ADITIVO 01 AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N°001/2014

O Prefeito Municipal de Padre Carvalho - MG, faz saber que fica
alterado o Edital de Concurso Público da seguinte forma:
→

Item 2 -

•

CARGOS E VAGAS OFERECIDOS:

Onde se Lê Auxiliar de Enfermagem, leia-se Técnico de Enfermagem, com carga

horária de 40 horas semanais, mantendo-se todas as exigências contidas no Edital
01/2014.
•

Para o cargo de Auxiliar de Odontologia, será exigida, além do nível médio de

escolaridade, a formação em curso de ACD ou THD, além do registro no Conselho de
Classe. As demais exigências do cargo estão contidas no Edital 01/2014.
•

Ficam acrescidos no Edital os seguintes cargos:

CARGOS

Nº. DE
VAGAS

CARGA
HORÁR
IA

Médico I
02
40
Odontólogo I
02
40
****
Nível Superior = 3º Grau Completo

→

ESCOLARIDADE

REMUNERA
ÇÃO INICIAL
(R$)

Superior**** Específico
Superior**** Específico

11.300,00
2.800,00

TAXA DE
INSCRIÇÃ
O
(R$)
60,00
60,00

ANEXO I

A sugestão bibliográfica específica para os cargos de Médico I e Odontólogo I são as
seguintes:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO
•

Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão:
•
•
•
•
•
•
•
•

Propedêutica cardiológica; insuficiência cardíaca congestiva; valvopatias;
Febre reumática;
Arritmias cardíacas;
Insuficiência respiratória; pneumonias; supurações pulmonares;
Doenças da pleura;
Asma;
Diabetes mellitus;
Dislipidemias;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erros inatos do metabolismo;
Glomerulopatias;
Diarréias agudas;
Hepatites virais;
Cirrose;
Pancreatite;
Parasitoses intestinais,
Síndrome de má absorção;
Hérnia de hiato;
Abdômen agudo;
Artrite reumatóide;
Gota;
Esclerodermia;
Traumatismo crânio encefálico;
Distúrbios extrapiramidais;
Lesão de nervos cranianos;
Síndrome de compressão medular; síndrome de desmielinização;
Alcoolismo;
Hipertensão intracraniana;
Doenças sexualmente transmissíveis;
Doenças exantemáticas; neuroviroses;
Toxoplasmose;
Caxumba;
Difteria;
Cólera;
Antimicrobianos;
Imunizações;
Vigilância epidemiológica;
Psitacose; piodermites;
Hanseníase;
Dermatoviroses;
Micoses;
Psoríase, doença do soro;
Rinite alérgica;
Urticária;
Choque anafilático;
Avitaminoses;
Afogamentos;
Intoxicações, Overdose;
Lesões por eletricidade;
Plaquetoses;
Embolia aérea;
Hemetopoiese;
Acidentes ofídicos;
Hipercalcemia;

Doença hipertensiva específica da gravidez.
SAÚDE PÚBLICA – seus conceitos e normas.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
•
•
•
•
•

BRASIL- Constituição federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200;
BRASIL- Lei 8142, de 28 de dezembro de l990;
BRASIL- Lei 8080, de 19 de setembro de 1990;
PORTARIA 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da

•
•
•
•
•
•

Atenção Básica para o programa de Saúde da Família (PSF0 e o programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS);
PORTARIA 699/GM de 30 de Março de 2006 – Regulamenta as Diretrizes;
Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão;
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Manual de Norma de Vacinação;
MENDES, Eugenio Vilaça. Uma Agenda para Saúde. São Paulo. Editora Hucitec;
DUNCAN, Bruce B. et. Al. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção
Primária. Porto Alegre – Editora Artes Médicas;
Bibliografia própria de cada especialidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DENTISTA
•

Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão:
• Resolução CFO-42/2003, de 20.05.2003, que revoga o Código de Ética
Odontológica aprovado pela Resolução CFO-179, de 19.12.91.
• Anatomia;
• Anestesia;
• Ficha clínica: anamnese; exame clínico; exames complementares; diagnóstico;
plano de tratamento;
• Radiografia: técnicas radiográficas; finalidade;
• Patologias: lesões da mucosa bucal; infecções viróticas, bacterianas e fúngicas;
alterações ósseas; alterações patológicas da língua, das glândulas salivares e da
A.T.M; tumores buco-maxilares; alterações patológicas da polpa e perecimento;
cárie dentária; periapicopatias; tratamento odontológico em pacientes especiais;
• Periodontia: doenças periodontais; placa bacteriana; cálculo dental; urgências em
processos periodontais agudos;
• Endodontia: diagnóstico; normas gerais de tratamento dos canais radiculares;
emergências;
• Dentística: técnicas de prevenção; isolamento do campo operatório; proteção do
complexo dentina-polpa; materiais restauradores;
• Prótese dental: preparo dos dentes com finalidade protética; técnicas e materiais
de moldagem; montagem em articuladores; oclusão; prótese total e parcial
removível;
• Cirurgia: procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte; urgências e
emergências;
• Farmacologia e terapêutica: analgésicos; antiinflamatórios; antibióticos;
hemostáticos; receituário, profilaxia bacteriana – esclarecendo dúvidas sobre
afecções cardiovasculares; profilaxia da endocardite bacteriana; profilaxia da
endocardite;
• Odontopediatria: crescimento e desenvolvimento da face; cronologia da erupção
dentária; traumatismo em dentes anteriores; classificação das lesões de estruturas
dentárias; lesões dos tecidos periodontais; lesões da gengiva e mucosa bucal;
tratamento de estruturas dentárias; lesões dos tecidos periodontais; deslocamento
total ou avulsão completa; cirurgia; alterações nos tecidos moles; ulcerações
traumáticas; enfermidades de origem bacteriana, viral, fúngica; terapêutica
endodôntica em decíduos; Psicologia aplicada à odontologia;
• Odontologia Social: problemas; métodos; organização e administração de serviços
odontológicos.

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

→

Guia Terapêutico Odontológico, Nicolau Tortomano;
Tratado de Patologia Bucal, Shafer;
Medicina Oral, Sonis, Fazio, Fang. Odontopediatria, Myaki Issao;
Periodontia Clínica, Carranza;
Endodontia, Dentística – Procedimentos Preventivos e Restauradores, Baratieri;
Dentística para o Clínico Geral, Eduardo Cruz Rollo;
Atualização na Clínica Odontológica – 17º Congresso Paulista de Odontologia;
Odontologia Social, Mário Chaves. Cirurgia Oral e Maxilo-Facial Contemporânea, Peterson;

Código de Ética Odontológica, Conselho Federal de Odontologia – 2003;
PORTARIA 648/GM de 28.03.2006. Aprova a política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção Básica
para o Programa de Saúde da família (PSF) e os Programas Agentes Comunitários
de Saúde (PACS);
PORTARIA 699 de 30.03.2006 – Regulamenta a Diretrizes Operacionais dos Pactos
Pela Vida e de Gestão. BRASIL – Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199,
200;
BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196,197, 198, 199 e 200;
BRASIL. Lei nº 8.080 de 19.09.1990;
BRASIL. Lei nº 8.142 de 19.09.1990;

ANEXO II - Atribuições dos Cargos

Médico I

Odontólogo I

• Executar atividades conforme necessidade dos atendimentos e
inclusive assinar como responsável técnico na área de sua
competência;
• Exercer atividades dentro das unidades médicas e/ou hospitais e
também em atendimento ao Programa de Saúde da Família;
• Executar atividades correlatas desde que observada a sua
especialidade.
• Executar atividades conforme necessidade dos atendimentos e
inclusive assinar como responsável técnico na área de sua
competência;
• Exercer atividades dentro das unidades médicas e/ou hospitais e
também em atendimento ao Programa de Saúde da Família;
• Executar atividades correlatas desde que observada a sua
especialidade.

Os demais itens permanecem inalterados

Padre Carvalho, 20 de maio de 2014

Prefeito Municipal

