EDITAL DE INCLUSÃO DE CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas (CONISCA), através de seu Presidente o Sr. Carlos
Alberto Aparecido Aguiar, usando de suas atribuições legais, sob a organização da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e
Gestão Administrativa, decide incluir os cargos de Enfermeiro e Fisioterapeuta.
Ficam acrescidas as seguintes informações:
•

Item 1.1 - O presente Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para o provimento dos Empregos Públicos
de Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Serviços Diversos, Cirurgião
Dentista Buco Maxilo Facial, Cirurgião Dentista Periodontista, Cirurgião Dentista Protesista, Médico Cirurgião Geral,
Médico Coloproctologista, Médico Gastroenterologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Psiquiatra,
Médico Reumatologista, Médico Urologista, Motorista, Psicólogo, Recepcionista, Técnico em Enfermagem e
Guarda/Vigia, conforme previsto na legislação vigente, Enfermeiro e Fisioterapeuta.

•

Subitem 1.2 - Do Emprego Público, requisitos, carga horária, vencimentos, formas de avaliação e Valor da taxa de
Inscrição, ficam acrescidos os campos abaixo:

Emprego Público

Enfermeiro

Fisioterapeuta

•

Escolaridade/Requisitos
Ensino superior completo em
Enfermagem, e registro no
Conselho Regional de
Enfermagem – COREN
Ensino superior completo em
Fisioterapia, e registro no
Conselho Regional de
Fisioterapia – CREFITO

Vagas

Vencimentos

01

R$2.894,25

01

R$1.607,92

Formas de
Avaliação

Taxa de
Inscrição

40 horas
semanas

(CB + CE) +
TI

R$50,00

20 Horas
semanis

(CB + CE) +
TI

R$50,00

Jornada de
Trabalho

Item 2.1.9 – Os candidatos poderão se inscrever para mais de um emprego público sob sua responsabilidade,
cientes de que somente haverá a possibilidade de realização de mais de uma prova no caso das mesmas serem
aplicadas em horários distintos, conforme tabela abaixo:
PERÍODO 1
PERÍODO 2
•
Cirurgião Dentista Buco Maxilo Facial
•
Cirurgião Dentista Priodontista
•
Cirurgião Dentista Protesista
•
Auxiliar de Saúde Bucal
•
Médico Cirurgião Geral
•
Auxiliar de Escritório
•
Médico Coloproctologista
•
Médico Gastroenterologista
•
Auxiliar de Serviços Diversos
•
Médico Oftalmologista
•
Médico Ortopedista
•
Técnico em Enfermagem
•
Médico Psiquiatra
•
Médico Reumatologista
•
Motorista
•
Médico Urologista
•
Psicólogo
•
Guarda/Vigia
•
Recepcionista
•
Auxiliar de Limpeza
•
Enfermeiro
•
Fisioterapeuta

•

Item 4 - DAS PROVAS E JULGAMENTO

Emprego Público

Quantidade de Questões (CB)

Quantidade de Questões (CE)

Formas de Avaliação

Enfermeiro

15 Português

25 Conhecimentos Específicos.

(CB + CE) +Ti

Fisioterapeuta

15 Português

25 Conhecimentos Específicos.

(CB + CE) +Ti

•

Item 7.2 - Os candidatos que pleitearem cômputo de Títulos, para provimento dos empregos públicos de Cirurgião
Dentista Buco Maxilo Facial, Cirurgião Dentista Periodontista, Cirurgião Dentista Protesista, Médico Cirurgião Geral,
Médico Coloproctologista, Médico Gastroenterologista, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Psiquiatra,
Médico Reumatologista, Médico Urologista e Psicólogo, Enfermeiro e Fisioterapeuta deverão encaminhar via postal
(Carta com aviso de recebimento – AR) à Aplicativa Serviço de Apoio e Gestão Administrativa Ltda., situada na Rua
Itaipu nº 403, Praça da Árvore, São Paulo/SP, CEP 04052-010 até o último dia das inscrições, Ref.: Títulos Concurso
Público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas (Conisca), acompanhado dos seguintes
documentos:

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES, ficam acrescidos os campos abaixo:
ENFERMEIRO
Executar diversas tarefas de enfermagem, tais como, administração de sangue e plasma, controle de pressão arterial,
aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos para proporcionar o
bem estar físico e mental dos pacientes. Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença,
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico.
Supervisionar a equipe de enfermagem sob sua responsabilidade, treinando, coordenando e
orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico,
para assegurar o tratamento do paciente. Manter os aparelhos e equipamentos em condições de uso imediato, verificando
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado
dos trabalhos. Supervisionar e manter as salas, consultórios e demais dependências em condições de uso assegurando a
higiene e limpeza dentro dos padrões exigidos. Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando
reuniões para resolver os problemas encontrados, apresentando soluções através da discussão dos mesmos. Efetuar todos os
registros de atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando em
prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar
o controle de saúde. Elaborar a previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, estabelecendo escalas de serviços
e atribuições diárias da equipe, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o
desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. os problemas encontrados, apresentando soluções através da
discussão dos mesmos. Efetuar todos os registros de atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em
relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a
evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. Elaborar a previsão de pessoal e materiais necessários às atividades,
estabelecendo escalas de serviços e atribuições diárias da equipe, especificando e controlando materiais permanentes e de
consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem.
•

FISIOTERAPEUTA
Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos
específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortopedia. Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos;
analisam condições dos pacientes e clientes. Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam
baixa visão; ministrar testes e tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e
executar atividades administrativas.

ANEXO II – PROGRAMA, ficam acrescidos os campos abaixo:
PROGRAMA
ENFERMEIRO
CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto,
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas;
Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância
nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção..
CE – Conhecimentos Específicos: Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento,
organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Assistência à criança: recém-nascido normal,
prematuro e de alto risco, puericultura, controle de nascimento e desenvolvimento. Assistência à mulher: da reprodução
humana ao trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso:
cuidados durante a internação, admissão, alta. Assistência em psiquiatria. Assistência nas doenças crônico-degenerativas, a
saúde do trabalhador (noções sobre doenças ocupacionais) . Assistência nas urgências e emergências: primeiros socorros,
hemorragias, choques, traumatismos, desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, materiais e soluções utilizadas,
•

PROGRAMA
ENFERMEIRO
cuidadas, tipos de esterilização, indicações. Código de deontologia, Lei do exercício profissional. Conhecimentos de anatomia,
fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia, imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis,
DSTs, Medidas preventivas, imunização ( rede de frio, tipos de vacinas, conservação e armazenamento, validade, dose e via
de administração, esquema de vacinação do Ministério da Saúde). Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Política de
saúde. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo..
PROGRAMA
FISIOTERAPEUTA
CB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto,
conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas;
Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância
nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção..
CE– Conhecimentos Específicos: Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção
Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos
Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e
atenção primária à Saúde. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética. Terapêuticas
médicas, voltadas para funções de recuperação de luxações, pós fraturas, prevenção de incapacidades e atendimento a
pacientes especiais. Conhecimento das principais patologias neurológicas infantis (conceitos das doenças, etimologia, quadro
clínico). Conhecimento específico do tratamento fisioterápico aplicado às principais doenças: objetivos e planejamento de
programas de tratamento, conhecimento de adaptações para pacientes especiais em casa, conhecimento do tipo de órteses a
serem solicitadas quando necessário. Conhecimento do desenvolvimento neuropsicomotor normal de zero a cinco anos de
idade. Conhecimento de conceitos básicos de promoção de saúde como puericultura e prevenção de doenças. Demais
conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. Conhecimentos em Saúde Pública: Constituição Federal 1988 Art. 196 a 200. Lei 8.080/90. Lei 8.142/90 Portaria 373, 27/02/2002 - NOAS 01/2002. Manual Técnico Regulação, Avaliação
e Auditoria do SUS - Ministério da Saúde 2006, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas,
Departamento Nacional de Auditoria do SUS.

Lindóia/SP, 26 de fevereiro de 2014.

Consórcio intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas
Sr. Carlos Alberto Aparecido Aguiar-Presidente

