COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019

EDITAL DE REABERTURA e RETIFICAÇÃO

A Prefeitura do Município de Bebedouro-SP, sediada na Praça José Stamato Sobrinho nº
45 – Centro, nos termos da Lei Municipal nº 3.205 de 22 de agosto de 2002,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 9.555 de 09/03/2012, torna público e oficializa
para conhecimento dos interessados, após a adequação das despesas com pessoal ao
limite prudencial previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a REABERTURA deste
Processo Seletivo, bem como a RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura do Processo
Seletivo nº 004/2019, publicado na Imprensa Oficial Eletrônica em 23/05/2019, para
adequação de suas disposições, conforme disposições à seguir:

1º) QUADRO DE CARGOS
CARGO
Assistente Social
Atendente
Auxiliar de Saúde Bucal
Cirurgião Dentista - ESF
Enfermeiro
Médico Cardiologista
Médico Cirurgião Geral
Médico Dermatologista
Médico
Endocrinologista
Infantil
Médico ESF
Médico Neurologista
Médico Plantonista Cirurgião
Geral
para
Plantões
Presenciais
Médico
Plantonista
Ginecologista/ Obstetra para
Plantões Presenciais
Médico
Pneumologista
Pediatra
Médico Psiquiatra Adulto
Médico Psiquiatra Infantil
Médico Urologista
Psicólogo
*b=base / c=complemento

SALÁRIO
BASE

CARGA
HORÁRIA

R$ 1.505,46
R$ 1.083,68
R$ 1.083,68
R$ 4.883,13 (b+c)*
R$ 1.694,71
R$ 118,41/h
R$ 118,41/h
R$ 118,41/h
R$ 118,41/h

100h/mês
200h/mês
200h/mês
200h/mês – 8h/dia
150h/mês
10 a 20h/semanais
10 a 20h/semanais
10 a 20h/semanais
10 a 20 h/semanais

02
05
03
03
05
02
02
02
02

R$ 12.098,61
R$ 118,41/h
R$ 83,48/h noturna
e R$ 69,58/h diurna

200h/mês – 8h/dia
10 a 20h/semanais
12h em escala de
revezamento

03 + CR
02 + CR

R$ 83,48/h noturna
e R$ 69,58/h diurna

12h em escala de
revezamento

02 + CR

R$ 118,41/h

10 a 20h/semanais

02 + CR

R$
R$
R$
R$

10 a 20h/semanais
10 a 20h/semanais
10 a 20h/semanais
100h/mês

02
02
01
02

148,03/h
148,03/h
118,41/h
1.505,76
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VAGAS
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

02 + CR

+
+
+
+

CR
CR
CR
CR
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Obs. O cargo de Médico Plantonista Auxiliar de Cirurgia Ortopédica/Cirurgião
Geral para plantões presenciais foi substituído pelo cargo de Médico Plantonista
Cirurgião Geral para Plantões Presenciais, mantendo as mesmas atribuições.
2º) I - DAS INSCRIÇÕES
a.) O item “1.” da Seção I-DAS INSCRIÇÕES, passa a vigorar com a seguinte redação:
1. As inscrições serão recebidas no período de 19 (dezenove) de fevereiro a 01 (um)
de março de 2020, presencialmente ou pela internet, da seguinte forma:
1.1 – No DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE
BEBEDOURO-SP, situado na Praça José Stamato Sobrinho nº 151 – Centro, no horário
das 12:00h as 16:00h.
1.2 – Através do e-mail: processoseletivo@bebedouro.sp.gov.br

b.) O subitem “3.3” da Seção I-DAS INSCRIÇÕES, passa a vigorar com a seguinte
redação:
3.3 – As inscrições presenciais se encerrarão as 16:00h do no dia 28/02/2020.

c.) O subitem “4.4” da Seção I-DAS INSCRIÇÕES, passa a vigorar com a seguinte
redação:
4.3 – As inscrições feitas pela internet se encerrarão as 23:59h do dia 01/03/2020.

d.) O subitem “8.” da Seção I-DAS INCRIÇÕES, passa a vigorar com a seguinte
redação:
8. Será publicada Lista de Homologação das Inscrições no dia 04/03/2020, que conterá
o nome, número de inscrição, cargo pretendido, indicação se a inscrição foi “deferida” ou
“indeferida” e informação do motivo se for indeferida.
8.1 – No prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da publicação da Lista de
Homologação das Inscrições, se a inscrição do candidato estiver assinalada como
“indeferida” poderá ele interpor recurso, endereçado a Comissão Municipal de Avaliação e
Seleção que se incumbirá se realizar o julgamento, que deverá ocorrer até o dia
10/03/2020, devendo ser publicada na Imprensa Oficial e no site da Prefeitura do
Município de Bebedouro, no dia 11/03/2020, o resultado da decisão com eventual
alteração da Lista de Homologação das Inscrições, se o caso, podendo ser antecipada se
não houver recurso.
8.2 – Os recursos deverão ser entregues diretamente no Departamento de
Recursos Humanos e Administração da Prefeitura do Município de Bebedouro
(pessoalmente ou por procurador) no horário das 11:00h as 16:00h, o qual fica
autorizado pelo presente a recebe-los e responsabilizado por encaminhá-los a Comissão
de Avalição e Seleção até as 16:00h do dia 06/03/2020.
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8.3 – O candidato poderá também encaminhar seu recurso pela internet através
do e-mail processoseletivo@bebedouro.sp.gov.br que poderá ser enviado até as 23:59h
do dia 08/03/2019.
8.4 – Os recursos (pela internet), bem como eventuais documentos que o
acompanharem deverão ser digitalizadas em formato PDF em arquivo único.
8.5 – O título do e-mail deverá ser: RECURSO LISTA DE INSCRIÇÃO – PS 0042019.
3º) IV – DAS PROVAS
a.) O subitem “2.” da subseção IV – DAS PROVAS, passa a vigorar com a seguinte
redação:
2. A prova escrita será realizada no INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
DE BEBEDOURO – IMESB, situado na Rua Nélson Domingos Madeira nº 300, Jardim
Eldorado, Bebedouro/SP, no dia 14/03/2020, e terá duração de 03:00h, com início às
09:00h e término as 12:00h.
4º) V – CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
a.) Os subitens “4.”, “6.”, “7” e “9” da subseção
HABILITAÇÃO, passa a vigorar com a seguinte redação:

V-CLASSIFICAÇÃO

E

4. A Classificação Preliminar e os Gabaritos Oficiais deste Processo Seletivo, serão
publicados uma única vez na Imprensa Oficial Eletrônica no dia 18 de março de 2020
APÓS AS 15:00h, podendo ser consultado no site da Prefeitura Municipal de Bebedouro
(www.bebedouro.sp.gov.br), e que constará do nome, data de nascimento, número de
inscrição, nota das provas e a classificação dos candidatos aprovados bem como as
orientações sobre a convocação para a contratação.
6. Os recursos deverão ser entregues diretamente no Departamento de Recursos
Humanos e Administração da Prefeitura Municipal de Bebedouro, no horário das 11:00h
as 16:00h, até as 16:00h do dia 20/03/2020, o qual fica autorizado pelo presente a
receber referidos recursos e responsabilizado por encaminhar a Comissão de Avaliação e
Seleção.
7. O candidato poderá também encaminhar seu recurso pela internet através do e-mail
processoseletivo@bebedouro.sp.gov.br que poderá ser enviado até as 23:59h do dia
22/03/2020.
9. A Homologação deste Processo Seletivo com a Classificação Final será publicada na
Imprensa Oficial Eletrônica no dia 27 de março de 2020, podendo ser antecipado em
caso de não existência de recursos ou em caso de julgamento dos recursos pela
Comissão em prazo menor do que o estipulado no subitem “5” desta Seção.
5º) VI – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Os subitens “2.8” e “2.9” da seção VI-DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
passam a vigorar com as seguintes redações:

“Deus seja Louvado”

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
2.8 – Cópia do Diploma comprovando a graduação na área específica para o qual se
inscreveu para os cargos de nível superior e Cópia do Certificado de conclusão do curso
técnico para Auxiliar de Saúde Bucal.
2.9 – Cópia da inscrição no Conselho de Classe (CRM/CROSP/COREN/ETC.) devidamente
válidos e Cópia do Documento Oficial que comprove estar o candidato ao cargo de
psiquiatra adulto ou infantil cursando ou já ter concluído especialização ou residência
em saúde mental ou comprovação de atuação em saúde mental de 05 (cinco) anos
através do CNES.
6º) Fica acrescentado ao ANEXO I as atribuições sumárias dos seguintes cargos:
Assistente Social: a) atribuições exercidas junto à área de assistência social:
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da
Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares;
elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil; encaminhar
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; orientar
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e
de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar,
organizar e administrar benefícios e serviços sociais; planejar, executar e avaliar as
pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais; prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e
indireta, empresas privadas e outras entidades com relação a planos, programas e
projetos do âmbito de atuação do serviço social; prestar assessoria e apoio aos
movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa
dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; planejamento, organização e
administração de serviços sociais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos
socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos
da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades;
coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de
Serviço Social. b) atribuições desenvolvidas junto à área de recursos humanos:
coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos,
programas e projetos na área de serviço social que proporcionem a melhoria da
qualidade de vida dos servidores municipais;
atuar na identificação de fatores
psicossociais e econômicos que estejam interferindo na vida funcional do servidor;
realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais
da Administração Pública direta e indireta, encaminhando-os aos recursos que se fizerem
necessários; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres
sobre matéria de serviço social relacionados aos servidores; elaborar, executar e avaliar
projetos de readaptação e reabilitação profissional e social de servidores, junto ao setor
de pessoal. c) atribuições desenvolvidas junto à área de educação: Estabelecer
diretrizes relacionadas à realidade social do aluno, para nortear os planos e atividades da
escola; aplicar pesquisas de natureza socioeconômica e familiar ou outros instrumentos
adequados para o conhecimento do corpo discente, tornando o atendimento, preventivo
individual ou grupal, mais eficiente; proceder à análise diagnóstica e à intervenção
planejada, elaborando planos para eliminar ou minimizar as causas que levam os alunos
a apresentarem desempenho considerado insuficiente, frequência irregular ou
dificuldades pessoais e familiares; prestar orientação aos servidores da rede municipal de
ensino quanto aos problemas de origem social que afetam o comportamento escolar do
aluno; equacionar e atuar na minimização dos problemas referentes à evasão escolar e à
repetência; avaliar casos de desajustamento social de alunos, utilizando instrumental
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adequado para desenvolver programas de orientação familiar, contribuindo para a
eficácia da ação educativa; atuar de forma integrada com outros profissionais da área
educacional. d) atribuições desenvolvidas junto à área da saúde: Participar dos
programas de saúde físico-mental da comunidade, promovendo e divulgando os meios
profiláticos, preventivos e assistenciais, para mobilizar os recursos necessários à
complementação do tratamento médico; assistir o servidor em problemas referentes à
readaptação profissional por diminuição da capacidade de trabalho proveniente de
moléstia ou acidente, à concessão de licenças ou em outros correlatos; orientar os
servidores em suas relações empregatícias, para possibilitar a solução adequada ao caso;
acompanhar a evolução psicofísica de indivíduos em convalescença, proporcionando-lhes
os recursos assistenciais necessários, para ajudar sua integração ou reintegração ao
meio social. e) atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres, informes
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua
área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Auxiliar de Saúde Bucal: 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
outros 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; Realizar outras ações e
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; Realizar ações de
promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante
planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à desinfecção e à
esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar instrumental e
materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos
procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos
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odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família,
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da US.
Cirurgião Dentista ESF: Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por
via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções. Identifica as afecções
quanto à extensão e profundida, valendo-se de instrumentos especiais, exames
radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento. Executa serviços
de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumento, para prevenir
infecções mais graves. Restaura as cáries dentárias, empregando instrumento, aparelhos
e substância especiais para evitar o agravamento do processo e estabelecer a forma d
função do dente. Faz limpeza profiláticas e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a
instalação de focos e infecção. Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da
boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a
conservação de dentes e gengivas. Verifica os dados de cada paciente, registrando os
serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a
evolução do tratamento. Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca
e seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover
e orientar o atendimento a população em geral. Zela pelos instrumentos utilizados no
consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização.
Executar outras tarefas correlatas à função e ligadas a Estratégia da Saúde da Família e
suas peculiaridades previstas em lei ou determinadas pela chefia.
Médico Cirurgião Geral: Realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e
emergência; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar
atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem
como executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito
das atribuições pertinentes ao cargo e à área. Realizar cirurgias de urgência, emergência
e eletivas. Realizar plantões presenciais e à distância. Realizar cirurgias utilizando os
recursos técnicos e materiais apropriados para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou
traumatizados, corrigir sequelas ou lesões, estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo.
Realizar ou auxiliar transplantes. Realizar atendimento ambulatorial. Assinar atestados de
óbito. Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos,
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de treinamento,
quando convocado. Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos
campos da saúde pública e da medicina preventiva. Participar, articulado com equipe
multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria
de saúde do indivíduo, da família e da população em geral. Efetuar exames médicos,
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos
exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais,
unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros. Manter registro dos
pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a
evolução da doença. Realizar atendimento individual, individual programado e individual
interdisciplinar a pacientes. Efetuar a notificação compulsória de doenças. Realizar
reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e
orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado. Prestar informações do
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis. Participar de
grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos
para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os
pacientes. Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em
comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades.
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Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em
casos clínicos mais complexos. Participar dos processos de avaliação da equipe e dos
serviços prestados à população. Realizar diagnóstico da comunidade e levantar
indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde
implementadas por equipe. Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na
qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias
Municipais. Participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos
relativos à sua área. Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos,
aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta
utilização. Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela
ANVISA. Orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo.
Realizar outras atribuições afins.
Médico Endocrinologista Infantil: I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua
especialidade; II - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica
ou do qual participa; III – responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente
ou seu representante legal; IV – respeitar a ética médica; V – organizar, e atuar e
fomentar políticas de saúde pública em epidemiologia, mecanismos de ação hormonal,
doenças hipotalâmicas, hipopituarismo, adenoma hipofisários, avaliação funcional da
tireóide e suas patologias feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, crescimento e
desenvolvimento humano, puberdade normal e patológica, alterações glicêmicas,
dislipidemias, metabolismo do cálcio, desordens das glândulas paratireóides; doenças do
metabolismo ósseo, osteoporose, neoplasia endócrina múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios
da tireóide, hirsutismo, obesidade, distúrbios gonadais, etc. VI - planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; VII – guardar sigilo
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público; VIII – apresentação de
relatórios semestrais das atividades para análise; IX - executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Médico ESF: 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 outros
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
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sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das atividades de
educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo
com as prioridades locais; Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos
na Unidade de Saúde – US e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros assemelhados); Realizar
atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco
obstetrícia, 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
contrareferência 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 dos ACS,
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da US.
Médico Psiquiatra Infantil: I – realizar avaliação clínica e psiquiátrica; II - planejar,
coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência a saúde mental, intervindo
terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ou grupais, nos níveis
preventivos, curativos, de reabilitação e reinserção social, de acordo com as
necessidades; III - prestar assistência as vítimas de violência em suas famílias; IV emitir atestados e pareceres sobre as condições de saúde mental dos pacientes; V –
trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; VI - participar de reuniões da
unidade e outras sempre que convocado pelos superiores; VII - desenvolver e/ou
participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das pessoas e
de suas famílias; VIII - participar de capacitações e treinamentos sempre que necessário
ou que convocado pela gestão da unidade; IX - participar do acolhimento atendendo as
intercorrências dos usuários; X - atender nos domicílios sempre que houver necessidade;
XI - garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário; XII - preencher
adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade;
XIII - participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por
residentes, estagiários ou voluntários; XIV - realizar solicitação de exames-diagnósticos
especializados relacionados a sua especialidade XV – analisar e interpretar resultados de
exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o
diagnóstico; XVI - emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; XVII - manter
registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o
tratamento prescrito e a evolução da doença; XVIII - prestar atendimento em urgências
clínicas dentro de atividades afins; XXIV - coletar e avaliar dados na sua área de
atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; XX - elaborar
programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade
em geral; XXI - assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou
do qual participa; XXII - responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente
ou seu representante legal; XXIII – respeitar a ética médica; XXIV - planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; XXV – guardar sigilo
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público; XXVI – apresentação de
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relatórios semestrais das atividades para análise; XXVII - executar outras tarefas da
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo;
Médico Urologista: Realizam intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de
cada paciente, implantam órteses e próteses, transplantam orgãos e tecidos; realizam
consultas e atendimentos médicos para tratamento de pacientes; implementam ações de
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; elaboram
documentos médicos, administram serviços em saúde e difundem conhecimentos da área
médica. Realizar cirurgias de urgência, emergência e eletivas. Realizar atendimento
ambulatorial.
Psicólogo: a) quando na área da psicologia da saúde: Estudar e avaliar indivíduos que
apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e
tratamento; desenvolver trabalhos psicoterapêuticos, a fim de restabelecer os padrões
normais de comportamento e relacionamento humano; articular-se com equipe
multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a
grupos específicos de pessoas; atender aos pacientes da rede municipal de saúde,
avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento
terapêutico; prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos
pacientes, reparando-os adequadamente para as situações resultantes de enfermidades,
e de alterações comportamentais; reunir informações a respeito de pacientes, levantando
dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e
tratamento de enfermidades. b) quando na área da psicologia do trabalho: Exercer
atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da
elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas; participar do processo de
seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional,
estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao
desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao Quadro de Pessoal da
Prefeitura; realizar pesquisas nas diversas unidades da Prefeitura, visando a identificação
das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos existentes no
trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes; estudar e
propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para
maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu rendimento; assistir ao
servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por
diminuição da capacidade de trabalho, inclusive orientando-o sobre suas relações
empregatícias; receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para
os servidores recém-ingressos na Prefeitura, acompanhando a sua integração à função
que irá exercer e ao seu grupo de trabalho; esclarecer e orientar os servidores
municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da administração da
Prefeitura. c) quando na área da psicologia educacional: Aplicar técnicas e princípios
psicológicos apropriados ao desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo,
empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia; proceder ou providenciar a
aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar, familiar ou
de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e
no psicodiagnóstico; efetuar, com os especialistas de educação, estudos voltados para os
sistemas de motivação da aprendizagem, métodos de capacitação, ensino e avaliação,
baseando-se no conhecimento dos processos de aprendizagem, da natureza e causas das
diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de procedimentos educacionais
diferenciados capazes de atender às necessidades individuais; analisar as características
de indivíduos supra e infradotados, utilizando métodos de observação e experiências,
para recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e técnicas
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adequadas às diferentes qualidades
de inteligência; participar de programas de
orientação profissional e vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros
meios, a fim de contribuir para a futura adequação do indivíduo ao trabalho e sua
consequente auto realização; identificar a existência de possíveis problemas na área da
psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou neuropsicológicos, aplicando e interpretando
testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento adequado e a forma
de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros
especialistas; prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino pública e
das creches municipais, auxiliando na solução de problemas de ordem psicológica
surgidos com alunos. d) atribuições comuns a todas as áreas: Elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e apoio
referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao
Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
7º) Fica acrescentado ao ANEXO
conhecimentos específicos:

II o conteúdo das disciplinas os seguintes

Assistente Social: Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação das
demandas e reconhecimento das situações de vida das populações, serviços próprios da
assistência social, áreas e políticas públicas de seguridade social; movimentos sociais,
recursos orçamentários nos benefícios e serviços sócio-assistenciais em Centros de
Referência em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado em
Assistência Social - CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social;
perícias,
visitas técnicas, laudos, informações e pareceres, procedimentos de
atendimento individual e coletivo em CRAS e CREAS, direção e coordenação em CRAS,
CREAS, campanhas públicas de combate às drogas, ao alcoolismo e à gravidez precoce,
crianças e adolescentes em situação de risco; noções de política de seguridade social,
Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social (SUAS), redes de
atendimento, desenvolvimento local (concepção de território, participação no poder local,
planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família
(novas modalidades e metodologias de
abordagem), Estatuto da Criança e do
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a profissão e Código de Ética
Profissional. Lei n° 8.080/90 e Lei n° 8.142, de 28/12/90. A Assistência Social e a
trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. Serviço Social na área de saúde e participação
comunitária. Intervenções metodológicas do Serviço Social: abordagens individuais e
grupais. O papel do Serviço Social nas ações de inclusão social. Diretrizes do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família (NASF). Portaria 2488 de 21 de Outubro de 2011 e a 154/2008
do Ministério da Saúde ou outras que vieram a substituí-las.
Auxiliar de Saúde Bucal: Esterilização, normas e rotinas, expurgos e preparo de
material e desinfecção do meio. Manipulação e preparo de materiais odontológicos.
Instrumental e equipamentos utilizados na Clínica odontológica. Controle de infecção
cruzada e paramentação. Ergonomia: ambiente de trabalho, posições de trabalho,
atendimento a quatro e a seis mãos. Organização da clínica odontológica. Técnicas
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preventivas para controle da cárie e doença periodontal. Noções de Radiologia
Odontológica, Proteção radiológica e técnicas de procedimento radiográfico. Promoção de
saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de promoção de saúde
bucal, fluorterapia, instrução de higiene oral e educação para a saúde. Gerenciamento
dos resíduos do serviço de saúde. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação
profissional.
Dentista ESF: Políticas Públicas de Saúde: Diretrizes e bases do Sistema Único de
Saúde. Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Leis Federais números
8.080/90 e 8.142/90 – Leis Orgânicas da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica no
SUS. Estratégia de Saúde da Família. Pacto pela Saúde 33. Diário Oficial Poder Executivo,
Seção I, Vol. 124 – Nº 124 – São Paulo, 5 de Julho de 2014, sábado, pag. 83 a 87. 2006
– Consolidação do SUS. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças.
Promoção da Saúde. Vigilância em Saúde. Aspectos epidemiológicos das doenças
endêmicas no Brasil. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação
compulsória no Estado de São Paulo. 2. Ética Profissional: Código de Ética Odontológica.
Ciências Morfológicas: Histologia e Anatomia. Ciências Fisiológicas: Farmacologia.
Ciências Patológicas: Patologia geral, Patologia Bucal, Microbiologia e Imunologia. Clínica
Odontológica: Materiais Dentários, Dentística, Endodontia, Periodontia, Cirurgia,
Traumatologia, Prótese, Implantodontia, Semiologia, Radiologia, Ortodontia e Dor
Orofacial; e Odontologia Social: Aspectos preventivos, sociais, deontológicos legais e de
orientação profissional.
Médico Cirurgião Geral: Conhecimentos básicos de Medicina Clínica. Trabalho em
equipe multiprofissional. Regulamento técnico da Atenção ás Urgências (Diretrizes Gerais
e Componentes da Rede Assistencial). Políticas de descentralização e atenção primária á
Saúde. Preenchimento de receitas médicas. Urgências e emergências: reanimação
cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e
cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico
e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas.
Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias
agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória
aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de
abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de
doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde.
Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Doenças de
Notificação Compulsória: Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e
Tratamento. Ética: Código de Ética Profissional. Infecção Hospitalar: Infecção Hospitalar
Controle de Infecção Hospitalar. Considerações fundamentais: pré e pós-operatório;
resposta endócrina e metabólica ao trauma; reposição nutricional e hidroeletrolítica do
paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em
cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes
físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna e externa; hemostasia;
sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da Cirurgia
Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica;
ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar.
Tétano; mordeduras de animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intraabdominais.
Abdome agudo inflamatório, traumático penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos
específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e paratireoide; tumores da cabeça
e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças venosa, linfática e
arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino
delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço. Vesícula biliar e sistema
biliar extra-hepático. Peritonites e abcessos intra-abdominais. Hérnias da parede
abdominal. Parede abdominal; mesentério; retroperitônio.
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Médico Endocrinologista Infantil: Crescimento e Desenvolvimento infantil; Calendário
básico de vacinação; puberdade precoce; Genitália ambígua; Importância dos programas
de triagem neonatal; hipoglicemia; Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus tipo 2.
Hipotireoidismo. Hipertireoidismo. Nódulo e câncer de tireóide. Obesidade. Dislipidemia.
Hipertensão endócrina. Doenças adrenais. Tumores hipofisários.
Médico ESF: POLÍTICA DE SAÚDE: Evolução da Política de Saúde. SUS. Legislação e
financiamento. Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família.
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA: acolhimento,
produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política
nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda compartilhada
e educação permanente. A educação em saúde na prática do PSF. Sistema de informação
da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica,
Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos programas Ministeriais:
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção a Saúde da Mulher. Atenção a
Saúde da Criança. Atenção a Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico;
Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e
ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos;
Doenças dos sistemas orgânicos; DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e
AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria e Doenças
Psicossomáticas: Fundamentos
de Geriatria,
Fundamentos
da Hemoterapia;
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares,
Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos
gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e
dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da
Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia,
intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção
a saúde. Saúde mental no PSF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no
domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência Médica em
domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento
Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais.
Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório,
diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular:
angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema
Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato
urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, broncopneumonia e DPOC.
Médico Psiquiatra Infantil: Psicologia médica. Psiquiatria social e comunitária.
Epidemiologia psiquiátrica. Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais
decorrentes do uso de álcool e drogas. Esquizofrenia. Transtornos do humor. Transtornos
ansiosos. Transtornos alimentares. Transtornos da personalidade. Transtornos mentais
da
infância
e
adolescência.
Urgências
psiquiátricas.
Psicofarmacologia.
Eletroconvulsoterapia. Noções psicodinâmicas de funcionamento mental. Modalidades
psicoterápicas e psicodinâmicas. Desenvolvimento psíquico. Adolescência e conflito
emocional. Equipe multidisciplinar e ambulatoriais. Política e Diretrizes da Saúde Mental Lei nº 10.216 (Rede Substitutiva).
Médico Urologista: Anatomia cirúrgica urológica; Semiologia urológica; Imaginologia do
trato urinário; Traumatismo urogenital; Tumores: renais, da próstata, de bexiga, da
supra renal, do uro epitélio alto, do testículo, do penis; Litíase urinária; Tuberculose
urogenital; Transplante renal; Uropediatria; Infertilidade masculina; Disfunções sexuais
masculina; Urologia feminina; Uroneurologia; Endourologia; Cirurgia vídeo laparoscopica;
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Doenças sexualmente transmissíveis; Hipertensão renovascular; Cirurgia da reconstrução
urogenital; Embriologia do trato geniturinário. Leis Federais 8080/90 e Lei 8142/90.
Código de Ética Médica.
Psicólogo: Terapêutica Psicológica; Generalidades; Psicoterapia Infantil; Sala e material
para psicoterapia lúdica infantil; Psicoterapia de grupo. O Campo da Saúde Mental:
reorientação do modelo assistencial e atenção psicossocial. O direito dos portadores de
transtornos mentais. A Psicossomática. O Psicodiagnóstico. Avaliação Psicológica: campo
de conhecimento. A Entrevista Psicológica e Grupos. Assistência à Infância, à
Adolescência e ao Idoso e suas interseções. A profissão do psicólogo e o código de ética.
A prática psicológica na escola pública. As relações entre escolas, atuações do psicólogo
e comunidade. A instituição família em sua dimensão política. Aspectos da temática
institucional. Os processos psicossociais que interferem nos indivíduos e nas
organizações. Análise dos principais conceitos e técnicas de recursos humanos. A
Psicanálise: o desenvolvimento libidinal infantil e o mal-estar na civilização. Freud.
Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência.
A Concepção Integracionista: Piaget e Vygotski. As etapas do desenvolvimento cognitivo.
A construção do pensamento complexo e do abstrato. Noções de Vulnerabilidade e risco
social. Noções de prevenção ao álcool e as drogas. O processo do controle da
abstinência. Técnicas de entrevista individual e grupal. Teorias e técnica
psicológicas.Teorias e técnicas grupais. Terapia Psicossocial.Tipos e formas de
tratamento eficaz na recuperação por dependência química.Psicopatologia. Psicoterapia /
Psicoterapia breve / Psicoterapia de apoio (conceituação, teoria e técnicas).
Psicopatologia. Violência doméstica contra crianças e adolescentes.

8º) O ANEXO III passa a vigor da seguinte forma:
CRONOGRAMA DE DATAS
19/02/2020
28/02/2020
01/03/2020
04/03/2020
06/03/2020
08/03/2020
11/03/2020
14/03/2020
18/03/2020
20/03/2020
22/03/2020
25/03/2020
27/03/2020

–
–
–
–

Início das inscrições
Término das inscrições presenciais
Término das inscrições pela internet
Publicação da Lista de Homologação das Inscrições e início do prazo para
recursos
– Término do Prazo para Recursos presenciais
– Término do Prazo para Recursos pela internet
– Publicação da Lista de Homologação das Inscrições (definitiva). Podendo
ser antecipada, se não houver recursos.
– Realização da Prova Escrita
– Publicação da Classificação Preliminar, Gabaritos Oficiais e Início do
Prazo de Recurso
– Término do Prazo para Recursos presenciais
– Término do Prazo para Recursos pela internet
– Término do Prazo de Julgamento de Eventuais Recursos
– Publicação da Homologação Final, podendo ser antecipada senão houver
recursos.

9º) O ANEXO IV – FICHA PARA INSCRIÇÃO PELA INTERNET passa a ser o
seguinte:
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ANEXO IV
FICHA PARA INSCRIÇÃO PELA INTERNET

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2019
Nome do Candidato: ______________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________ Bairro:________________________
Cidade:___________________________________ CEP: ___________________ Tel.: _________________
Cargo Pretendido:
( ) Assistente Social

( ) Atendente

( ) Auxiliar de Saúde Bucal

( ) Cirurgião Dentista ESF

( ) Enfermeiro

( ) Médico Cardiologista

( ) Médico Cirurgião Geral

( ) Médico Dermatologista

( ) Médico Endocrinologista Infantil

( ) Médico ESF

( ) Médico Neurologista

( ) Médico Pneumologista Pediatra

( ) Médico Psiquiatra Adulto

( ) Médico Psiquiatra Infantil

( ) Médico Plantonista Cirurgião Geral para Plantões Presenciais
( ) Médico Plantonista Ginecologista/Obstetra para Plantões Presenciais
( ) Médico Urologista

( ) Psicólogo

Opção por quotas para negros e pardos: ( ) SIM
Portador de necessidades especiais: ( ) SIM.
Qual? __________________________________________________________________________________
Necessita de condições especiais para realizar a prova: ( ) SIM
Qual? ________________________________________________________________________________
Prova: 14/03/2020 – Local: IMESB – Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Jd. Eldorado – Bebedouro/SP
Fechamento dos Portões: 08:50h. INÍCIO DA PROVA 09:00h. Término: 12:00h. Duração: 3:00h
Edital na integra: www.bebedouro.sp.gov.br / Informações: (17) 3342-7665 – Deptº de RH Prefeitura de Bebedouro-SP
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10º) Os candidatos que porventura já haviam realizado sua inscrição antes do Edital de
Suspensão deste Processo Seletivo, deverão refazer sua inscrição, ante a necessidade
de atualização de dados cadastrais, principalmente telefone e endereço, ficando então
revogada a disposição de desnecessidade prevista no Edital de Suspensão publicado na
Imprensa Oficial Eletrônica deste Município em 03/06/2019.
11º) Ficam mantidas e ratificadas todas as demais condições e instruções estabelecidas
no Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 004/2019.

Bebedouro-SP, 18 de fevereiro de 2020

FERNANDO GALVÃO MOURA
Prefeito Municipal
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