fases, fazendo com que sejam cumpridas as 
especificações contratuais; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares. 
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2.1.1.2 MEDICO CARDIOLOGISTA 
 
a) Descrição sintética:  Atividade de nível superior de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa 
e proteção da saúde do indivíduo, na especialidade médica de cardiologia, visando o tratamento das diversas 
doenças que afetam o ser humano. 
 
b) Descrição analítica:  Realizar anamnese e exame físico utilizando técnicas legais existentes e instrumentos 
especiais para determinar diagnóstico. Se necessário, requisitar exames complementares, referenciar o 
usuário a outros especialistas e/ou a outra categoria profissional ou a outra instituição. Emitir diagnóstico, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para as enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva, da terapêutica, de urgência e de emergência quando necessário. Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos para confirmar ou informar diagnóstico. Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a hipótese ou a conclusão diagnóstica, exames solicitados bem como seus resultados, 
o tratamento prescrito e a evolução da doença. Prestar atendimento em urgência e emergência quando se 
fizer necessário. Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da Saúde Pública e medicina 
preventiva. Participar de Programas de Saúde visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 
tratamento e a reabilitação; bem como seguir normas e protocolos clínicos implantados, exceto por indicação 
médica precisa. Proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer 
atestados e laudos previstos em normas e regulamentos. Acompanhar paciente em ambulância se necessário. 
Verificar e atestar óbito. Ministrar atendimento médico a portadores de doenças cardiovasculares. Interpretar 
eletrocardiogramas, fonocardiogramas e vectocardiogramas, radiografias, radioscopias do coração e vasos da 
base e demais exames e atos que digam respeitos ás especialidades que tenham íntima correlação com a 
cardiologia. Realizar estudos e investigações no campo da cardiologia. Prestar o devido atendimento aos 
pacientes encaminhados por outro especialista. Prescrever tratamento médico. Participar de juntas médicas. 
Participar de programas voltados para a saúde pública. Exercer censura sobre produtos médicos de acordo 
com sua especialidade. Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários. Executar outras 
tarefas semelhantes. 
 

2.1.1.3 MEDICO CLINICO GERAL  
 
a) Descrição sintética:  Atividades médicas de nível superior, de grande complexidade, envolvendo trabalhos 
de defesa e proteção da saúde do indivíduo, através de programa voltados para a saúde pública, tratamento 
clínico ou cirúrgico. 
 
b) Descrição analítica:  realizar consultas clínicas e procedimentos e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar atividades de demanda 
espontânea e programada em clínica médica, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 
procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade 
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente da equipe multidisciplinar; e participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde; acompanhar 
a execução dos Protocolos, modificando a rotina médica, desde que existam indicações clínicas e evidências 
científicas para tanto; na eventualidade da revisão dos Protocolos ou da criação de novos Protocolos, os 
Conselhos Federais de Medicina e Enfermagem e outros Conselhos, quando necessário, deverão participar 
também da sua elaboração; seguir todas as normas/regras da unidade. Integrar o trabalho da equipe 
multiprofissional de saúde nas Unidades de Saúde; Realizar busca ativa das doenças infecto-contagiosas; 
Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 
assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim;Garantir acesso a continuidade do 
tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior complexidade ou 
que necessitem de internação hospitalar; Promover a imunização de rotina, das crianças e gestantes 
encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre 
assuntos de sua competência; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente;.Efetuar exames médicos, 
avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitir diagnóstico com a respectiva prescrição de 
medicamentos e/ou solicita exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população; Receber e 
examinar os pacientes, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para 
outra especialidade médica; analisar e interpreta resultados de exames diversos, tais como de laboratório, 
Raio X e outros, para informar ou confirmar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando a dosagem e 
respectiva via de administração dos mesmos; prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para 
restabelecer ou conservar a saúde; anotar e registrar em fichas específicas, o devido registro dos pacientes 
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examinados, anotando conclusões diagnósticas e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica 
adequada a cada caso; atender determinações legais, emitindo atestados, conforme a necessidade de cada 
caso; participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos 
epidemiológicos, elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para 
estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; participa de programas de 
vacinação,orientando a seleção da população e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias 
transmissíveis; atender urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emitir atestados e laudos para 
admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na 
limpeza e organização do local de trabalho; realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo 
com as prioridades locais. 
 

2.1.1.4 MÉDICO GINECO – OBSTETRA  
 
a) Descrição sintética:  Atividade de nível superior de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa 
e proteção da saúde do indivíduo, na especialidade médica de gineco-obstetrícia, visando o tratamento das 
diversas doenças que afetam o ser humano. 
 
b) Descrição analítica:  realizar consultas clínicas e procedimentos e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); pequenas urgências clínico-
cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; indicar a 
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente da equipe multidisciplinar; e participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde; 
acompanhar a execução dos Protocolos, modificando a rotina médica, desde que existam indicações clínicas e 
evidências científicas para tanto; na eventualidade da revisão dos Protocolos ou da criação de novos 
Protocolos, os Conselhos Federais de Medicina e Enfermagem e outros Conselhos, quando necessário, 
deverão participar também da sua elaboração; seguir todas as normas/regras da unidade. Integrar o trabalho 
da equipe multiprofissional de saúde nas Unidades de Saúde; Realizar busca ativa das doenças infecto-
contagiosas; Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim;Garantir acesso a 
continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; Promover a imunização de rotina, das crianças e 
gestantes encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e 
atestados sobre assuntos de sua competência; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente;.Efetuar 
exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitir diagnóstico com a 
respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicita exames, visando a promoção da saúde e bem estar da 
população; Dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e 
aplicar métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado;, ministrar aulas e 
participar de reuniões médicas, cursos, palestras sobre medicina preventiva nas entidades assistenciais e 
comunitárias; desenvolver atividades de cunho preventivo, tais como campanha de vacinação, palestras, 
coordenar e conduzir grupos de discussão de moléstias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica 
com diagnóstico e tratamento; transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento e 
acompanhamento; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; atender consultas médicas em 
ambulatórios e hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; emitir laudos; fazer diagnósticos e 
recomendar a terapêutica; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas de 
higiene pessoal; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo; atender a pacientes que procuram a unidade sanitária, procedendo exame geral e obstétrico; solicitar 
exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e o peso da gestante; dar 
orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade;preencher fichas médicas das clientes; auxiliar 
quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa 
à nutrição e higiene da gestante e prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro 
especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; exercer 
censura sobre produtos médicos de acordo com sua especialidade; participar de juntas médicas; solicitar o 
concurso de outros médicos especializados Verificar e atestar óbitos; Indicar internação hospitalar ou 
domiciliar mantendo a responsabilidade pelo acompanhamento do usuário; Realizar o pronto atendimento 
médico nas urgências/emergências; Acompanhar a execução dos Protocolos. e Promover palestras com a 
comunidade e com a equipe, discussão de casos com a equipe e profissionais de apoio,Realizar exames 
ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias e infecções 
existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta de material preventivo do 
câncer (coleta de citologia oncótica). Executar cauterizações de colo de útero com crio-cautério. Realizar o 
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planejamento familiar, através de palestras e explanações a respeito dos métodos existentes na unidade de 
saúde e fornecendo o material quando solicitado. Realizar investigações de esterilidade conjugal através de 
exames. Participar de equipe multiprofissional, elaborando ou adequando programas, normas e rotinas, 
visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde prestadas. Realizar junto com as 
unidades de saúde, o planejamento das ações de saúde da mulher; realizar atividades clínicas pertinentes a 
sua responsabilidade profissional; apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos 
de agravos severos e/ou persistentes de saúde da mulher, além de situações específicas como a de violência 
intra-familiar; discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a 
questões específicas; criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas que se traduzam 
em maior vulnerabilidade; evitar práticas que levem à medicalização de situações individuais e sociais, 
comuns à vida cotidiana; desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir 
espaços de vida saudáveis na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da 
articulação intersetorial - conselhos tutelares, escolas, associações de bairro etc; priorizar as abordagens 
coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde da mulher se desenvolva nas 
unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como 
parceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração; e realizar visita domiciliar em 
conjunto com as equipes a partir de necessidades identificadas, a exemplo dos casos de pacientes 
impossibilitados de deambular. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 

2.1.1.5 MÉDICO PEDIATRA  
 
a) Descrição sintética:  Atividade de nível superior de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa 
e proteção da saúde do indivíduo, na especialidade médica de pediatria, visando o tratamento das diversas 
doenças que afetam o ser humano. 
 
b) Descrição analítica:  Realizar anamnese e exame físico utilizando técnicas legais existentes e instrumentos 
especiais para determinar diagnóstico. Se necessário, requisitar exames complementares, referenciar o 
usuário a outros especialistas e/ou a outra categoria profissional ou a outra instituição.Emitir diagnóstico, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para as enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva, da terapêutica, de urgência e de emergência quando necessário. Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos para confirmar ou informar diagnóstico. Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a hipótese ou a conclusão diagnóstica, exames solicitados bem como seus resultados, 
o tratamento prescrito e a evolução da doença.Prestar atendimento em urgência e emergência quando se fizer 
necessário.Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da Saúde Pública e medicina 
preventiva. Participar de Programas de Saúde visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 
tratamento e a reabilitação; bem como seguir normas e protocolos clínicos implantados, exceto por indicação 
médica precisa. Proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer 
atestados e laudos previstos em normas e regulamentos. Acompanhar paciente em ambulância se necessário. 
Verificar e atestar óbito. 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. Atender urgências e 
emergência pediátricas, incluindo a realização de consultas de ambulatório. Realizar o preenchimento de 
fichas de doença de notificação compulsória. 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. 
Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso.Assessorar a elaboração de 
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva. Participar de programas de saúde, 
visando o controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde. Acompanhar paciente em 
ambulância em caso de necessidade. - identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, as atividades, as 
ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; identificar, em conjunto com as ESF 
e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações; atuar, de forma integrada e planejada, nas 
atividades desenvolvidas pelas ESF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e 
atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos; acolher os usuários e humanizar a 
atenção; desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas 
sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras; promover a gestão integrada e a 
participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde; elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades 
dos NASF por meio de cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação; avaliar, 
em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento e a implementação das ações e a 
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medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos; 
elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos NASF; elaborar projetos 
terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e 
os NASF do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. Ações de atenção às crianças desenvolvidas a partir de 
demandas identificadas e referenciadas pela equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, cuja complexidade 
exija atenção diferenciada. Ações de interconsulta desenvolvidas juntamente com médicos generalistas e 
demais componentes das equipes de Saúde da Família, que estejam inseridas num processo de educação 
permanente. Ações de capacitação dentro de um processo de educação permanente para os diferentes 
profissionais das equipes Saúde da Família e os demais atendimentos/procedimentos da área que requeiram 
nível de conhecimento ou tecnologia mais específico. realizar junto com as ESF o planejamento das ações de 
saúde da criança; realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; apoiar as ESF na 
abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de agravos severos e/ou persistentes de saúde da 
criança, além de situações específicas, como a de violência intrafamiliar; discutir com as ESF os casos 
identificados que necessitem de ampliação da clínica em relação a questões específicas; criar, em conjunto 
com as ESF, estratégias para abordar problemas que se traduzam em maior vulnerabilidade; evitar práticas 
que levem a medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; desenvolver ações de 
mobilização de recursos comunitários, buscando desenvolver espaços de vida saudáveis na comunidade, 
como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial (conselhos tutelares, escolas, 
associações de bairro etc); priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a 
atenção em saúde da criança se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 
ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir redes de 
apoio e integração; e realizar visita domiciliar conjunta às equipes Saúde da Família a partir de necessidades 
identificadas, a exemplo dos casos de pacientes impossibilitados de deambular. Executar outras tarefas 
semelhantes. 
 

2.1.1.6 MÉDICO PSIQUIATRA  
 
a) Descrição sintética:  Atividade de nível superior de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa 
e proteção da saúde do indivíduo, na especialidade médica de cardiologia, visando o tratamento das diversas 
doenças que afetam o ser humano. 
 
b) Descrição analítica:  Realizar anamnese e exame físico utilizando técnicas legais existentes e instrumentos 
especiais para determinar diagnóstico. Se necessário, requisitar exames complementares, referenciar o 
usuário a outros especialistas e/ou a outra categoria profissional ou a outra instituição. Emitir diagnóstico, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para as enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva, da terapêutica, de urgência e de emergência quando necessário. Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos para confirmar ou informar diagnóstico. Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a hipótese ou a conclusão diagnóstica, exames solicitados bem como seus resultados, 
o tratamento prescrito e a evolução da doença. Prestar atendimento em urgência e emergência quando se 
fizer necessário. Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da Saúde Pública e medicina 
preventiva. Participar de Programas de Saúde visando à promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 
tratamento e a reabilitação; bem como seguir normas e protocolos clínicos implantados, exceto por indicação 
médica precisa. Proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer 
atestados e laudos previstos em normas e regulamentos. Acompanhar paciente em ambulância se necessário. 
Verificar e atestar óbito. 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 
demenciais. 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. 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 
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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. 
Executar outras tarefas semelhantes. 
 

2.1.1.7 ODONTOLOGIA 
 
a) Descrição sintética:  Atividades de nível superior. De grande complexidade, envolvendo diagnóstico, 
tratamento bucal-dental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de 
radiologias, bem como participar de programas voltados para a saúde pública. 
 
b) Descrição analítica:  Exercer funções relacionadas com o tratamento buço dental e cirurgia; fazer 
diagnósticos, determinando o respectivo tratamento; executar as operações de prótese em geral e de profilaxia 
dentária; fazer extração de dentes e de raízes; realizar restauração e obturações, bem como a inclusão de 
dentes artificiais; ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e trabalhos de pontes; tratar condições 
patológicas da boca e da face; fazer esquemas das condições da boca e dos dentes dos pacientes; aplicar 
anestesia local e truncular; realizar odontologia preventiva; efetuar a identificação das doenças buço dentais e 
o encaminhamento a especialistas, quando diante de alterações fora da área de sua competência; proceder á 
interpretação dos resultados de exames de laboratório microscópicos, bioquímicos e outros; fazer radiografias 
na cavidade bucal e na região crânio-facial; interpretar radiografias de cavidade bucal e da região crânio-facial; 
participar de programas voltados para a saúde pública; participar de juntas médicas; orientar, coordenar e 
supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; executar outras tarefas semelhantes. 
 

2.1.2 NÍVEL MÉDIO 
 

2.1.2.1 ATENDENDE DE CRECHE 
 
a) Descrição sintética:  realizar atividades de cuidar e educar, oportunizando o desenvolvimento integral da 
criança de 0 a 5 anos de idade nas Escolas Municipais de Educação Infantil. 

 
b) Descrição analítica:  receber e atuar diretamente com as crianças nas Escolas Municipais de Educação 
Infantil, garantindo-lhe o bem-estar, promovendo o seu desenvolvimento integral, através da confiança, da 
afetividade, do incentivo e de limites, proporcionando a interação num ambiente coletivo; orientar as crianças 
no que se refere à higiene pessoal: dar banho, trocar fraldas, sempre que necessário e atender quanto a 
salubridade do ambiente escolar; auxiliar as crianças na alimentação e também quanto ao uso dos sanitários; 
promover horários para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; respeitar o período de 
adaptação de cada criança, observando a sua individualidade; levar ao conhecimento da Direção da escola 
qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; desenvolver atividades recreativas; participar de atividades extra - 
classe, reuniões administrativas, bem como de capacitação e/ou cursos de formação continuada; observar a 
saúde das crianças (febre, assaduras, arranhões...)e não medicá-las sem receituário médico; preparar a 
alimentação dos bebês (mamadeiras, frutas e afins) observando o cardápio e as orientações da nutricionista; 
zelar pelos ambientes escolares, bem como pelos recursos materiais (jogos, brinquedos, mobiliário e 
equipamentos ...); manter o ambiente de trabalho organizado e higienizado realizando a troca de lençóis e 
toalhas de banho periodicamente, bem como estar atenta a troca dos babadores no decorrer das atividades; 
entregar as crianças higienizadas: rosto e mãos, com a troca de fraldas, cabelo penteado, agasalhadas 
quando necessário; conferir mochilas (entrada e saída) verificando os pertences das crianças tais como: 
remédios, chupeta, calçados e roupas; acompanhar as professoras da turma auxiliando-as nas atividades ( 
passeios, pátio, parque, projetos ...); manter o ambiente de trabalho agradável através da socialização, do 
diálogo, da cortesia e da educação; exercer com zelo as atribuições do cargo; realizar outras tarefas afins. 
 

2.1.2.2 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  
 
a) Descrição sintética:  Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista em todas as atividades inerentes á 
função. 
 
b) Descrição analítica:  Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção e saúde; proceder a desinfecção e 
esterilização de materiais e instrumentais utilizados, o armazenamento ou se necessário o transporte até o 
local apropriado para instrumentais clínicos; preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 
instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos; organizar a agenda clínica e os serviços administrativos 
pertinentes ao setor; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referente a saúde bucal com os demais 
membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integras ações de saúde, participar do 
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gerenciamento de insumos necessários para o funcionamento da unidade, zelar pela guarda e 
conservação/manutenção dos equipamentos e materiais; participar de atividades inerentes a todos na equipe 
de saúde da família, Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da 
atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local; realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 
domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar 
ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações 
de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação 
de doenças e agravos de notificação compulsória e de ouros agravos e situações de importância local; realizar 
a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento 
humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela população adscrita, 
mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do 
sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 
controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais 
com a equipe, sob coordenação da Secretaria de Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos 
sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente. 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
3. Item 11 – DOS CRITERIOS DE DESEMPATES 

Onde lê-se: 
 
11.1.5 Para os cargos de Nível Fundamental Completo  e Incompleto (exceto cargos de Borracheiro, 
Eletricista e Motorista): 
a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
b) maior pontuação na prova de Matemática. 
c) maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais; 

 
11.1.6 Para os cargos Borracheiro, Eletricista e Mo torista: 
a) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
b) maior pontuação na prova de Matemática; 
c) maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais 
d) maior pontuação na Prova Prática. 

 

Leia-se: 

 
11.1.5 Para os cargos de Nível Fundamental Completo  e Incompleto (exceto cargos de Borracheiro e 
Motorista): 
d) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
e) maior pontuação na prova de Matemática. 
f) maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais; 

 
11.1.6 Para os cargos Borracheiro e Motorista: 
e) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
f) maior pontuação na prova de Matemática; 
g) maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais 
h) maior pontuação na Prova Prática. 

 
 
Inclui-se o item abaixo no Edital de Abertura, conforme segue: 
 
11.1.7 Para o cargo de Eletricista : 
a) maior pontuação na prova de Legislação; 
b) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; 
c) maior pontuação na prova de Matemática; 
d) maior pontuação na prova de Conhecimentos Gerais; 
e) Maior pontuação na prova Pratica. 

 
 

Vacaria, 18 de novembro de 2014. 
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