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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2020 
 

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 
 
A Prefeitura Municipal de Piracicaba TORNA PÚBLICO o edital de rerratificação ao Edital de abertura de inscrições do  

Concurso Público para área da saúde, para provimento, mediante admissão de 54 vagas para os cargos adiante 

descritos, sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. 

 

1 – Leia-se como segue e não como constou: 

 

CAPITULO V 

5.2. A prova objetiva – de caráter eliminatório e classificatório – avaliará o grau de conhecimento teórico do candidato, 

necessário ao desempenho do cargo, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II deste Edital, e 

será composta de questões de múltipla escolha com 4 alternativas cada uma. 

 

2 – Leia-se como segue e não como constou: 

 

ANEXO I – DOS REQUISITOS E AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EM CONCURSO PÚBLICO 

 

Fisioterapeuta 

1. atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos 
específicos da fisioterapia e suas especialidades; 

2. atuar na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e 
orientações para melhor qualidade de vida; 

3. desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; 

4. gerenciar serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos; 

5. exercer atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização 
e participação em eventos científicos; 

6. desenvolver programa de reabilitação profissional multi e interdisciplinar; 

7. realizar avaliação física funcional e individual dos pacientes elegidos para o programa, bem como planejar, 
desenvolver e avaliação de ações e práticas terapêuticas aplicadas em grupo; 

8. planejar e avaliar interdisciplinar com os profissionais do programa de reabilitação profissional; 

9. realizar ações de acolhimento desenvolvidas junto ao serviço de assistência prestado pelo CEREST, através 
de consulta individual agendada semanalmente, para avaliação, orientação e conduta para novos pacientes 
referendados ao serviço; 

10. realizar ações de vigilância de condições de trabalho e analise ergonômica de postos de trabalho para 
efeitos de confirmação de nexo-causal conforme solicitação dos setores de assistência e de vigilância sanitária do 
CEREST- Piracicaba; 

11. desenvolver projeto de análise de acidentes do trabalho, com ações de análise ergonômica do trabalho, 
oficinas com trabalhadores e empresários, em empresas dos municípios de abrangência do CEREST - Piracicaba; 

12. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

  

Médico Clínico Geral: 

1. prestar assistência integral à saúde do indivíduo, utilizando toda sua capacidade técnica profissional e dos 
meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e reconhecidos pela comunidade 
médica científica no modelo mundial, bem como, desenvolver ações no âmbito da Saúde Coletiva, direta ou 
indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das doenças, para conseguir melhor qualidade de vida à 
população; 

2. examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo 
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista; 

3. registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, 
para efetuar a orientação adequada; 



Prefeitura do Município de Piracicaba 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

  

2 

4. analisar e interpretar resultados de exames de raios-x, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os 
com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; 

5. prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a 
serem observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 

6. efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-
se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 

7. prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 
orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; 

8. emitir atestado de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações 
legais; 

9. participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim 
como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde do município; 

10. participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as 
necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem estar da comunidade; 

11. zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento 
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento; 

12. prestar atendimento de urgência e emergência; 

13. participar de junta médica; 

14. efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina; 

15. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

  

Médico de PSF 20 horas: 

1. prestar assistência integral à saúde dos usuários de sua área adstrita, utilizando toda a sua capacidade 
técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e 
reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da 
Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças, para conseguir 
melhor qualidade de vida à população; 

2. valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; 

3. executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; 

4. desenvolver ações de assistência integral nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais, entre outros; 

5. promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; 

6. discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade o conceito de cidadania, enfatizando 
os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam; 

7. participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho 
das unidades de Saúde da Família; 

8. efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da Medicina; 

9. realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na Atenção Básica, definidas na NPAS 
2001; 

10. fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental etc; 

11. encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 
tratamento na Unidade de Saúde da Família, por meio de um sistema de acompanhamento e de referência e contra-
referência; 

12. indicar internação hospitalar; 

13. verificar e atestar óbito; 

14. assumir responsabilidade técnica da Unidade, quando solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde; 

15. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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Médico Pediatra: 

1. prestar assistência integral à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade, utilizando toda a sua capacidade 
técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes e 
reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da 
Saúde Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças, para conseguir 
melhor qualidade de vida à população; 

2. efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e bem-estar do paciente; 

3. examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 
diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para atendimento especializado; 

4. analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; 

5. prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, bem como cuidados a 
serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 

6. manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e 
evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; 

7. coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores 
de saúde da população estudada; 

8. elaborar programas educativos e de atendimento preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e 
para estudantes da rede municipal de ensino; 

9. assessorar na elaboração de campanhas educativas relacionadas à Saúde Pública e Medicina Preventiva; 

10. participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; 

11. prestar atendimento a urgências clinicas, cirúrgicas e traumatológicas; 

12. realizar exames médicos necessários para a admissão de servidores públicos municipais; 

13. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

3 - Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2020, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Piracicaba. 

 

 

 

Barjas Negri 

Prefeito Municipal de Piracicaba 

Piracicaba, 21 de outubro de 2020. 

 


