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CÓDIGO

110

CARGO

Médico ESF

QUANT.
VAGAS

ATRIBUIÇOES

3

Efetuar exames clínicos; Diagnosticar e
prescrever mediações; Analisar e interpretar
exames laboratoriais e radiográficos; Conceder
atestados
de
saúde;
Participar
do
desenvolvimento de planos de fiscalização
sanitária; Elaborar campanhas educativas no
campo de saúde publica; Prestar atendimento
externo de urgência através de ambulâncias;
Exercer e cumprir as normativas da estratégia
de saúde da família/ Ministério da Saúde.
Exercer outras atividades compatíveis com o
cargo.

CARGA
HORÁRIA
DIÁRIA
08

SALÁRIO
REQUISITOS
BASE
PARA PROVIMENTO
R$
6.076,68 + Nível Superior Completo
Adicional Medicina e Registro no CRM.

em

ANEXO II AO EDITAL n. 02/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS n. 001/2018
CARGOS: MÉDICO – ESF
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:
Sistema Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle Social no SUS. Resolução no 453/ 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Política
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Constituição Federal, artigos de 194 a 200 5 Lei Orgânica da Saúde – Lei no 8.080/1990, Lei no
8.142/1990 e Decreto Presidencial no 7.508/2011. Código de ética profissional . Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. O uso e a interpretação de dados
laboratoriais. Princípios de farmacoterapia. Reações adversas a drogas. Terapia medicamentosa. Diagnósticos e Tratamentos de: Micoses superficiais, Intoxicações
comuns, Erisipela. Rinite, sinusite, otite e amigdalite, Insuficiência cardíaca congestiva, Diabetes Mellitus, Infecção urinária, Poliartrites, Diarreias, Anemias, Esofagite,
Gastrite e Doença Ulcerosa Péptica, Hepatites, Parasitoses intestinais, Lombociatalgias. Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica,
insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia
pulmonar, pneumonias, abscessos pulmonares e Tuberculose. Doenças gastrointestinais e hepáticas: e insuficiência úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e
parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, Pancreatite, hepatites virais e hepatopatiastóxicas hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica e litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos,
Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias e gota. Doenças Hematológicas; Anemias,leucemias e linfomas. Doenças neurológicas; Síndrome da Dor,
Acidentes Vasculares Cerebrais, Epilepsia,Meningites, Neoplasias Cerebrais, polirradiculoneurites, polineurites e doenças periféricas, Ansiedade e Depressão. Doenças
sexualmente transmissíveis. Doenças crônico degenerativas. Doenças infectocontagiosas e parasitárias. Doenças metabólicas. Cirurgia geral. Princípios de medicina social
e preventiva. Atendimento de urgencia e emergencia nas diversas patologias dos sistemas; neurológico, cardiovascular, respiratório, renal, hepático, hematologico,
musculo esquelético e dermatológico. Atendimento a paciente queimados. . Emergência psiquiátrica. Doenças infecciosas e parasitárias; cólera, hepatites, doença de
Chagas, Dengue, malária, mononucleose infecciosa, Hanseníase, Herpers. Terapia antimicrobiana. Doenças de Notificação Compulsória. Exames complementares
invasivos e não‐invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Controle de infecções hospitalares. Preenchimento de declaração de óbito.

