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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 

 

EDITAL Nº 04/2019 – ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA –  

INCLUSÃO DO CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL 

 

O Sr. Carlos Alberto Tozzo Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, torna pública a presente divulgação, para 
informar o que segue: 

 

1. INCLUSÃO DE CARGO 

1.1. Inclui-se o cargo de Médico Clínico Geral no Quadro Demonstrativo de cargos do Concurso Público 01/2019, 
item 1.1 do Edital de Abertura, conforme segue: 

 

Cód. Cargo 
Escolaridade exigida e outros 

requisitos 

Vagas e/ou 
CR (Cadastro 
de Reserva) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Básico 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

18 
Médico Clinico 

Geral 

Ensino Superior Completo na área 
de atuação, com registro no órgão 

fiscalizador. 
01+CR 20 horas R$ 7.759,08 

 

1.2 O cronograma desse cargo, refere-se a etapa de inscrição, conforme segue:  

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 
22/08 a 

05/09/2019 

Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 22 e 23/08/2019 

Edital de Resultado dos Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 28/08/2019 

Período de Recursos – Resultado dos Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de 
Inscrição 

29/08 a 
02/09/2019 

Edital de Resultado dos Pedidos de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição após 
Recurso 

05/09/2019 

Último dia para entrega do Comprovante de participação como jurado em Tribunal do Júri 06/09/2019 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das Pessoas 
com Deficiência 

06/09/2019 

Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares dos candidatos 
que solicitaram atendimento especial para o dia de prova 

06/09/2019 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 06/09/2019 

Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não estão de acordo 
para fins de identificação no dia de prova 

06/09/2019 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos 10/09/2019 

Período de Recursos – Homologação Preliminar das Inscrições e Período de Solicitação de 
Correção de Dados Cadastrais 

11 a 13/09/2019 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos após análise 
dos recursos 

16/09/2019 

Observação: As demais etapas seguirão conforme determinadas no Cronograma de Execução constante no 
Edital de Abertura. 

 

1.3 Inclui-se no ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS, as atribuições do cargo de Médico Clínico Geral, 
conforme segue: 

1.7 MÉDICO CLÍNICO GERAL 

a)   Realizar atendimento ambulatorial; 
b)   Participar dos programas de atendimento a populações atingidas por calamidades públicas; 
c)   Integrar-se com a execução dos trabalhos de vacinação e programas de saneamento; 
d)   Realizar estudos e inquéritos sobre os níveis de saúde das comunidades e sugerir medidas destinadas à 
solução dos problemas levantados; 
e)   Participar da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área 
respectiva; 
f)    Participar das atividades de apoio médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria da Saúde; 
g)   Emitir laudos e pareceres, quando solicitado; 
h)  Participar de eventos que visem seu aprimoramento técnico-científico e que atendam os interesses da 
Instituição; 
i)    Fornecer dados estatísticos de suas atividades; 
j)    Participar de treinamento para pessoal de nível auxiliar médio e superior; 
k)   Proceder a notificação das doenças compulsórias à autoridade sanitária local; 
l)    Prestar à clientela assistência médica especializada, através de diagnóstico, tratamento e prevenção de 
moléstias; 
m) Auxiliar nos programas de educação de saúde; 
n)  Opinar a respeito da aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados   no 
desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade; 
Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do órgão e do cargo. 

 

1.4 Inclui-se no ANEXO VII – PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, os conhecimentos específicos 
para o cargo de Médico Clínico Geral, conforme segue: 

NEXO VII – PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO 18: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

1. Promoção da Saúde da população. Hábitos e estilos de vida saudáveis. Sedentarismo e atividade física. 
Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Bioestatística. Epidemiologia clínica. Testes de 
investigação, exames diagnósticos, rastreamento de doenças. Seleção e interpretação de exames laboratoriais e 
complementares. Exames diagnósticos no diagnóstico diferencial, tomada de decisão clínica, desempenho dos 
exames diagnósticos, interpretação de resultados de exames, probabilidade pré-teste, razão de verossimilhança, 
desenhos de estudos epidemiológicos, taxas, coeficientes, indicadores de saúde. Exames admissionais e 
periódicos de saúde. Abordagem à Saúde Ocupacional na Atenção Primária à Saúde. Vigilância em saúde. 
Abordagem à violência doméstica, maus-tratos em idosos, saúde do homem e da mulher. 2. Doenças e 
enfermidades nos diversos aparelhos ou sistemas orgânicos. Classificação de doenças, 
epidemiologia,    manifestações e quadro clínico, diagnóstico, evolução, prognóstico, critérios de gravidade, 
diagnóstico diferencial de doenças, indicações e condutas terapêuticas clínicas e/ou cirúrgicas de enfermidades, 
terapia intensiva, drogas vasoativas, controle glicêmico em pacientes críticos, distúrbios acidobásicos e 
hidroeletrolíticos, reação a fármacos, efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações medicamentosas e seu 
reconhecimento e manejo. Doenças oculares e do ouvido no contexto da Atenção Básica. 3. Manifestação e 
apresentação de doenças. Sinais e sintomas de doenças, anamnese e exame físico, receituários, dor, febre, 
hipertermia e hipotermia, erupções cutâneas e doenças da pele, síncope, confusão mental, distúrbios da visão e 
da audição, choque, tosse, constipação e diarreia, prurido, edema, distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio nutricional, 
dispneia, efeitos colaterais de medicação, sopro cardíaco, dor torácica, abdômen agudo clínico e cirúrgico. 4. 
Doenças infecciosas e infectocontagiosas. Doenças transmissíveis. Doenças parasitárias. Exames diagnósticos 
em doenças infecciosas, transmissíveis e parasitárias. Imunizações e vacinas, fatores de risco, sepse, 
endocardite, diarreia aguda e crônica, osteomielite, infecção de pele e partes moles, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, paciente imunocomprometidos e transplantados, controle de infecção 
hospitalar, doença causadas por vírus, bactérias gram-positivas e gram-negativas, doenças causadas por fungos e 
protozoários e microrganismos, amebíase, bacteremia, conjuntivite, cólera, difteria, febre reumática, influenza, 
leishmaniose, meningites, lepra, malária, raiva, rubéola, sarampo, salmonelose, tétano, toxoplasmose, dengue, 

http://www.fundatec.org.br/
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sepse e infecções nosocomiais. Verminoses. Indicações terapêuticas em doenças infecciosas e parasitárias, 
isolamento e quarentena. Doenças de notificação compulsória no Brasil, endemias e epidemias. Doenças 
emergentes e reemergentes no Brasil. 5. Sistema cardiovascular. Semiologia cardiovascular. Principais testes 
diagnósticos. Insuficiência cardíaca, insuficiência vascular periférica, doença cardíaca congênita, cardiopatia 
reumática, febre reumática, arritmias cardíacas. Síndrome de Wolff-Parkinson White, doenças das válvulas 
cardíacas congênitas e adquiridas, cor pulmonale, miocardiopatia, miocardites e pericardites, trauma cardíaco. 
Infarto agudo do miocárdio, angina estável e instável. Hipertensão arterial sistêmica, hipertensão secundária. 
Trombose venosa profunda, oclusão arterial aguda e crônica. Doenças da aorta, dissecção aórtica. Dor torácica, 
hipertensão pulmonar. Dislipidemias. Complicações do infarto agudo do miocárdio e prevenção de doença 
cardíaca isquêmica. Eletrocardiografia básica, alterações do eletrocardiograma. 6. Doenças do Sistema 
Respiratório. Provas de função pulmonar, asma brônquica, pneumonias, bronquiectasias, doença broncopulmonar 
obstrutiva crônica, doenças da pleura, mediastino e tórax, infecção de vias aéreas respiratórias, neoplasia pulmão, 
pleura, mediastino e da caixa torácica, transplante de pulmão, derrame pleural e empiema, abscesso pulmonar, 
infiltrado pulmonar, tuberculose, embolia pulmonar, atelectasia, hemorragias das vias respiratórias, insuficiência 
respiratória, pneumoconioses, pneumotórax, síndrome da obesidade-hipoventilação, doenças pulmonares 
parenquimatosas difusas, nódulo pulmonar solitário, manifestações de doenças respiratórias. 7. Doenças do rim e 
trato urogenital. Insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrite, pielonefrite, obstrução do trato urinário, 
urolitíase, transplante renal, tumores renais, infecções do trato urinário em homens e mulheres, incontinência 
urinária, hiperplasia de próstata, prostatite, neoplasia de próstata. 8. Sistema digestivo. Dor abdominal, endoscopia 
digestiva alta e baixa, parasitose intestinal, disfagia, hemorragia digestiva alta e baixa, doenças do esôfago, 
estômago e duodeno, úlcera péptica, distúrbio de absorção, síndrome do cólon irritável, doença de Crohn, 
diverticulose, abdômen agudo, apendicite aguda, suboclusão intestinal, hepatite viral aguda e crônica, hepatite 
medicamentosa e autoimune, cirrose hepática, pancreatite aguda e crônica, colelitíase, colecistite e 
coledocolitíase, colangite, icterícia, transplante hepático, neoplasia do trato digestivo, hemorroidas, fissura e 
abscesso anal. 9. Sistema endocrinológico e do metabolismo: distúrbio do crescimento, doenças da tireoide e 
paratireoide, neoplasias de tireoide, doenças da adrenal, diabetes melito e insípido, gota, doenças dos ossos e 
metabolismo, uremia, hiperlipidemia, deficiência de vitaminas, síndrome de Cushing, nutrição e seus distúrbios. 
10.Sistema neurológico e locomotor. Cefaléia e enxaqueca, epilepsia e convulsão, doença cerebrovascular, 
demência e doença de Alzheimer, distúrbio extrapiramidal. Neoplasia do sistema nervoso central, compressão 
medular, meningite aguda e crônica, abscesso cerebral, acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico, 
esclerose sistêmica, miastenia gravis, neuralgia do trigemio, paralisia facial periférica, doença de Parkinson, 
afecções do sistema nervoso central. Vertigem e tontura. Doenças musculoesqueléticas. Doenças reumáticas. 
Artrite reumatoide, artrite monoarticular. 11.Doenças Hematológicas e Oncológicas. Anemias, transfusões de 
hemocomponentes, distúrbios de coagulação, policitemias, leucemias agudas e crônicas, síndromes 
paraneoplásicas, emergências oncológicas. Câncer em diversos aparelhos e sistemas orgânicos, estadiamento, 
indicações terapêuticas, diagnóstico e prognóstico de doenças oncológicas. 12.Problemas de Saúde Mental. 
Psicofármacos, transtornos de ansiedade, depressão, manejo do estresse. Transtorno do humor bipolar, psicoses, 
drogadição, tabagismo e dependência de álcool, uso de substâncias, manejo e tratamento de pacientes com 
problemas de álcool e drogas. 13.Urgências e emergências clínicas. Abordagem do paciente grave, sinais e 
sintomas em emergência, abordagens de síndromes em emergência, emergências cardiopulmonares, venosas, 
relacionadas com a SIDA, infecciosas, neurológicas, relacionadas ao trato gastrintestinal, onco-hematológicas, 
endócrinas, metabólicas e sistêmicas, emergências psiquiátricas, emergências em intoxicações. Pequenas 
cirurgias ambulatoriais no contexto de Atenção Básica. Acidentes com animais peçonhentos, reconhecimento e 
seu manejo. 14.Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, organização e gestão da saúde; atribuições e 
competências no SUS 
em nível nacional, estadual, municipal; recursos e gestão financeira. 15.Atenção Primária à Saúde no Brasil. 
Procedimentos em Atenção Primária à Saúde. Estratégia Saúde da Família. Medicina centrada na pessoa. 
Diagnóstico de saúde da comunidade. Trabalho em equipe. Abordagem comunitária e cuidado domiciliar. 
Gerenciamento de unidades de saúde. Ética na Atenção Primária à Saúde. 16.Código de Ética Médica, princípios 
fundamentais do exercício da medicina, normas diceológicas e deontológicas.   

 

1.5 Os candidatos que se inscreverem ao cargo de Médico Clínico Geral, deverão seguir as demais disposições 
constantes no Edital de Abertura, publicado em 01/08/2019. 

 

Cordilheira Alta, 22 de agosto de 2019. 

 

Carlos Alberto Tozzo 

Prefeito Municipal 

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

