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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS/PR 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 
 

EDITAL Nº 05/2018 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

 

Valdinei Aparecido de Oliveira, Prefeito do Município de Congonhinhas, torna público o presente Edital Retificativo, 
informando o que segue: 
 
 
1. Exclui-se no Item 1.1 – DO QUADRO DEMONSTRATIVO, no cargo de Professor de Educação Física, o requisito 
abaixo: 
 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

13 
Professor de Educação 
Física 

Ensino Superior em Completo de 
Licenciatura Plena em Educação 
Física e registro no Órgão 
competente. 

03 20 1.485,81 

*Os demais cargos permanecem inalterados. 
 
 
2. Devido a exclusão do requisito acima, prorroga-se o período de inscrições e alteram-se as demais datas abaixo: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 
03/09 a 

16/10/2018 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas dos Portadores de 
Deficiência 

17/10/2018 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram condições especiais para 
o dia de prova 

17/10/2018 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 17/10/2018 

 

3. Altera-se no Anexo VI – PROGRAMAS, nos cargos de Médico Clínico Geral 20 h e 40 h e Médico Plantonista, 
os Programas relacionados aos Conhecimentos Específicos, passando a ser como segue e não como constou no 
Edital de Abertura: 

MÉDICO CLÍNICO GERAL – 20H E 40H 

PROGRAMA:  

- Análise crítica de artigos científicos, Anamnese e exame físico, Aspectos éticos e legais, Avaliação e cuidados 
perioperatórios, Cuidados paliativos, Nutrição enteral e parenteral, Princípios básicos de epidemiologia clínica, 
Revisão sistemática da literatura, metanálises, diretrizes e protocolos. 

- Epidemiologia: Epidemiologia geral. Determinantes e desigualdades em saúde. Magnitude e tendências da 
situação de saúde da população brasileira. Vigilância em saúde. Diagnóstico de saúde de 
comunidades. Indicadores de saúde. Bioestatística. Incidência, prevalência, mortalidade e letalidade. Coeficientes, 
razões e proporções. Distribuição normal. Amostragem. Teste de hipóteses. Métodos de pesquisa em saúde. 
Medicina baseada em evidências. Análise crítica de artigos científicos. Revisão sistemática da literatura, metanálise, 
diretrizes e protocolos. Delineamentos de estudos epidemiológicos. Testes diagnósticos e medidas de associação e 
de efeito. Ética em Saúde e em Pesquisas em Saúde. 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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- Administração e Planejamento em Saúde, Políticas de saúde e sistemas de saúde. Sistema Único de Saúde 
(SUS). Pacto pela Saúde. Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (COAPs). Regionalização. Sistema 
de Saúde Suplementar. Recursos humanos, força de trabalho e financiamento em saúde. Avaliação de estrutura, 
processo, resultados e qualidade em saúde. Sistemas de informação em saúde. Uso de dados secundários em 
saúde. 

- Saúde do Trabalhador: Processo de trabalho e saúde. Saúde, trabalho e ambiente. Doenças relacionadas com o 
trabalho. Trabalho e saúde mental. Serviços de saúde ocupacional e legislação. Riscos ocupacionais. Segurança 
do trabalho e acidentes do trabalho.  

- Atenção Primária à Saúde: Contexto histórico-cultural, estrutura e determinação social do processo saúde-doença. 
História natural das doenças e níveis de prevenção. Exames periódicos de rotina e rastreamento populacional. 
Modelos assistenciais em saúde. Cuidados primários de saúde. O paciente saudável. Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Medicina de Família  Comunidade. Promoção e proteção em saúde. Integralidade. Humanização do 
atendimento. Ética médica. Ações intersetoriais e transdisciplinares. Redes integradas de atenção à saúde.  

- Cardiologia: Arritmias, Cardiopatia isquêmica, Cardiopatias congênitas, Dislipidemias, Doenças da aorta, 
Endocardite infecciosa, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência cardíaca, Miocardiopatias, Valvopatias, 
Vasculopatia periférica. 

- Dermatologia: Doenças virais e bacterianas, Farmacodermias, Hanseníase, Manifestações cutâneas das doenças 
sistêmicas, Micoses, Neoplasias de pele, Psoríase, Urticárias, Zoodermatoses. 

- Endocrinologia: Diabetes melito, Doenças da hipófise/hipotálamo, Doenças da tireoide, Doenças das paratireoides, 
hipercalcemia e hipocalcemia, Doenças das suprarrenais, Doenças osteometabólicas, Hiperandrogenismo, 
Obesidade. 

- Gastroenterologia: Diarreias, Distúrbios funcionais do sistema digestório, Doença péptica, Doenças da vesícula 
biliar e das vias biliares, Doenças vasculares do sistema digestório, Esôfago: doença do refluxo gastroesofágico, 
neoplasias, esofagites, esôfago de Barrett, Estômago: neoplasias e úlceras, Fígado: hepatites, cirrose, neoplasias, 
hepatopatias agudas e crônicas, Hemorragia digestiva, Icterícia, Intestino delgado: doença celíaca, manifestações 
duodenais de doenças infecciosas, tumores, úlceras, Intestino grosso: doenças inflamatórias intestinais, neoplasias, 
Pâncreas: pancreatites aguda e crônica, Neoplasias. 

- Genética: Genética clínica. 

- Geriatria: Avaliação multidimensional do idoso (avaliação geriátrica global), Distinção entre envelhecimento 
fisiológico e doenças crônicas, Quedas: avaliação, diagnóstico e tratamento, Síndromes geriátricas: 
conceituação, diagnóstico e manejo. 

- Hematologia: Amiloidose, Anemias, distúrbios das plaquetas e distúrbios dos leucócitos, Distúrbios da coagulação, 
Doenças mieloproliferativas, Leucemias, Linfomas, Terapia transfusional, Terapias anticoagulantes. 

- Infectologia: Antibioticoterapia, Artrite séptica, Doenças parasitárias, Doenças sexualmente transmissíveis, 
Doenças virais e bacterianas, Febre de origem obscura, Infecção por HIV/AIDS, Infecções das vias aéreas 
superiores, Micoses sistêmicas, Osteomielite, Pneumonias, Sepse, Tétano, Tuberculose. 

- Medicina de Urgência e Intensivismo: Atendimento inicial ao politraumatizado, Choque, Emergências psiquiátricas, 
Insuficiência respiratória, Intoxicações exógenas, Reanimação cardiorrespiratória, Acidentes com animais 
peçonhentos, Acidentes com animais domésticos, Profilaxia anti-rábica e antitetânica. 

- Nefrologia: Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, Doença renal aguda, Doença renal crônica, Doenças 
glomerulares, Infecções urinárias, Litíase urinária, doenças urológicas. 

- Neurologia: Cefaleias, Coma, Delirium (estado confusional agudo), Demências, Distúrbios neuromusculares, 
Doenças cerebrovasculares, Doenças da medula espinhal, Doenças degenerativas do sistema nervoso central, 
Doenças extrapiramidais, Dor: diagnóstico e manejo, Epilepsia, Meningites e encefalites, Neuropatia periférica e 
autonômica, Tontura e vertigens. 

- Oncologia: Avaliação diagnóstica, estadiamento e princípios de tratamento, Doenças neoplásicas, Prevenção e 
diagnóstico precoce, Síndromes paraneoplásicas. 

- Pneumologia: Asma e rinite, Derrame pleural, Doença pulmonar intersticial, Doença pulmonar obstrutiva crônica, 
Doenças pulmonares ocupacionais, Fisiopatologia respiratória, Hipertensão arterial pulmonar, Insuficiência 
respiratória, Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, Tabagismo, Trombose venosa profunda e 
tromboembolia pulmonar. 

- Psiquiatria: Dependência ao álcool e a outras substâncias, Transtorno bipolar, Transtorno depressivo, Transtornos 
alimentares, Transtornos de ansiedade, Transtornos de personalidade, Transtornos dissociativos e conversivos, 
Transtornos somatoformes. 

http://www.fundatec.org.br/
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- Reumatologia: Artrite reumatoide, Doenças osteomusculares, Dor lombar, Esclerodermia, Espondiloartropatias, 
Febre reumática, Fibromialgia, Gota e outras artropatias causadas por cristais, Lúpus eritematoso sistêmico, 
Osteoartrite, Polimiosite e dermatomiosite, Vasculites. 
 

MÉDICO PLANTONISTA 
 
PROGRAMA:  

- Medicina de Urgência e Intensivismo: Atendimento inicial ao politraumatizado, Choque, Analgesia e sedação 
adulto e pediátrica, Emergências psiquiátricas, Insuficiência respiratória, Intoxicações exógenas, Reanimação 
cardiorrespiratória, Acidentes com animais peçonhentos, Acidentes com animais domésticos, Profilaxia anti-rábica e 
antitetânica, Doença hipertensiva específica da gravidez, Dores abdominais e sangramento vaginal durante a 
gestação, Trabalho de parto prematuro e a termo, Urgências obstétricas. Trauma com múltiplas vítimas: triagem e 
prioridade de atendimento e transporte. 

- Cardiologia: Arritmias, Cardiopatia isquêmica, Cardiopatias congênitas, Dislipidemias, Doenças da aorta, 
Endocardite infecciosa, Hipertensão arterial sistêmica, Insuficiência cardíaca, Miocardiopatias, Valvopatias, 
Vasculopatia periférica. 

- Dermatologia: Doenças virais e bacterianas, Farmacodermias, Hanseníase, Manifestações cutâneas das doenças 
sistêmicas, Micoses, Neoplasias de pele, Psoríase, Urticárias, Zoodermatoses. 

- Endocrinologia: Diabetes melito, Doenças da hipófise/hipotálamo, Doenças da tireoide, Doenças das paratireoides, 
hipercalcemia e hipocalcemia, Doenças das suprarrenais, Doenças osteometabólicas, Hiperandrogenismo, 
Obesidade. 

- Gastroenterologia: Diarreias, Distúrbios funcionais do sistema digestório, Doença péptica, Doenças da vesícula 
biliar e das vias biliares, Doenças vasculares do sistema digestório, Esôfago: doença do refluxo gastroesofágico, 
neoplasias, esofagites, esôfago de Barrett, Estômago: neoplasias e úlceras, Fígado: hepatites, cirrose, neoplasias, 
hepatopatias agudas e crônicas, Hemorragia digestiva, Icterícia, Intestino delgado: doença celíaca, manifestações 
duodenais de doenças infecciosas, tumores, úlceras, Intestino grosso: doenças inflamatórias intestinais, neoplasias, 
Pâncreas: pancreatites aguda e crônica, Neoplasias. 

- Geriatria: Avaliação multidimensional do idoso (avaliação geriátrica global), Distinção entre envelhecimento 
fisiológico e doenças crônicas, Quedas: avaliação, diagnóstico e tratamento, Síndromes geriátricas: 
conceituação, diagnóstico e manejo. 

- Hematologia: Amiloidose, Anemias, distúrbios das plaquetas e distúrbios dos leucócitos, Distúrbios da coagulação, 
Doenças mieloproliferativas, Leucemias, Linfomas, Terapia transfusional, Terapias anticoagulantes. 

- Infectologia: Antibioticoterapia, Artrite séptica, Doenças parasitárias, Doenças sexualmente transmissíveis, 
Doenças virais e bacterianas, Febre de origem obscura, Infecção por HIV/AIDS, Infecções das vias aéreas 
superiores, Micoses sistêmicas, Osteomielite, Pneumonias, Sepse, Tétano, Tuberculose. 

- Nefrologia: Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos, Doença renal aguda, Doença renal crônica, Doenças 
glomerulares, Infecções urinárias, Litíase urinária, doenças urológicas. 

- Neurologia: Cefaleias, Coma, Delirium (estado confusional agudo), Demências, Distúrbios neuromusculares, 
Doenças cerebrovasculares, Doenças da medula espinhal, Doenças degenerativas do sistema nervoso central, 
Doenças extrapiramidais, Dor: diagnóstico e manejo, Epilepsia, Meningites e encefalites, Neuropatia periférica e 
autonômica, Tontura e vertigens. 

- Oncologia: Avaliação diagnóstica, estadiamento e princípios de tratamento, Doenças neoplásicas, Prevenção e 
diagnóstico precoce, Síndromes paraneoplásicas. 

- Pneumologia: Asma e rinite, Derrame pleural, Doença pulmonar intersticial, Doença pulmonar obstrutiva crônica, 
Doenças pulmonares ocupacionais, Fisiopatologia respiratória, Hipertensão arterial pulmonar, Insuficiência 
respiratória, Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, Tabagismo, Trombose venosa profunda e 
tromboembolia pulmonar. 

- Psiquiatria: Dependência ao álcool e a outras substâncias, Transtorno bipolar, Transtorno depressivo, Transtornos 
alimentares, Transtornos de ansiedade, Transtornos de personalidade, Transtornos dissociativos e conversivos, 
Transtornos somatoformes. 

- Reumatologia: Artrite reumatoide, Doenças osteomusculares, Dor lombar, Esclerodermia, Espondiloartropatias, 
Febre reumática, Fibromialgia, Gota e outras artropatias causadas por cristais, Lúpus eritematoso sistêmico, 
Osteoartrite, Polimiosite e dermatomiosite, Vasculites. 

- Transplantes de Órgãos: Princípios gerais dos transplantes de órgãos. 

http://www.fundatec.org.br/
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- Análise crítica de artigos científicos, Anamnese e exame físico, Aspectos éticos e legais, Avaliação e cuidados 
perioperatórios, Cuidados paliativos, Nutrição enteral e parenteral, Princípios básicos de epidemiologia clínica, 
Revisão sistemática da literatura, metanálises, diretrizes e protocolos. 

- Epidemiologia: Epidemiologia geral. Determinantes e desigualdades em saúde. Magnitude e tendências da 
situação de saúde da população brasileira. Vigilância em saúde. Diagnóstico de saúde de 
comunidades. Indicadores de saúde. Bioestatística. Incidência, prevalência, mortalidade e letalidade. Coeficientes, 
razões e proporções. Distribuição normal. Amostragem. Teste de hipóteses. Métodos de pesquisa em saúde. 
Medicina baseada em evidências. Análise crítica de artigos científicos. Revisão sistemática da literatura, metanálise, 
diretrizes e protocolos. Delineamentos de estudos epidemiológicos. Testes diagnósticos e medidas de associação e 
de efeito. Ética em Saúde e em Pesquisas em Saúde. 

- Administração e Planejamento em Saúde, Políticas de saúde e sistemas de saúde. Sistema Único de Saúde 
(SUS). Pacto pela Saúde. Contratos Organizativos da Ação Pública da Saúde (COAPs). Regionalização. Sistema 
de Saúde Suplementar. Recursos humanos, força de trabalho e financiamento em saúde. Avaliação de estrutura, 
processo, resultados e qualidade em saúde. Sistemas de informação em saúde. Uso de dados secundários em 
saúde. 

- Saúde do Trabalhador: Processo de trabalho e saúde. Saúde, trabalho e ambiente. Doenças relacionadas com o 
trabalho. Trabalho e saúde mental. Serviços de saúde ocupacional e legislação. Riscos ocupacionais. Segurança 
do trabalho e acidentes do trabalho.  

- Atenção Primária à Saúde: Contexto histórico-cultural, estrutura e determinação social do processo saúde-doença. 
História natural das doenças e níveis de prevenção. Exames periódicos de rotina e rastreamento populacional. 
Modelos assistenciais em saúde. Cuidados primários de saúde. O paciente saudável. Estratégia de Saúde da 
Família (ESF). Medicina de Família  Comunidade. Promoção e proteção em saúde. Integralidade. Humanização do 
atendimento. Ética médica. Ações intersetoriais e transdisciplinares. Redes integradas de atenção à saúde. 

 

Congonhinhas, 02 de outubro de 2018. 

 

 

Valdinei Aparecido de Oliveira  

Prefeito 

http://www.fundatec.org.br/

