CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 06/2022
GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições
atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n°
587/2022, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação no edital de abertura:

ONDE SE LÊ:
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
MÉDICO
Realizar consultas clinicas 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 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 2001. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, 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 ambulatórias. Indicar internação hospitalar.
Solicitar exames complementares. Verificar e atestar óbito

LEIA-SE:
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
MÉDICO
Participar da formulação de diagnósticos de saúde realizando levantamentos de situação dos serviços de saúde do Município
identificando prioridades para determinação dos programas a serem desenvolvidos. Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos
e programas de saúde pública, direcionando as atividades médicos-sanitárias conforme necessidades diagnosticadas; Elaborar e
coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde; Participar nas definições dos programas de
aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos
programados; Opinar tecnicamente nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos
e materiais para a área da saúde; Participar do processo de programação das ações e da organização dos processos de trabalhos da
Unidade de Saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientação e solicitando hospitalização se necessário; Requisitar, analisar e interpretar exames
complementares de laboratório para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; Participar de juntas-médicas, avaliando a capacidade
laborativa de pacientes, verificando as suas condições de saúde, emitindo laudos para admissão, concessão e licenças, aposentadoria por
invalidez, readaptação, emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental; Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos a nível
ambulatória; cumprir e fazer cumprir o exercício legal da profissão de acordo com a legislação e código vigente. Responder tecnicamente
pela instituição perante o Conselho de Medicina, se houver indicação da Gestão Municipal para tal. Atuar como médico regulador sendo
suas atribuições: I - executar a avaliação técnica e autorização de solicitações de procedimentos especializados para tratamento fora de
domicílio (TFD); II - executar a avaliação técnica e autorização de solicitações de procedimentos especializados em alta complexidade e
procedimentos da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC); III - promover o agendamento e a autorização de
consultas, exames e procedimentos especializados, baseado em critérios clínicos, com ênfase nos protocolos de regulação e classificação
de risco, aos usuários inseridos na fila eletrônica do Sistema de Regulação - SISREG nas diversas Centrais de Regulação; IV - promover a
reserva de leito e a liberação da Autorização de Internação Hospitalar - AIH, baseada em critérios clínicos, com ênfase nos protocolos de
regulação, aos usuários inseridos na fila eletrônica do SISREG nas Centrais de Regulação do Acesso à Assistência; V - decidir e alocar
pacientes na rede de serviços de urgência regionalizada e pactuada, de acordo com seu julgamento, respeitando a melhor hierarquia de
serviços de referência disponível, utilizando, se necessário, a prerrogativa da "vaga zero", para garantir os princípios constitucionais e
diretrizes do SUS; VII - verificar as evidências clínicas das solicitações e o cumprimento dos protocolos de regulação, por meio da
elaboração de parecer médico; VIII - autorizar ou não a realização de procedimentos, podendo solicitar informações adicionais ao caso,
se forem necessárias; IX - elaborar parecer técnico para assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina referente
às ações judiciais, bem como outras demandas requisitadas pelo Ministério Público ou processos administrativos, quando os assuntos
forem relacionados à Central de Regulação; X - elaborar parecer médico para assessoria jurídica da Secretaria Estadual de Saúde de Santa
Página 1 de 2

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022
Edital n.º 06/2022
Catarina referente às ações judiciais, bem como outras demandas requisitadas pelo Ministé-rio Público ou processos administrativos,
após análise de solici-tações de exames ou procedimentos especiais, bem como nas solicitações de Órteses, Próteses e Matérias Especiais
(OPMEs) não contemplados pelo SUS. XI XI- executar outras tarefas correlatas.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Pinheiro Preto - SC, 22 de novembro de 2022.

GILBERTO CHIARANI
Prefeito de Pinheiro Preto - SC

MAÍRA MATTANA MARIANI
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos Públicos
da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto - SC
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