EDITAL Nº 04/2017 – SMS

O Município de Esteio, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Leonardo Duarte
Pascoal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento amplo e geral dos
interessados, a retificação do Anexo I do Edital nº 02/2017-SMS do processo seletivo
simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público nas funções de Médico Comunitário PSF, Médico
Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Gineco Obstetra, Médico Psiquiatra, Médico
Ortotraumatologista, Médico Neurologista e Médico Psiquiatra Infantil junto à Prefeitura Municipal
de Esteio, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.536 de 05 de abril de 2017.
Onde se lê:
ANEXO I
Cargo, vagas, atribuições, habilitação e requisitos mínimos e remuneração com carga horária:
Cargo: Médico Comunitário PSF
Vagas: 02 + CR
Carga Horária: 40h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 7.254,00 + R$ 4.956,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças
do corpo humano; 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, adulto e idoso;
realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) e, quando necessário,
no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); 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, etc.; realizar o pronto
atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, 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
óbito; executar outras tarefas afins.
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Cargo: Médico Clínico Geral
Vagas: 04 + CR
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso Superior em Medicina e Certificado de registo no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais,
para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo
ao especialista; analisar e interpretar resultados de
exames de raio x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem
e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; manter registro dos pacientes examinados anotando a
conclusão diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica,
adequada; emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender
a determinações legais; atender a urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; executar
outras atividades afins.
Cargo: Médico Pediatra
Vagas: 05 + CR
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso Superior em Medicina e Certificado de registo da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência,
examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar,
preservar ou recuperar sua saúde; examinar a criança, auscultando-a, executando
palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para
verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido; avaliar-lhe as
condições de saúde e estabelecer diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e
desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação,
indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêuticoprofilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências
alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano,
difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis,
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório,
para possibilitar a recuperação da saúde; participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade,
para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças;
executar outras tarefas afins.

Rua Engenheiro Hener de Souza Nunes, 102 - Centro - CEP: 93260-120
Telefone: (51) 3473.6377 - (51) 3473.8964 - saude@esteio.rs.gov.br
www.esteio.rs.gov.br - DISQUEsteio: 0800-541-0400

Cargo: Médico Gineco-Obstetra
Vagas: 02 + CR
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos,
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; examinar o cliente
fazendo inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realizar
exames específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer
diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; executar biópsia de órgãos
ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e
estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica; fazer cauterizações do colo uterino,
empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias
ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e
extrair órgãos ou formações patológicas; participar da equipe de saúde pública, propondo ou
orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das
mamas ou de outras doenças que afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias,
para encaminhá-las a exame laboratorial; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Psiquiatra
Vagas: 03
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas
especiais, individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente;
examinar o paciente, adotando meios específicos, como a observação, o desenvolvimento da
empatia e outros, para situar a problemática conflitiva do paciente; desenvolver a catarse do
paciente, estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico;
encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou de grupo, baseando-se nas
necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; proceder ao
planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de
adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia
ocupacional, preparação para o matrimônio, psicoterapia em grupo e outras atividades de apoio;
aconselhar familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a
formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos
biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover
estímulos cerebrais ou diminuir excitações; realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e
aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; executar
outras tarefas afins.
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Cargo: Médico Ortotraumatologista
Vagas: 01
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção,
apalpação, observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de
radiografias, para estabelecer o programa de tratamento; orientar ou executar a colocação de
aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe,
para promover a imobilização adequada dos membros ou região do corpo afetados; orientar ou
executar a colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos,
esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção ósteo-articular; realizar
cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir
desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos, hastes
e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; indicar ou encaminhar pacientes para
fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima
recuperação; participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade,
encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; executar
tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para
promover a recuperação do paciente; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Neurologista
Vagas: 01
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos
nervosos, utilizando seringas e agulhas especiais, para possibilitar a descompressão dos
mesmos, introduzir medicamentos e para outros fins; indicar e/ou executar cirurgia neurológica,
empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica;
interpretar resultados de exames de líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os
dados normais, para complementar diagnósticos; realizar exames radiográficos, injetando
substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para localizar o processo patológico;
fazer exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções
do sistema nervoso periférico; planejar e desenvolver programas educativos com relação ao
epiléptico, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos da moléstia
e promover a integração do paciente em seu meio; planejar e desenvolver programas de
prevenção de infestações, especialmente cicticerose, moléstia de Chagas, octicereose, meningite
e outras, realizando campanhas de orientação, para diminuir a incidência destas moléstias ou
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minorar seus efeitos; fazer exame eletroencefalográfico, utilizando aparelhos especiais, para
diagnosticar arritmias e localizar focos cerebrais; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Psiquiatra Infantil
Vagas: 01
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina e certificado de registro da especialidade no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Realizar atendimento psiquiátrico ambulatorial de crianças e adolescentes, avaliando
o quadro sintomático por meio de entrevista e instrumentos que se fizerem necessários para o
diagnóstico; registrar diagnóstico em prontuário, bem como apontamentos relativos às consultas
para acompanhamento do tratamento; prescrever medicação psiquiátrica considerando
diagnóstico, realizando e acompanhamento do paciente e reavaliando sempre que necessário;
participar de reuniões de equipe; desenvolver trabalhos e/ou projetos de prevenção em saúde
mental para faixa etária de 0 à 12 anos; atender ao público, sempre que necessário, prestando
informações, executar outras tarefas afins.
Leia-se:
ANEXO I
Cargo, vagas, atribuições, habilitação e requisitos mínimos e remuneração com carga horária:
Cargo: Médico Comunitário PSF
Vagas: 02 + CR
Carga Horária: 40h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 7.254,00 + R$ 4.956,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças
do corpo humano; 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, adulto e idoso;
realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) e, quando necessário,
no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); 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, etc.; realizar o pronto
atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de
um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias
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ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar
óbito; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Clínico Geral
Vagas: 04 + CR
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso Superior em Medicina e Certificado de registo no CRM
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais,
para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo
ao especialista; analisar e interpretar resultados de
exames de raio x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; prescrever medicamentos, indicando dosagem
e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou
restabelecer a saúde do paciente; manter registro dos pacientes examinados anotando a
conclusão diagnóstico, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica,
adequada; emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender
a determinações legais; atender a urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; executar
outras atividades afins.
Cargo: Médico Pediatra
Vagas: 05 + CR
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência,
examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar,
preservar ou recuperar sua saúde; examinar a criança, auscultando-a, executando
palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos específicos, para
verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido; avaliar-lhe as
condições de saúde e estabelecer diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e
desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação,
indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; estabelecer o plano médico-terapêuticoprofilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências
alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano,
difteria, coqueluche e outras doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis,
indicando ou realizando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório,
para possibilitar a recuperação da saúde; participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua especialidade,
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para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças;
executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Gineco-Obstetra
Vagas: 02 + CR
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando
tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; examinar o cliente fazendo
inspeção, apalpação e toque, para avaliar as condições gerais dos órgãos; realizar exames
específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando colposcópio e lâminas, para fazer
diagnóstico preventivo de afecções genitais e orientação terapêutica; executar biópsia de órgãos
ou tecidos suspeitos, colhendo fragmentos dos mesmos para realizar exame anatomopatológico e
estabelecer o diagnóstico e a conduta terapêutica; fazer cauterizações do colo uterino,
empregando termocautério ou outro processo, para tratar as lesões existentes; executar cirurgias
ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada caso, para corrigir processos orgânicos e
extrair órgãos ou formações patológicas; participar da equipe de saúde pública, propondo ou
orientando condutas, para promover programas de prevenção do câncer ginecológico e das
mamas ou de outras doenças que afetam a área genital; colher secreções vaginais ou mamárias,
para encaminhá-las a exame laboratorial; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Psiquiatra
Vagas: 03
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas
especiais, individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente;
examinar o paciente, adotando meios específicos, como a observação, o desenvolvimento da
empatia e outros, para situar a problemática conflitiva do paciente; desenvolver a catarse do
paciente, estabelecendo a intercomunicação e transferência, para elaborar o diagnóstico;
encaminhar o paciente a sessões de psicoterapia individual ou de grupo, baseando-se nas
necessidades e nas indicações para o caso, para auxiliá-lo a ajustar-se ao meio; proceder ao
planejamento, orientação e/ou execução de programas de higiene mental, formando grupos de
adolescentes, de pais, de alcoólatras e outros, para proporcionar orientação sexual, terapia
ocupacional, preparação para o matrimônio, psicoterapia em grupo e outras atividades de apoio;
aconselhar familiares dos pacientes, entrevistando-os e orientando-os, para possibilitar a
formação de atitudes adequadas ao trato com os mesmos; prescrever e/ou aplicar tratamentos
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biológicos específicos, empregando medicamentos ou aparelhos especiais, para promover
estímulos cerebrais ou diminuir excitações; realizar cirurgias específicas, utilizando instrumentos e
aparelhos especiais, para eliminar focos cerebrais determinantes de hiperexcitabilidade; executar
outras tarefas afins.
Cargo: Médico Ortotraumatologista
Vagas: 01
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção,
apalpação, observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de
radiografias, para estabelecer o programa de tratamento; orientar ou executar a colocação de
aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe,
para promover a imobilização adequada dos membros ou região do corpo afetados; orientar ou
executar a colocação de trações transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos,
esparadrapos ou ataduras, para promover a redução óssea ou correção ósteo-articular; realizar
cirurgias em ossos e anexos, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir
desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos, hastes
e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; indicar ou encaminhar pacientes para
fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima
recuperação; participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade,
encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir deformidades ou seu agravamento; executar
tratamento clínico, prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para
promover a recuperação do paciente; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Neurologista
Vagas: 01
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Realizar punções ou infiltrações no canal raqueano, ventrículo, nervos e troncos
nervosos, utilizando seringas e agulhas especiais, para possibilitar a descompressão dos
mesmos, introduzir medicamentos e para outros fins; indicar e/ou executar cirurgia neurológica,
empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica;
interpretar resultados de exames de líquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os
dados normais, para complementar diagnósticos; realizar exames radiográficos, injetando
substâncias radiopacas em veias, artérias e outros órgãos, para localizar o processo patológico;
fazer exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções
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do sistema nervoso periférico; planejar e desenvolver programas educativos com relação ao
epiléptico, orientando o paciente e a sociedade, para reduzir a incidência ou os efeitos da moléstia
e promover a integração do paciente em seu meio; planejar e desenvolver programas de
prevenção de infestações, especialmente cicticerose, moléstia de Chagas, octicereose, meningite
e outras, realizando campanhas de orientação, para diminuir a incidência destas moléstias ou
minorar seus efeitos; fazer exame eletroencefalográfico, utilizando aparelhos especiais, para
diagnosticar arritmias e localizar focos cerebrais; executar outras tarefas afins.
Cargo: Médico Psiquiatra Infantil
Vagas: 01
Carga Horária: 16h semanais
Escolaridade: Curso superior em Medicina com registro no CRM e certificado da especialidade do
cargo exigido em Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
Vencimento: R$ 3.175,00 + R$ 1.709,00 (gratificação salarial)
Atribuições: Realizar atendimento psiquiátrico ambulatorial de crianças e adolescentes, avaliando
o quadro sintomático por meio de entrevista e instrumentos que se fizerem necessários para o
diagnóstico; registrar diagnóstico em prontuário, bem como apontamentos relativos às consultas
para acompanhamento do tratamento; prescrever medicação psiquiátrica considerando
diagnóstico, realizando e acompanhamento do paciente e reavaliando sempre que necessário;
participar de reuniões de equipe; desenvolver trabalhos e/ou projetos de prevenção em saúde
mental para faixa etária de 0 à 12 anos; atender ao público, sempre que necessário, prestando
informações, executar outras tarefas afins.

Esteio, 18 de abril de 2017.

Leonardo Duarte Pascoal
Prefeito Municipal
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