Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná

EDITAL N º 007, DE 19 DE MAIO DE 2016.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SÚMULA: Retifica cargo, atribuições e cronograma do PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO de seleção por meio de análise de currículo para o Município de Santa
Cruz de Monte Castelo/Pr.
O Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/Pr, no uso de suas atribuições
legais, e com vistas ao atendimento de excepcional interesse público, vem R E T I F I C A R
o Edital sob n.º 006, de 19 de maio de 2016, que estabelece critérios para contratação e
rescisão de contrato de pessoal por tempo determinando para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público na modalidade PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO de seleção por meio de análise de currículo para a Secretaria Municipal de
Saúde de Santa Cruz de Monte Castelo/Pr, no seguintes termos:

CARGO

VAGAS

REMUNERAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

Médico
Programa
Saúde da
Família - PSF

01

R$ 5.643,13

20 h
semanais

ATRIBUIÇÕES
Realizar consultas clínicas aos
usuários da sua área adstrita;
Executar as ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de
vida/criança, adolescente, mulher,
adulto e idoso; Realizar consultas e
procedimentos, na Unidade Básica de
Saúde e, quando necessário no
domicílio; Realizar as atividades
clínicas correspondentes às áreas
prioritárias na intervenção na Atenção
Básica; Aliar a atuação clínica à
prática da saúde coletiva; Fomentar a
criação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental, dentre
outros; Realizar o pronto atendimento
médico nas urgências e emergências;
Encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário,
garantindo
a continuidade do
tratamento na Unidade Básica de
Saúde, por meio de um sistema de
acompanhamento e referência e
contra-referência; Realizar pequenas
cirurgias ambulatoriais;
Indicar
internação hospitalar;
Solicitar
exames complementares; Verificar e
atestar óbitos; Executar outras
atividades correlatas.

ESCOLARIDADE E
EXIGÊNCIAS
a)

b)

Escolaridade:
Curso
de
graduação de nível
superior
em
Medicina,
com
registro
no
conselho
de
classe.
Avaliação médica;

Obs.:
Os
detalhamentos e as
especificações
da
alínea
“b”
serão
discriminados no edital
de concurso público
para provimento deste
cargo.
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Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo
Estado do Paraná

ANEXO I- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS –
LEI MUNICIPAL Nº 003/1999

Médico Programa Saúde da Família - PSF

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida/criança, adolescente, mulher, adulto e
idoso; Realizar consultas e procedimentos, na Unidade Básica de Saúde e, quando
necessário no domicílio;
Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas
prioritárias na intervenção na Atenção Básica; Aliar a atuação clínica à prática da saúde
coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental, dentre outros; Realizar o pronto atendimento médico nas
urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade Básica de Saúde, por
meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar
pequenas cirurgias ambulatoriais;
Indicar internação hospitalar;
Solicitar exames
complementares; Verificar e atestar óbitos; Executar outras atividades correlatas.
Carga Horária: 20 horas semanais

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação
Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo/Pr, 24 de maio de 2016

JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES
Prefeito Municipal
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