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io de Cabedelo, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
tal virem ou dele tomarem conhecimento que será realizado neste 

municij io, conforme Portaria instituída e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição Federal 

c/c as L :is Municipais, através da FACET CONCURSOS, Concurso Público de prova; 
como timbém resolvem baixar esta Resolução que passa a vigorar como únic 

ede provas ctítulos 

regulamento deste 
Concuro Público para o recrutamento e seleção de candidatos aos cargos de Médico|de Saúde da Família 

(PSF) - 11 vagas; Médico — Ortopedista — 2 vagas; Médico - Reumatologista — 
Oftalmologista — 2 vagas; Médico — Neurologista — 1 vaga; Médico — Cardiologisth 
Ultrassonografia — 2 vagas; Médico — Pneumologista — 1 vaga; Médico — Dermatoiagi 

  

2 vagas; Médico — 
— 1 vaga; Médico- 

ia — 1 vaga; Médico- 
Pediatr 1 Nevnatologista- 15 vagas; Médico — Ginecologista/Obstetra — 15 vagas; Médico — Clínico Geral 

—21 vafas; Médico — Anestesiologista — 8 vagas e Médico — Radiologista — 2 vagas. 
O presente Processo Seletivo Externo será realizado sob a responsabilidade técnica e operacional da 
FACET CONCURSOS, conforme o processo licitatório e Contrato Estabelecido. O Edital nº 01/2021 será 
afixado n), o quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal a partir da data de publicação deste Aviso, 
assim cemo estará disponível aos pretensos candidatos também no site da organizadpra. As inscrições ao 
Concur: o Público ocorrerão no período de 17 de maio a 18 de junho de 2021, de segunda a sexta feira. (nos 
dias úteis) exclusivamente pela Internet no site da organizadora. O comprovante de inscrição estará 
disponível no endereço eletrônico www. facetconcursos.com.br, a partir de 25 de junho de 2021 sendo de 
respons: bilidade exclusiva do candidato à obtenção desse documento. A confirmaç; 
dará mediante impressão deste comprovante de inscrição que deverá ser apresentad 
prova strá realizada na data provável de 18 julho de 2021 em horários e locais a ser! 
candida os inscritos por meio do cartão de inscrição definitivo, que lhes será entregue, 

O da inscrição só se 
no dia da prova. A 
m comunicados aos 
na data supracitada 

e també n através de Portaria publicada no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal e no site da 
organiz: dora: www facetconcursos.com.br 
  

  

CAPÍTULO I- DOS CARGOS E REQUISITOS 

L !) concurso público destina-se ao provimento de vagas no Quadro da Prefeitura Municipal de 
CABEDELO, sob o Regime Jurídico de Trabalho do Servidor Estatutário, conforme a respectiva denominação. 
pré-requi itos, carga horária e salário base inicial especificados neste Edital, e de acotdo com a Legislação 
Específic 1 e tem a relação dos cargos adiante discriminados. 
11. sis atribuições dos cargos estão conforme a Legislação vigente, disponível no Ane) 

2. «4 distribuição de quantidade por categorias funcionais e os requisitos mínimos o 
especific: ções: 

o VI deste Edital 
ibedecem às seguintes 

  

CARGO. 

  

  
LL a al $ a 

Diploma de Graduação em Medicina e Registro 
Profissional no Conselho Regional de 
Medicina. Registro no Consclho Regional de 
Classe; c - Comprovação de Especialidade 1.401,43 

MÉDICO - Médica (Titulo fornecido por Sociedade da)  c/Jornada 
ANESTESIOLOG | Especialidade do Cargo a ser ocupado,| — Semanal: 20 
ISTA reconhecido pela Associação Médica horas. 

Brasileira-AMB, ou ainda Certificado de| + Plantões (*) e 
Conclusão de Curso de Especialização | Gratificações 
reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente).     
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Curso Superior em Medicina — Registro no 
Conselho de Classe; e - Comprovação de 
Especialidade Médica (Título fornecido por 1.401,43 

a Sociedade da Especialidade do cargo a ser c/Jornas 
MÉDI O OGIST | Ocupado, reconhecido pele Associação Médica | Semanal: 20 o lol. 
A ve Brasileira — AMB, ou ainda Certificado de horas. 

Conclusão de Curso de Especialização + Plantões (*) 

reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado Gratificações. 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente). 

Po 1.401,43 
Diploma de Graduação em Medicina; e| — clJomnada 

MÉDI!ZO — Certificado de Especialista em Médico Clínico | Semanal: 20 a 20 o! 
CLi GERAL | Geral; e Registro Profissional no Conselho horas. 

Regional de Medicina + Plantões (*) e 
G 5 

Curso Superior em Medicina — Registro no | 
Conselho de Classe; e - Comprovação de 
Especialidade Medica (Título fornecido por 1.401,43 

MÉDICO - Sociedade da Especialidade do cargo Es oo iormada 
ocupado, reconhecido pela Associação Médica | — Semanal: 

DER MATOLOGI | procileira — AMB, ou ainda Certificado de horas. ot pop 
Conclusão de Curso de Especialização| + Plantões (Me 

reconhecido por Orgãos Ofi is ou | Centificado Gralificações 

Conclusão de Médica 

reconhecido por Órgão Oficial competente). 
1.401,43 

MÉDIC “O DE Diploma de Graduação em Medicina: e cilornada 

SAÚDI DA Registro Profissional no Conselho Regional de Semanal; 40 “ vo 1 

FAMÍLIA (PSF) Medicina horas. 

+ Gratifi 
Curso Superior em Medicina; - Registro no 
Conselho Regional de Classe; e - Comprovação 
de Especialidade Médica (Título fornecido por 1.401,43 

MÉDICO Sociedade da Especialidade do gre, ps «Soma 
= | ocupado, reconhecido pela Associação Médica Semanal: 2 

SINECOLOGIST | GrasleiciAM, ou “indo Cenífiado de hora sfMoo 
Conclusão de Curso de Especialização| | Plantões (*) e 
reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado | Gratificações 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente). 
Curso Superior em Medicina, - Registro no | 
Conselho de Classe ; e — Comprovação de 

Especialidade Medica ( Titulo fornecido por 1.401,43 

Sociedade da Especialidade do cargo a ser ciJonada 
MÉDICO — ocupado, reconhecido pela Associação Médica Semanal: 20 o a . 
NEURC'LOG Brasileira -AMB, ou ainda Certificado de horas. 

Conclusão de Curso de Especialização | + Plantões (e 
reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado Gratificações 

de Conclusão de Residência Médica 

reconhecido por Órgão Oficial competente). 

Curso Superior em Medicina — Registro no 1.40143 
MÉDICO - Conselho de Classe; e — Comprovação de] c/lomuda 
OFTALMOLOGI Especialidade Medica ( Título fornecido por Semanal: 20 02 o . 
STA Sociedade da Especialidade do cargo a ser oras. 

ocupado, reconhecido pela Associação Médica | + Plantões (4) e 
Brasileira -AMB, ou ainda Certificado de Gratil 
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Conclusão de Curso de Especialização 

reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente). 
Curso Superior em Medicina — Registro no 
Conselho de Classe; c — Comprovação de 

Especialidade Medica (Título fornecido por 1.401,43 
Sociedade da Especialidade do cargo a ser|  c/Jomada 

MÉDICO — ocupado, reconhecido pela Associação Médica| Semanal: 20 o 
ORTOPEDISTA | Brasileira -AMB, ou ainda Certificado de| horas. A RR 

Conclusão de Curso de Especialização | + Plantões (e 

reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado | Gratificações 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente). 
Curso Superior em Medicina — Registro no 
Conselho Regional de Classe; e - Comprovação 
de Especialidade Médica (Título fornecido por 1.401,43 

MÉDICO — Sociedade da Especialidade do Cargo a ser ciornada 
PEDIATRA ocupado, reconhecido pela Associação Médica | Semanal: 20 
NEON.TOLOGIS | Brasileira-AMB, ou ainda Certificado de horas, 5 pijoo TA Conclusão de Curso de Especialização | + Plantões (*) é 

reconhecido por Orgãos Oficiais ou Certificado | Gratificações 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente) 
Curso Superior em Medicina — Registro no | 
Conselho de Classe; e — Comprovação de 
Especialidade Medica (Título fomecido por 1.401,43 

MÉDICO- Sociedade da Especialidade do cargo a ser|  c/Jornada 
PNEUN OLOGIST | “EUPado, reconhecido pela Associação Médica] Semanal: 20 o o1 A Brasileira -AMB, ou ainda Certificado de horas. ” 

Conclusão de Curso de Especialização | + Plantões (*) é 
reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado | Gratificações 
de Conclusão de Residência Médica 

reconhecido por Órgão Oficial ) 
Curso Superior completo em Medicina: | | 
Certificado de conclusão de Residência Médica 
em Radiologia c Diagnóstico por Imagem, 1.401,43 
reconhecido pela Comissão Nacional de| — c/Jornada 

MÉDIC) — Residência Médica; ou Título de especialista Semanal: 20 A 
RADIO! .OGISTA | em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, horas. 2 o2 ” 

reconhecido pela Associação Médica Brasileira | + Plantões (*) é 
e registrado no Conselho Regional de| Gratificações 
Medicina; e registro profissional no Conselho 
Regional de Medicina. 
Curso Superior em Medicina — Registro no 
Conselho de Classe; e — Comprovação de 
Especialidade Medica (Título fornecido por 1.401,43 

. Sociedade da Especialidade do cargo a ser|  c/Jornada 
Ma , OLOGI | SeuPado, reconhecido pela Associação Médica| Semanal: 20 So Brasileira -AMB, ou ainda Certificado de horas. 2 |02|- 

Conclusão de Curso de Especialização | + Plantões (*) é 
reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado | Gratificações 
de Conclusão de Residência Médica 
reconhecido por Órgão Oficial competente). 

Página 4 de 44 

  
 



  

    

CABEDELO 

  

  

  

          
  

E 

Curso Superior em Medicina — Registro no 

Conselho de Classe; e - Comprovação de 

Especialidade Medica (Título fornecido por 1.401,43 

ENT, Sociedade da Especialidade do cargo a ser u/Jornada 

MÉDITO . | ocupado, reconhecido pela Associação Médica | Semanal: 20 o lol. 
ULTRASSONOG | prosileira -— AMB, ou ainda Certificado de horas. 2 | 2 
RA-FISTA Conclusão de Curso de Especialização | + Plantões (*) 

reconhecido por Órgãos Oficiais ou Certificado | Gratificações 
de Conclusão de Residência Médica 

ido por Órgão Oficial competente 
Legenda;: AC — Ampla Concorrência PCD Pessoa com Deficiência 
(*) Mínino de 6 (seis) Plantões mensais, sendo 1 (um) nos dias de final de semana e 5 (cinco) nos dias de 

semana 

3. As vagas dos cargos previstos no quadro do item anterior serão distribuídas é oferecidas tanto para Área 

Urbana quanto para Área Rural. São consideradas da Área Urbana as repartições públicas, , autarquias, escolas 
e outros órgãos da Prefeitura localizados em todo o perímetro urbano na Cidade de CABEDELO, e são 

consider idas para a Área Rural as localizadas fora do perímetro urbano. 

4 A comprovação dos requisitos mínimos para investidura no cargo será exigida no ato da nomeação 
posse do candidato. 

5. A comprovação da habilitação e das exigências para o provi do cargo deverá ser apresentada 
quando ca nomeação do candidato aprovado, e, a não apresentação de qualquer dos documentos que comprovem 
as condições exigidas, implicará na exclusão do candidato, de forma irrecorrível. 

6. As atribuições dos cargos estão previstas em legislação municipal. 

7. ds itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento 
memorizido, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de 
raciocínio, 

CAI Zada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos relativos a 
mais de ima área de conhecimento. 

8. + PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO ea FACET CONCURSOS, não se responsabilizam 
por quais quer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso públi 
conteúdo programático. 

ico no que tange ao 

  | CAPÍTULO HI - DAS INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO 

1. às inscrições poderão ser realizadas pela internet seguindo o item 3 deste capítulo, 

2. Período de inscrições de 17 de maio a 18 de junha de 2021. 

3. Do Procedimento para Realizar a Inscrição Via Internet. 

3.1 !) candidaio deve realizar sua inscrição via Internet através do [endereço eletrônico 

www. fac:lconcursos.com.br, onde será preenchida a ficha de inscrição. Após o preenchimento da ficha de 
inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de bolei 
também ro site, podendo efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco conveniado. 

bancário disponivel 

3.2 !) candidato scrá responsável pela digitação dos seus dados cadastrais, impressão é pagamento do boleto 
bancário orrespondente à taxa de inscrição, o boleto de pagamento tem que ser compensada para o sistema aceitar 
seu cadas To de inscrição. 

3.3 «18 inscrições efetuadas, via internet, somente scrão aceitas após a comprovação de pagamento da taxa de 
inscrição, que será feita através do contrato com o Banco conveniado. 

CABEDELO 
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33.1 O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua 

exclusiv: responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as pj nas da lei. 
3.3.2 — Informações complementares acerca das inscrições, via internet, estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.facetconcursos.com.br. 

34 O período de inscrições encerra no dia 18 de junho de 2021, os boletos poderão ser pagos até a data de 
seu venc mento, conforme impresso no documento. Após essa data, não mais será possível fazer a confirmação da 

inscriçãc. 

3.4.1 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 
caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública e aind: 

importância paga a título de taxa de inscrição, quando for efetuada com valor a mais ou ent 

3.5 Efetivada a inscrição, não será accito pedido para a alteração do CARGO de interé 

3.6 9 candidato que fizer quaisquer declarações falsas, inexatas, ou ainda que não ps 

haverá devolução da 

duplicidade. 

Se. 

ssa satisfazer todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada c, em consequência, anulados todos os atos dela 
decorren es, mesmo que aprovado na (s) prova (s) e que o fato seja constatado posteriormente. 

37 A efetivação da inscrição ocorrerá somente após a confirmação, pelo banco, di 

referente á taxa de inscrição. 
pagamento do boleto 

3.8 4 FACET CONCURSOS não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por 

motivos «le ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fai 
que impcssibilitem a transferência de dados. 

3.9 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se 

os requis tos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo/ha 
concorrer. Uma vez efetuada a inscrição, não scrá permitida, em hipótese alguma, a sua all 

3.10 O comprovante de inscrição estará disponível no endereço eletrônico www fact 

partir do lia 25 de junho de 2021 sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenl 
A confiriaação da inscrição só se dará mediante impressão deste comprovante de ins 
apresentado no dia da prova. 

3.11 '/alores Correspondestes às Inscrições: 

jores de ordem técnica 

le que preenche todos 
bilitação a que deseja 
ração, 

etconcursos.com.br. a 
ção desse documento. 

rição que deverá ser 

  

CARGO VALORES 

  

  

    

  

MÉDICO-ANESTESIST, 
MÉDICO-CARDIOLOGISTA; 
MÉDICO-CLÍNICO GERAL; 
MÉDICO-DERMATOLOGISTA; 
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF); 
MÉDICO-GINECOLOGISTA/OBSTETRA; 
MÉDICO-NEUROLOGISTA; 
MÉDIC'O-OFTALMOLOGISTA; 
MÉDICO-ORTOPEDISTA; 
MÉDICO-PEDIATRA NEONATOLOGISTA; 
MÉDICO-PNEUMOLOGISTA; 
MÉDICO-RADIOLOGISTA; 
MÉDICO-REUMATOLOGISTA; e 
MÉDIC O-ULTRASSONOGRAFISTA 

  

50,00 

      

3.12 Fara todos os cargos os requisitos minimos serão comprovados e exigidos na data a posse 
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3.13 Os candidatos não poderão pertencer aos quadros da organizadora FACET CONCURSOS, 
respons ivel pela organização do presente Concurso. 

3.14 Amparado pelo Lei Nº 13.656/2018, o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais «o Governo Federal - CadÚnico e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Nº 6.135, 
de 26 di junho de 2007, bem como os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo 
Ministér o da Saúde. Também poderão requerer a isenção os candidatos que prestado serviço a Justiça Eleitoral, 
nos termos da Lei Municipal de Cabedelo no. 1933/2018. Ambos os citados acima poderão requerer isenção do 
pagamer to da taxa de inscrição. (Conforme o modelo Anexo VI). 
3.14.1 Conforme o disposto no Decreto Nº 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como família de baixa renda a unidace nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por [outros indivíduos que 
contribu:.m para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um esmo domicílio, com renda familiar mensal "per capita" de até meio salário míninjo ou que possua renda 
familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos. A renda familiar mensal é a soma dps rendimentos brutos 
auferido: por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles bidos dos seguintes programs: a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Sociale | lumano; ) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa Naciorial 
de Inclusão do Jovem - Pró- Jovem; e) Auxilio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda de: tinados à população atingida por desastres, residentes em municípios em estado fe calamidade pública 
ou situação de ência; e f) Demais de ê de renda impl das por Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
3.14.2 “No mesmo Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda familiar “per capita" a razão 
entre renila familiar mensal e o total de indivíduos na família. 
3-14.3 1 onforme Lei Municipal no. 1933/2018, os cidadãos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral da Paraíba, que prestem serviços no período eleitoral no período de eleições, plebiscitos |ou referendos, como compone-ite de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo mesário cu secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, coordenador de secção eleitoral, supervisor de local de «otação e os designados para auxiliar o seu trabalho, inclusive aqueles destibados à preparação é montagen1 dos locais de votação. Devendo o candidato comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral da Paraiba por, no mínimo, duas eleições, a scr atestado por documento público oficial. Este benefício será concedido aos candidato ; que prestaram serviços a Justiça Fleitoral tendo como validade de quatro anos a contar da data da segunda e leição oficial 

  

  

3.15 — € candidato que preencher as condições estabelecidas no item 3.14 c seguintes deste Capítulo poderá solicitar ;. isenção do pagamento da taxa de inscrição, para um dos cargos, obedecendo aos seguintes 
procedim: ntos: 

3.151 cessar, no periodo das 00h00m do dia 17 de maio até as 23h59 de 2 de junho de 2021 o “link próprio da página do Concurso Público - site www.facetconcursos.com br: 
3.152 Imprimir o requerimento (conforme o Anexo VI) e preencher total e corretamente, cum os dados solicitado » anexar à Inscrição Provisória, principalmente o Comprovante do Número de Identificação Social MIS (valido), atribuído pelo CadÚnico: ou atestados oficiais de prestação de serviço 4 Justiça Eleitoral da 
Paraíba. 

3.15.3 Com o requerimento preenchido, assinar, juntamente com a declaração de quê atende à condição estabelecir a no Art. 1€, 8 1º, IL, do Decreto Nº 6.593/2008 e encaminhar até 02/06/2021, por SEDEX, à FACET Concursos localizada na Rua Almirante Barroso, nº 72, Centro- Núcleo de Prática Jurídica da FACET-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. Fone: 081,3631-1533- REF: Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CABEDELO/PB, os documentos comprobatórios para requerer a isenção da taxa de inscrição. 3.154 O candidato pode também optar para encaminhar via e-mail: 

mfacetconcursos.com.br, até às 23h 59min do dia 02/06/2021 
T.xdos os documentos necessárivs para o PEDIDO DE ISENÇÃO devem ser digitalizados e enviados em arquivo POP. Os candidatos que não cumprirem esta normativa terão sua inscrição automaticamente INDEFER DA. 

     

  

3.16 Avós a divulgação do RESULTADO PRELIMINAR DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO, os candidatos terão 3 (tris) dias para entrarem com RECURSO AO RESULTADO DA ISENÇÃO (até o[dia 11 de junho de 2021). Que contará a partir do dia seguinte após a divulgação, com término às 23h 59 min do (último dia, Passado 9 prazo, tão serão mais aceitos os recursos. O e-mail utilizado será o mesmo do pedido de isenção 
(cabedelo. sencao(Dfacetconcursos.com.br), 
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3.16.1 As seguintes normativas devem ser utilizadas para o RECURSO DE ISENÇÃO: 

a) O título do e-mail deve estar escrito “RECURSO ISENÇÃO CABEDELO”; 

b) No corpo do e-mail, deve-se constar: NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO C. ANDIDATO, NOME 

COMPLETO, CPF, CARGO, JUSTIFICATIVA (argumentos do candidato para possível deferimento da isenção 

de inscrição) e arquivos digitalizados cm PDF e demais caso o solicitante ache necessário. 

3.17 Os documentos discriminados no subitem anterior deverão ser encaminhados devidamente preenchidos, 

obrigato iamente contendo a assinatura do solicitante e data. 

3.18 A partir de 08/06/2021 o candidato deverá verificar a situação sobre o deferimento ou indeferimento da 

solicitaçiio da isenção da taxa de inscrição e proceder de acordo com as instruções alijmantidas, exclusiva e 

oficialmente, no site da FACET Concursos: www.facetconcursos.com.br 
3.18.1 O candidato, antes de solicitar a isenção deve sc inscrever online para garantir seus registros de dados 
no sistena. An encaminhar o pedido de isenção, o candidato deve anexar a inscrição provisória. 
3.182 Remetê-lo pelo correio com AR (aviso de recebimento) ou por prestadora de serviços postais também 
som aviso de recebimento ou pessoalmente, ou ainda por seu representante legal, desde que o formulário esteja 
assinado pelo requerente, com data de até 02 de junho de 2021, por SEDEX, à FACET Co cursos, localizada na 
Rua Almirante Barroso, nº 72. Centro — Núcleo de Prática Jurídica da FACET-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. 
- REF: Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, os óri 
para sequerer a isenção da taxa de inscrição Ou encaminhar via e-mail: 
cabedelc.isencao(Dfacetconcursos.com.br, até às 23h 59min do dia 02/06/2021. 

  

4. Assegurados o direito de inscrição às Pessoas Com Deficiências (PCD), no presente concurso, para os 
cargos crjas atribuições sejam pati com a deficiência de que são b , quando 
nomeada, a exame oficial, a qual terá decisão terminativa sobre o exercício do cargo. 

41. Herão reservadas vagas a Pessoas com Deficiência (PCD), na proporção de 5% (cinco por cento), a serem 
oferecida; em obediência à Legislação vigente. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas, estas 
serão pre :nchidas pelos demais candidatos com estreita observância à ordem de classificação, obedecendo aos 
requisitos do quadro do item 2 do Capitulo I do Edital. 

42. O candidato que teve sua deficiência como PCD rejeitada, possui o direito a recurso sobre o 
indeferimznto, após ser notificado no prazo de 72 horas 

43. 4 Pessoa com Deficiência (PCD) com necessidade especial deve requerer por estrito, especificando o 
teor da de ficiência e o cargo para cuja vaga se inscreveu, juntando documento médico que comprove ser portador 
de deficiência. Enviar por SEDEX, à FACET Concursos, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 72. Centro — 
Núcleo dz Prática Jurídica da FACET-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. - REF: oncurso Público da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB. Ou encaminhar digitalizado em PDF via e-mail: 
tabedelo. pedimfacetconcursos.com.br, até às 23h SOmin do dia 18/06/2021. 

44 €' candidato cego ou ambliope deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições a confecção de 
prova em Braile ou Ampliada, especificando o teor da deficiência, sob pena de não ter sta prova preparada e impossibi itando de realizá-la. 

45 Sará eliminado da lista das Pessoas com Deficiência (PCD) o candidato cuja deficiência assinalada no 
requerimento de inscrição não se constate, no ato de posse, devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral. 

46 € candidato portador de necessidades especiais aprovado no Certame submeter-se-á à avaliação a ser 
realizada por equipe multiprofissional da PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO ou por ela credenciada, 
objetivanco verificar se a deficiência se enquadra na previsão do Decreto Federal Nº 3.298/99, artigo 4º c seus 
incisos, e 1a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência 
com as atr buições do CARGO a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 do referido Decreto. 

47 Logo após a investidura do candidato classificado, a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar » pedido de aposentadoria. 
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10 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 
quarenta minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica azul tu preta, fabricada em 
material «ransparente, cartão de inscrição e de documento de identificação oficial e original com foto. 

10.1 Zaso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identific: ção original e oficial com foto, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que 

ateste o 12gistro de ocorrência em órgão policial, se responsabilizando pelas informações nble contido. 

48 2 candidato que necessitar de condições especiais para a realização da (s) prova (s) deverá 
encaminhar seu requerimento (conforme o Anexo III) até o último dia do período das inscrições (18 de 

junho de 2021), por SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à FACET Concursos, localizada na Rua Almirante 
Barroso, nº 72. Centro- Núcleo de Prática Jurídica da FACET-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. REF: Concurso 

Público «a Prefeitura Municipal de CABEDELO/PB, com a qualificação completa do candidato c detalhamento 
dos recuisos necessários. 
4.8.1. ) candidato que não o fizer. durante o período das inscrições e conforme cstabelccido neste item, não 10.2. — ão serão aceitos como documento de identificação: certidões de nascimento, título de eleitor, CPF. 

terá as cendições especiais providenciadas, seja qual for 0 motivo alegado. carteira «e estudante, nem documentos ilegíveis e/ou não-identificáveis, 4.8.2.) atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de razoabilidade e viabilidade do pedido. 

, o 10.3 Assim como documentos não oficiais, não poderão ser utilizados para atestar ddcumentos ilegíveis ou s ?ara efeito do prazo estipulado, será considerada a data da postagem fixada pela [Empresa Brasileira de não idenificáveis 
Correios 2 Telégrafos — EBCT. 

n 3erá excluído do Concurso o candidato que: 6 à candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da (s) proya (s), poderá fazê-lo, 111 Não comparecer para realizar a prova escrita, independente de motivação. 
devendo 2ncaminhar, para tanto, pelos Correios, à FACET CONCURSOS, localizada na Rua Almirante Barroso, 11.2 Apresenta-se após o horário estabelecido para o início das provas. nº 72. Centro- Núclco de Prática Jurídica da FACET-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. - REF: Concurso Público 11.3 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, de decorrido 30 (trinta) minutos da Prefei ura Municipal de CABEDELO/PB, a solicitação com a qualificação completa da candidata e os dados do início das provas. 
completos do responsável pela criança. 11.4 “orem surpreendidas em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos, 

calculadera, não permitidos. 
11.5 Durante a realização das provas, for surpreendido portando: 
  

  

  

  

      
  

     

7 Taverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata, acrescentando a mais o tempo : ; : i ] ê a) «Aparelhos » tais como: as, agendas ou similares, da po (O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual telefones celulares, smariphones, tablets, iPod, gravadores, pen drive, mp3 player qu similar, qualquer período). o receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman, máquina fotográfi TI. A criança deverá em local designad do adulto ável, indicado pela controle de alarme de custo atos gens, bipe, » Palmtop, » juáquina fotográfica, 
candidate 

b) Velógio de | ici â iseil . . :elógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lap , marca texto c (ou! 72 Wo momento da amamentação, a candidata será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do borracha; quer esp P pi (ou) 
responsár el pela criança. 

o) Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc; 
d Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de 8 lixcetuada a situação prevista no item 7.2 deste Capítulo, não será permitida a permanência de criança ou alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.) que não seja fabricado com material transparente. 

de adulto de qualquer idade nas dependências do local de realização das provas, podendo ocasionar inclusive a . 
não participação do candidato no Concurso Público. PREFERIVELMENTE, NÃO ADENTREM PORTANDO ESTES OBJETOS NOS LOCAIS DE PROVAS. 

11.6 Mo ambiente de provas, ou seja, nas dependências fisicas em que serão realizadas as provas, não será | | CAPÍTULO HI- DAS PROVAS E DA DATA DE REALIZAÇÃO ] permitido o uso pelo candidato de quaisquer objetos relacionados no subitem 11.5 deste capítulo do edital. 
1. O Concurso Público constará de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha com 5 (cinco) 1.6.1 £ob pena de ser eliminado do concurso, assim que entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, alternativos. em embalagem porta objetos fomecida pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular qualquer «utro equipamento eletrônico relacionado no subitem 1 1.5 deste capítulo do edital! 

. Yná à ão d ão obedecem : inte quadro abaixo: o . 2 é roúmero de questões e a pontuação de cada questão ol ess ão tegunie qua E ida OO 11.62. Turante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone cu ou qualquer outro | Eu Ro ) ! R equipamento cletrônico, deve permanecer obrigatoriamente desligado e acondicionado na embalagem porta- as o > Porta ] CARGO PROVAS | QUESTÕE PONTOS objetos lar rada, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes.   

l 
MÉDICO-ANESTESISTA; 
MÉDICO-CARDIOLOGISTA; 11.63, C candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento MÉDICO-CLÍNICO GERAL; pm ; : ancia di 1 MÉDIC O-DERMATOLOGISTA; Lingua 1á 3 eletrôniec entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a reptação das provas. 
MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF); Portuguesa 
MÉDICO-GINECOLOGISTA/ OBSTETRA; 
MÉDICO-NEUROLOGISTA; 
MÉDICO-OFTALMOLOGISTA; 
MÉDICO-ORTOPEDISTA; 

É aconseliável e como sugestão que o candidato não leve seu aparelho celular, caso entre na sala da prova 
com o me imo, este de imediato deve desligar o aparelho e deixar próximo à mesa do fiscal e após o término 
de sua prova, ele pegará de volta, mas não responsabilizamos pela perda ou troca de celular. 

  

70 [1.6.4 A FACET CONCURSOS recomenda que a candidato não leve nenhum dos objetos Kaos no item 11.5 

            
    

É er Conhecime 25 MÉDICO-PEDIATRA NEONATOLOGISTA; | - MÉDICO. PNEUMOLOGISTA; ntos e seus sulh tens no dia de realização das provas. 
MÉDICO-RADIOLOGISTA; Específicos . , . . . MÉDICO-REUMATOLOGISTA; e 11,6.5 A FACET CONCURSOS não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 
MÉDICO-ULTRASSONOGRAFISTA [MEDIC 

116.6. A FACET CONCURSOS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
2.1. Las Provas de Títulos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 
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11.7. No dia de realização das provas, a FACET CONCURSOS poderá submeter os candidatos ao sistema de 2.1.1, A entrega dos títulos ocorrerá até 8 (oito) dias após o resultado parcial das provas objetivas, para os detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de Fraude e de verificar se O 
concorre -am aos cargos de MÉDICO-ANESTESISTA; MÉDICO-CARDIOLOGISTA;|MÉDICO-CLÍNICO 
GERAL; MÉDICO-DERMATOLOGISTA; MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF); MÉDICO- candidate está portando matcrial não permitido. . 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA; -MÉDICO-NEUROLOGISTA;  MÉDICO-OFTALMOLOGISTA; 11.8 | Será eliminado do Concurso, qualquer candidato que: 
MÉDIC)-ORTOPEDISTA; MÉDICO-PEDIATRA NEONATOLOGISTA; MÉDICO- 118.1 Aangar de meios ilícitos para execução das provas 
PNEUMOLOGISTA; MÉDICO-RADIOLOGISTA; MÉDICO-REUMATOLOGISTA e MÉDICO- 11.82 Não devolver integralmente o material recebido. 
ULTRA SSONOGRAFISTA e obtiverem notas classificatórias até 3 (três) vezes a quantidade de vagas ofertadas. 11.8.2  ?erturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
Os docu:nentos serão encaminhados dentro do prazo destacado, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR) à 

FACET Joncursos, localizada na Rua Almirante Barroso, no. 72. Centro — Núcleo de Prática Jurídica da FACET . 4 

— Timbaúba PE — CEP 55.870-000. REF: Concurso Público da Prefeitura Municipal de CABEDELO/PB. Ou em rasura, ainda que legível. 
um local na cidade de CABEDELO/PB a ser estabelecido pelo Fdital de Convocação das| Provas de Títulos que 

será publicado no site da FACET Concursos. 

2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 

13 O candidato deve transcrever com cuidado as respostas das provas objetivas para à folha de respostas de 
leitura óptica, que será o único documento válido para a correção das provas. 

  2.1.2. Symente os candidatos aos cargos de MÉDICO-ANESTESISTA; MÉDICO. CARDIOLOGISTA; 
MÉDICO-CLÍNICO GERAL; MÉDICO-DERMATOLOGISTA; MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 14 1) candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, o seu caderno 
(PSF); —MÉDICO-GINECOLOGISTA/OBSTETRA; MÉDICO-NEUROLOGISTA; — MÉDICO- de questêes. 
OFTALMOLOGISTA; MÉDICO-ORTOPEDISTA; MÉDICO-PEDIATRA NEONATOLOGISTA; N . . MÉDIC O-PNEUMOLOGISTA; MÉDICO-RADIOLOGISTA; MÉDICO-REUMATOLOGISTA e 15 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de MÉDICO-ULTRASSONOGRAFISTA que obtiverem nota superior a 50 pontos e estiverem no limite de 3 (três) respostas sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
vezes a quantidade de vagas, obedecendo à ordem classificatória do resultado (1º. Etapa) terão seus títulos 
avaliado; (conforme Anexo V). 16. ierá disponibilizado ao candidato, um “cartão rascunho” para que possa copiar suas respostas. 

17. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data de 2.1.3. O número de convocados para a prova de títulos será calculado sobre o número de vagas da Ampla de n e 
nascimer to, deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, com o fiscal de sala. Concorrencia. 

18. Jão haverá aplicação das provas objetivas da primeira fase do concurso, fora do local, data, horário e 
turma pre 2stabelecida no cartão de inscrição entregue ao candidato, scja qual for o motivo alegado para justificar 

O atraso cu a ausência do candidato, nestes casos, o candidato será excluído deste Certame. 

2.1.4. Para os candidatos aprovados e classificados para a prova de títulos, a apresentação de conclusão de curso 
será exigida, quando do ato da posse. 

  

  

  

             
  

  

    

  
MEDICO -ULTRASSONOGRAFISTA 

3. Vara TODOS OS CARGOS será considerado o candidato aprovado com nota igual ou superior a 50 - (cinquenta pontos). | CAPÍTULO IV - CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃ 

4 Ho ato de convocação para o provimento do cargo o candidato que não apresentar o requisito mínimo 1 +. classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas, calculada na exigido fica impedido de tomar posse e sua portaria de nomeação será anulada. forma estabelecida neste edital. 

5 n prova escrita será realizada na data provável de 18 de julho de 2021, preferivelmente no 2. £erá considerado classificado o candidato aprovado cujo número representativo dé sua classificação for municípi» de CABEDELO. menor ot. igual ao número de vagas oferecidas, para o respectivo cargo É com nota igual ou superior a 50 
(cinquenta pontos). 

6. + Prova escrita terá duração de 3 (três) horas, para todos os cargos. 

3. Lo desempate: na hipótese de igualdade de nota, terá preferência, sucessivamente, O candidato; 6.1. após a realização das provas escritas, será disponibilizado cartão rascunho para a possibilidade de 
anotações de seu gabarito. E no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a Organizadora do Concurso divulgará os Ro EE E E respective gabaritos de respostas das provas escritas no site www facetconcursos. com br é ; CARGO ORDEM. pi E OS DE ; 

7 Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes para realização de MÉDICO-ANESTESISTA; 1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos provas en CABEDELO-PR a FACET CONCURSOS se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas, não MÉDICO -CARDIOLOGISTA; termos da Lei Federal n.º 10.741 ge 1º de outubro de assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte c alojamento desses tandidatos. MÉDICO a, LOTA 2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada 
É + ! A; . preferência ao de idade mais elevada; 

8. Cs candidatos serão cientificados através de publicação dos locais das provas, E através dos cartões MÉDICA CINECOLOCIS AO NAT. 2. Que comprovar ter exercido eferivamente a função definitivo: que serão entregues aos candidatos na data prevista do item do Capítulo II destg edital. A entrega dos MÉDICO “NEURÍ OLOGISTA; , de jurado no período entre a data da publicação da Lei 
cartões serve para confirmação da inscrição, caso o candidato não compareça no períodp determinado para a MÉDICO OFTALMOLOGISTA: nº 11.689/08 e a data de término das inscrições. 
entrega, a FACET CONCURSOS, a Organizadora não se responsabilizará por inscrições não efetivadas. MÉDICO-ORTOPEDIST As ? 3 a maior nota na proval de conhecimentos 

a específicos; MÉDICO -PEDIATRA NEONATOLOGISTA; ; . 9 £.s informações referentes às datas, locais e horários serão exclusivamente disponibilizadas no site da MÉDICO -PNEUMOLOGISTA: 4. Obtiver maior nota na prova de língua portuguesa; 
FACET CONCURSOS, no endereço www .facetconcursos.com.br MÉDICO -RADIOLOGI: TA; 5. Obtiver maior nota na Pora de Ttutos; ) 

MÉDICO -.REUMATOLOGISTA; e 6. Persistindo o empate, o desempate se fará por sorteio. 
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4. Osorteio será realizado na presença dos candidatos, após a secretaria de administração convocar todos os 
candidat)s aptos. Será utilizada uma uma ou invólucro que assegure o sigilo, onde serão colocados um a um os 

será retirado um   números de inscrição dos respecti ii com notas Após este ip 

de cada vez, os referidos papéis contendo os números de inscrição, os quais determinarão a 

da classi icação. 

nova ordem definitiva 

  

| CAPÍTULO V- DA ORGANIZAÇÃO 

1. A Prefeitura Municipal de CABEDELO-PB, através do senhor Prefeito Constitucional, contratou a 
Organizidora FACET CONCURSOS para a execução do Concurso e esta é a responsável pela organização do 

certame 

  

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS 

1 O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados do 1º Kia útil imediatamente 
seguinte ao da data de divulgação ou do fato que lhe deu origem. 
11. Para interposição de recurso serão disponibilizadas de forma tempestiva no site da organizadora as 
provas ein 24 horas após a sua aplicação e em 72 horas o respectivo gabarito preliminar, com vistas a possibilitar 

a interposição de recurso pelos candidatos, em quaisquer das fases do certame. 

2 Ds recursos deverão ser encaminhados via SEDEX ou por E-MAIL. 

21 RECURSO POR SEDEX. 

2.1.1. Deverá ser utilizado o formulário do anexo III do edital para o envio do recurso, o) recursos poderão ser 

encaminliados por SEDEX a FACET CONCURSOS, localizada na Rua Almirante Barroso, nº 72. Centro Núcleo 

de Prática Jurídica da FACET-Timbaúba (PE) - CEP 55870-000. - REF: Concurso Público da Prefeitura Municipal 

de CABE DELO/PB, com a qualificação completa do candidato e detalhamento dos recurs: 

22 RECURSOS POR E-MAIL: 
2.2.1. Os recursos também podem ser enviados através do endereço eletrônico (e-mail): 
eabedelk .recursos(afaceteoncursos.com.br, seguindo as devidas orientações: 

a) ) título do e-mail deve estar escrito “RECURSOS CABEDELO”; 

necessários. 

b). No corpo do e-mail, deve-se constar: NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO, NOME 
COMPLITO, CPF é CARGO; 

c) Deve-se utilizar o “FORMULÁRIO DE RECURSO” (Anexo III deste edital) e pr 

as infor ações solicitadas, escaneando em formato “PDF”. 
d) Ds recursos em “PDF” devem str enviados em arquivos distintos para cada recurs 

eenche-lo com todas 

interposto. Todos os 
recursos devem ser enviados em um único e-mail do candidato. Exemplo: Se o candidato entrou com dois 

recursos deve-se enviar 2 (dois) arquivos em um único e-mail, no formato PDF, sendo um arquivo PDF para 

cada questão enviada. 

2.22 A não observância das normas descritas acima poderá acarretar invalidação do recurso por e-mail, 

2.23. Im relação aos prazos é demais diretrizes, os recursos por endereço eletrônic: 
normas ds recursos por correspondência tradicional (cartas). 

seguem as mesmas 

3 s recursos referentes às questões das Provas somente serão conhecidos, para [feito de julgamento, 
quando s + fundamentar em “má formulação de questão” e de “impertinência do conteúdo da questão”. 

4 será também admitido recurso pelo candidato que se achar prejudicado na divulgação das questões por 
meio do zabarito preliminar e seu resultado preliminar, obedecendo ao prazo de 2 (dois) [dias úteis. Deverá ser 

utilizado 2 formulário do anexo III do edital para o envio do recurso. 

Compete à FACET CONCURSO julgar, em instância única administrativa, no prazo de até cinco dias 
úteis do racebimento, os recursos interpostos de acordo com o Edital. 

5 Recursos inconsistentes e/ou intempestivos serão indeferidos.   Página 13 de 44 

CIT 

52 Se do exame de recursos resultar anulação de questão (0es) ou item (ns) de| questão, a pontuação 

correspo adente será atribuída a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
53 Se do exame de recursos resultar na modificação do resultado da questão (0es) ou item (ns) de questão, a 
modificação será válida para todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

54 Os prazos de análise de recursos exposta no item 5 deste capítulo, podem ser modifit 

do volun. de recursos interpostos. 

6 Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso. 

icados em decorrência 

  

[E CAPÍTULO VII- DA HOMOLOGAÇÃO 

1 Apreciada a regularidade do Concurso, mediante relatório sucinto, a F, 
encaminhará ao Prefeito Municipal que homologará e fará publicar no Semanário Ofici: 
resultado. 
2 Jaberá ao Prefeito a Homologação dos Resultados Finais do Concurso Público. 

FE] 
CET CONCURSOS 

  

  

CAPÍTULO VIII - DAS NOMEAÇÕES 

1 Ao Município de Cabedelo/PB reserva-se o direito de proceder as nomeações, durante o período de 
validade do concurso, em número que atenda às necessidades do serviço, de acordo com as vagas existentes, a 
disponibilidade orçamentária, o limite prudencial de gastos com folha de pessoal 
Respons: bilidade Fiscal e a conveniência da Administração. 
2. 

previsto na Lei de 

?or ocasião da nomeação, os candidatos classificados de todos os cargos, deverão apresentar documentos 

originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento que deram condições de 
inscrição abaixo: 
3. A contratação do candidato ficará condicionada à sua classificação em todas as etapas e avaliações do 
Concurse Público, bem como apresentação de original e cópia, no dia c horário agendados no Edital de 
Convocar ão, dos seguintes documentos: 

3.1 Copiasc Originais 
a) Cédula de Identidade ou Documento de Identidade — 2 cópias; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) 2 cópias; 

c) Cartão de Inscrição do PIS/PASEP, se possuir- 1 cópia; 
d) Certificado de Reservista, alistamento militar constando a dispensa do serviço milits obrigatório ou outro 
documento hábil para comprovar que tenha cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato masculino — 1 
cópia 

e) ““ítulo de Eleitor e último comprovante de votação justificativa- 1 cópia 
f9 Certidão de Nascimento ou de Casamento- 1 cópia 
g) Comprovante de residência que esteja no nome do candidato e que seja o mais recente- 2 cópias: 

h) Comprovante de escolaridade exigida no Edital no. 001/2021-Item 2 do Capitulo 1) para a vaga- 1 cópia; 

) Fegistro em órgão de classe, quando exigido no Edital, mais comprovante de pagamento da anuidade — 1 
cópia; 

5» Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS) 1 cópia;; 

k Certidões de nascimento dos dependentes — | cópia; 

32 Vias Originais 
a) Formulário de Acumulação de Cargos e Empregos Públicos (fornecido pela Prefeitura Municipal de 
Cabedelo;PB no ato da posse; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Divida Pública e Negativa da Receita Federal (disponivel no site da 
Procuradcria da Fazenda Nacional); 

o Certidão Negativa da Justiça Federal - Cível e Criminal (disponível no site da Justiça Federal); 
d) Certidão Negativa da Justiça Estadual — Cível e Criminal (disponível no site www tipb.jus.br); 

  

(5) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais — Secretaria de Segurança Pública/C. 
b T eclaração de não-beneficiário do seguro desemprego; 

8 E ocumento Individual no qual constem agência bancária e conta para deposito de r 
h) Exame Admissional — Atestado de Sanidade Física e Mental, fornecido por 
psiquiatra 

sa da Cidadania; 

'cmuncração; 
fédico do Trabalho e 
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4. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exames médicos admissionais que 
avaliar sua capacidade física e mental para o desempenho das tarcfas pertinentes ao cargo/função a que 
concorrem. 

5. Da apresentação dos Exames de Saúde, como um dos requisitos para investidura nos Cargos do Concurso. 

6. O candidato aprovado no Concurso de que trata o Edital será investido no Cargo Se atender às seguintes 
exigênci is na data da nomeação e posse: 

7. Possuir aptidão fisica e pleno gozo da saúde mental necessários aos exercícios dat atribuições do cargo, 
conform:: Parecer do Exame Clínico do Médico do Trabalho e do Psiquiatra, com data que seja estabelecida em 
Edital de convocação e deverá apresentar os seguintes exames de saúde: 

a) Heriograma Completo com Plaquetas; 
b) Cozgulograma completo com Tempo de Tromboplastina; 
o) Ure; 
d) Crestina; 

e) AS” 
f) Glicemia de Jejum; 

g) Sun ário de Urina; 
h) Raio X do Torax em PA e Perfil com Laudo; 
i) Sorvlogia para Doença de Chagas; 
D VDIL; 
k) Eletocardiograma com Laudo; 
D Eletroencefalograma com Laudo; 

m) Laulo de Sanidade Mental emitido por um Psiquiatra; 
n) Laulo Oftalmológico com Acuidade Visual, Fundo de Olho, Biomicroscopia, 

Ton metria; 

o) Aud ometria com Laudo; 

Pp) Laringoscopia com Laudo; 
9 ALI; 
r) Ácico Úrico; 

Senso Cromático e 

s)  Parczer do Exame Clínico de até 30 (trinta) dias de um Médico do Trabalho, mediante apresentação pelo 
cancidato dos exames supramencionados. 

8 Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou fotocópias sem o acompanhamento dos documentos 
originais exigidos. 

9, * candidato classificado se obriga a manter o endereço atualizado perantc os arquivos da Prefeitura 
Municipal de Cabedelo/PB. 

10. Os classificados serão nomeados pelo regime estatutário, sujeitos ao período de 03 (três) anos de estágio 
probatório, conforme legislação nacional 

[CAPÍTULO IR DAS DISPOSIÇÕES GERAIS [7] 

L 4. inexatidão das e irregularid; de ou outras i no 
decorrer co processo seletivo, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, 
anulando» se os atos decorrentes da inscrição. 

2. 4. inscrição importa no conhecimento e aceitação das normas do presente edital 

3. € Concurso Público terá validade pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data 

homologa ;ão em Diário Oficial, podendo ser prorrogada a critério da Administração 

obedecenco ao disposto do artigo 37, incisos Ill e IV, da CF. 

da publicação de sua 
Pública Municipal, 
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31 À guarda do material resultante do concurso será feira pela prefeitura por um período de 5 (cinco anos) 
ou até que seja examinado pelo TCE/PB. 

4 “ão poderá ser fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no Concurso, 
xalendo ara esse fim o resultado publicado. 

5. 5 de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de to los os atos, editais e 
comunici dos referentes a este concurso público em Diário Oficial e quadros de avisos da Prefeitura. 

6. !)s itens deste Edital poderão sofre eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumarla q processo final do certame, todos feitos através de Edital. 

7. A classificação no Concurso Público assegurará a expectativa do direito de ser no) 
aprovados, seguindo a ordem classificatória, ficando a concretização das nomeações condici 

eado dos candidatos 
ionada à existência de 

vagas e a prioridade sobre novos concursados para assumir cargo no serviço público municipal de CABEDELO 

8. (Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisit s estabelecidos pela 
  

Prefeitur: Municipal de Cabedelo/PB para concorrer às vagas, sob pena de, caso 
vaga. 

perder o direito a 

9. 4 aprovação e classificação no Concurso geram para o candidato apenas expectativa de direito à 
admissão. 

10. 4. Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB reserva-se o direito de proceder as admissões em número que atenda ao interesse c às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira e O 
número di: vagas existentes. 

ER I ecorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não se 
administr: tivo ou legal, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, ma: 
pelo perio io de validade do Concurso, os registros eletrônicos a ele referentes 

12 

organizadora FACET CONCURSOS. 

CABEDELO, em 04 de MAIO de 2021. 

LI 
1 Hugo Peixoto Castelliano 
EITO CONSTITUCIONAL 

caracterizando óbice 
intendo-se entretanto, 

2. Cs casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Supervisão e Fiscalização, juntamente com a 
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ANEXO I 
  

PROGRAMAS DOS CARGOS DO CONCURSO 

MÉDICO-ANESTESIOLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras)! Fonética (acentuação 
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 

regência verbal c nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 

  

Linguagem). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos básicos de Medicina. Anestesiologia, Ética médica e risco 

profissional. Equipamentos de anestesia. Conceitos e princípios farmacocincticos, farmacológicos e 
farmacor inâmicos. Sistema nervoso central. Sistema nervoso autônomo, Sedativos e hipióticos. Analgésicos é 

anti-infl: matórios. Dor. Transmissão e bloqueio neuromuscular. Sistema cardiovascular. Sistema respiratório. 

Anestési :os locais. Anestésicos inalatórios. Sistema urinário. Sistema hepático. Sistema endócri ino. Água, sangue 
e eletrólitos. Regulação térmica. Técnicas de anestesia geral e sedação. Anestesia locorregional. Avaliação e 
preparo | ré-anestésicos, recuperação da anestesia. Anestesia e analgesia para procedimentos c irúrgicos, exames 
diagnósticos e terapêuticos. Anestesia em pediatria. Analgesia e anestesia em obstetrícia. Anestesia para 
transplante de órgãos. Reanimação cardiorrespiratória. Complicações em anestesia. Cuidados intensivos no 
paciente sirúrgico. Cuidados intensivos no paciente cirúrgico. 

MÉDICO-CARDIOLOGISTA 
LÍNGUS, PORTUGUESA; Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 
gráfica, «rase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras), Estilística (vícios de 
Linguagem). 

CONHE ZIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Anatomia do Sistema Cardiovascular; 2. Semiologia do aparelho 
cardiovascular, 3. Métodos propedêuticos de diagnóstico; 4. Febre reumática; 5. Hipertensão arterial; 6. 
Insuficiêr cia cardiaca; 7. Arritmias cardíacas; 8. Insuficiência coronariana; 9. Miocardiopatias; 10. Endocardites; 
11, Cardiopatias congênitas; 12. Dislipidemia; 13. Doenças valvulares; 14. Doenças da aorta; 15. Doenças do 
pericárdio, 

MÉDICO-CLÍNICO GERAL 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência “erbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 
Linguagem). 

CONHE(IMENTOS ESPECÍFICOS: |. Código de Ética Médica; 2. Preenchimento da Declaração de óbito: 
3. Noenç:s de Notificação Compulsória; 4. Princípios do Atendimento Clínico anamnese, no diagnóstico e na 
orientação; 5, Dor Fisiopatologia; 6. Dor Torácica; 7. Dor Abdominal; 8. Cefaleias; Dor Lombar e Cervical; 9 
Distúrbio : da Regulação Térmica; 10. Calafrios e Febre; 11. Dores Musculares, Espasmos, Caibras e Fraqueza 
Muscular 12. Tosse e Hemoptise; 13. Dispneias e Edema. Pulmonar; 14. Edema; 15. Cianose, Hipóxia e 
Policitem a; 16. Hipertensão Arterial; Sindrome de Choque; 17. Colapso e Morte Cardiovascular Súbita; 18. 
Insuficiêr cia Cardíaca; 19. Insuficiência Coronária; 20. Bradiarritmias; 21. Taquiarritmias; 22. Cateterismo e 

eh i   Angiogra ia Cardíaco; 23. Febre ática; 24. End Infecciosa; 25. Mi 
  

Infarto Ajjudo do Miocárdio; 27. Cor Pulmonale; 28. Parada Cardiorrespiratória; 29. Disfasia; 30. Constipação 
Diarreia e Distúrbios da Função Ano Retal; 31. Aumento e Perda de Peso; 32, Hematémese lelena; 33. Hepatite 
Aguda e Crônica; 34. Icterícia c Hepatomegalia; 35. Cirrose; 36. Distensão Abdominal e Ascite; 37. 
Coledoco itíase; 38. Doenças do Pâncreas; 39. Líquidos e Elerrólitos; 40. Acidose e Alcalose; 41. Anemias; 42. 
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Hemorragia e Trombose; 43. Biologia do Envelhecimento; 44. Problema de Saúde do Idoso; 45. Diagnóstico e 
Manuse o das Afecções Mais Comuns da Pessna Idosa; 46. Avaliação e Diagnóstico das Doenças Infecciosas; 

47. Diarreia Infecciosa Aguda e Intoxicação Alimentar; 48. Doenças Sexualmente Transmissíveis; 49. Síndrome 

de Angistia Respiratória do Adulto; 50. Estado de Mal Asmático; 51. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; 52. 

Trombosmbolismo Pulmonar; 53. Insuficiência Renal Aguda; 54. Insuficiência Renal Crônica; 55. 

Glomerilopatias; 56. Obstrução das Vias Urinárias; 57. Lúpus Eritematoso Sistêmico; 58. Artrite Reumatoide; 

59. Vas :ulites; 60. Doença Articular Degenerativa; 61. Artrite Infecciosa; 62. Distúrbios da Coagulação; 63 

Diabete: Mellitus; 64. Doenças da Tireoide; 65. Acidose Lático; 66. Doenças Vasculares Cerebrai: 67.    
Traumaismo Cranioencefálico e Raquimedular; 68. Viroses do Sistema Nervoso Central: Meningites e 
Encefalites; 69. Coma; 70. Doenças Ocupacionais; 71. Acidentes do Trabalho; 72. Neoplasias; 73. Moléstias 
Infecciosa: 

  

74. Carências Nutricionais; 75. Princípios doutrinários e organizativos do SUS: Direito à saúde, 
Controle social na saúde, Recursos humanos no SUS, Financiamento no SUS, Reforma Sanitária é Modelos 
Assisterciais de Saúde; 76. Atenção Básica à Saúde: Programa de Saúde da Família como estratégia de 

rcorientição da Atenção Básica à Saúde. 

MÉDICO-DERMATOLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 

gráfica,     rase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 

regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 
Linguag :m). 
CONHI CIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Anatomia e fisiologia da pele; 2. Imunopatologia cutânea; 3. 
Histopatologia das doenças de pele; 4, Dermatoses eczematosas; 5. Dermatoses eritemato-pápulo- cscamosas; 6. 

Dermatc se seborreica, psoríases, ftiriases rósea de Gilbert, liquen plano, outras formas de líquen; 7. Púrpuras; 8. 
Pruridos estrófulo, nodular de Hyde, Hebra, astealósico, anogenital, idiopática; 9. Dermatoses vésico-bolhosas: 
pêntigos Duhring Brock, dermatose linear por IgA, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; 10. Acnes; 11. 
Micoses 12. Dermatoses ulcerosas; 13. Doenças do tecido conjuntivo; 14. Infecções bacterianas da pele; 15. 
Doenças sexualmente transmissíveis; 15.1. AIDS; 16. Micoses superficiais; 17. Micoses profundas; 18 
Dermato viroses; 19. Escabios: 
hipersen :ibilidade da pele: urtic: 

  

   
outras dermatoses parasitárias; 20. Dermatoses metabólicas; 21 Reações de 

E. polimorfo, Stevens Jonhson, Lyelle S. SS. SS; 22. Dermatoses congênitas 

& hereditárias; 23. Tumores da pele; 24. Linformas e outros processos malignos; 25. Terapêutica tópica das 
dermatoses; 26. Cirurgia dermatológica. Leishmaniose; 27. M, H. M. Hansen; 28. Aspectos macroscópicos e 
microscé picos do exame micológico direto e cultura; 29. Terapêutica sistêmica das dermatoses; 30. Manifestação 
cutânea «as doenças sistêmicas. 

MÉDICO GINECOLOGISTA 
LÍNGU/, PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 
gráfica, :rase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 

  

    

    

Linguagem). 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Anatomia e fisiologia do aparelho genital. 2. Anamnese e exame 
ginecolójico. Exames complementares em Ginecologia. 3. Malformações genitais. 4. Corrimento genital: 

etiopatog >nia, diagnóstico e 5. Doenças issíveis. 6. Doença i ia pélvica 
aguda e genital. 7. Di ia primária e ária. 8 uterina di i     

Prolapso: genitais, Incontinência urinária de esforço. 10, Métodos contraceptivos e suas complicações. 11. 
Climatéria descompensado. 12. Patologias benignas do colo uterino. 13. Miomatose uterina. 
diagn 

ovários. 17. Lesões benignas e malignas das mamas. 18. Abdome agudo em Ginecologia. 

  

MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
LÍNGUA PORTUGUE 
gráfica, crase, ortogr: 

    

14, Endometriose: 
& tratamento. 15. Câncer do colo uterino e do endométrio. 16. Tumores malignos e benignos dos 

Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 

). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência “erbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 
Linguage n). 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios e Diretrizes do SUS; Princípios da Medicina de Família e 
Comunidade; Atenção Primária à Saúde no Brasil; Ética na Atenção Primária à Saúde; Abordagem Centrada na 
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Pessoa; I'olifarmácia e p: quatemária: Abord: Familiar; Abord: c de 

doenças; i e vacinação; Abord: à violência doméstica; Abord: à dor águda e à dor crônica; 

  

Anemias Linfonodomegalia; Cefal s; Síncope e desmaio; Tontura e vertigem; Saúde da criança; Aleitamento 

matemo e introdução de novos alimentos; Problemas de crescimento e ganho de| peso; Problemas de 

desenvol rimento neuropsicomotor; Criança com sibilância; Vômito e diarreia no lactente; Febre e convulsão em 
lactentes Doenças exantemáticas na infância; Saúde da Mulher; Problemas da mama! Corrimento vaginal; 
Amenorr sia; Sangramento vaginal e distúrbios menstruais; Climatério e menopausa; Contracepção; Infertilidade; 
Pré-natal de baixo risco; Cuidados no puerpério; Neoplasia de colo uterino; Atenção à Saúde Mental; Transtornos 
de ansiedade; Transtornos depressivos; Perturbações do sono; Tabagismo; Dependência de álcool; Morte e luto na 
APS; Saide do Idoso; Deméncias; Sindromes parkinsonianas; Convulsões e epilepsia; Acidente vascular 
encefálico; Prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares; Hipertensão arterial sistêmica; 
Palpitações e arritmias; Dor torácica, angina e infarto agudo do miocárdio; Insuficiência cardíaca congestiva; 
Obesidads; Dislipidemia; Diabetes tipo 1 e 2; Problemas de tireoide; Dispneia; Tosse aguda e crônica; 
Rinossinsites; Asma na infância e em adultos; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Tuberculose; Hanseníase; 
Abordagem da infecção pelo HIV/AIDS na APS; Doenças Sexualmente Trasmissíveis; Arboviroses; Parasitoses 
intestinai;; Hepatites; Icterícias; Diarreia aguda e crônica; Constipação; Doença do refluxo gastroesofágico; 
Infecções do trato urinário; Cólica nefrética: Insuficiência renal; Dor abdominal; Eczemas; Acne; Celulites e 
piodermitzs; Micoses e onicomicoses; Cuidados com feridas; Poliartralgia; Osteoartrite; Artrite Reumatoide; 
Lombalgias e cervicalgias; Osteoporose 

MÉDICO-GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
LÍNGU4 PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 
gráfica, vrase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de Linguagem). 
CONHE   ZIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Anatomia e fisiologia do aparelho genital. 2, Anamnesc e exame Einecoló ico. Exames complementares em Ginecologia. 3. Malformações genitais. 4.| Corrimento genital: 
etiopatog :    a, diagnóstico e tratamento. 5. Doenças sexualmente transmissíveis. 6, Doença inflamatória pélvica 
aguda e uberculose genital. 7. Dismenorreia primária e secundária. 8. Hemorragia uterina disfuncional, 9. 
Prolapsos genitais. Incontinência urinária de esforço. 10. Métodos contraceptivos e suas complicações. 11. 
Climatéri » descompensado. 12. Patologias benignas do colo uterino. 13. Miomatose uteriria. 14. Endometriose: diagnóstivo e tratamento. 15. Câncer do colo uterino c do endométrio. 16, Tumores malignos e benignos dos ovários. 17. Lesões benignas e malignas das mamas. 18. Abdome agudo em Ginecologia. 

MÉDICO-NEUROLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA; Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação   gráfica, ase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 
Linguagein). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Diagnóstico Clínico do Paciente Neurológico; 2. Métodos em Diagnósti-os em Neurologia; 3. 

  

Distúrbios da Consciência e Despertar, Alterações breves da Consciência, 
Alteraçõe:. persistentes da Consciência; 4. Distúrbios do Sono; 5. Distúrbios da Memóriale da Linguagem: 6 
Doença di ALZHEIMER e outras Demências; 7. Morte Cercbral; 8. Distúrbios da Função Moto: 

  

. Distúrbios da Sensag io; 10. Complicações cerebrais do Álcool e da Nutrição; 11. Distúrbios Extrapiramidais: 12. Doenças Degenerativas do Sistema Nervoso; 13. Doenças Vasculares Cerebrais, Isquêmicas, Hemorrágicas; 14. Infecções 
do Sistema Nervoso, Bactérias, Virais; 15. Distúrbios Neurológicos associados a queda da Imunidade; 16. Doenças Nesmielinizantes; 17. Tumores Intracranianos; 18. Traumatismos Cranianos; 19. Doenças do Sistema 
Nervoso F ariférico. 

MÉDIC D-0FTALMOLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: de texto e das palavras). Fonética (: centuação   

gráfica, ciase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, regência v-rbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de Linguagen).   
CABEDELO 

   Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, C 
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CIMENTOS ESPECÍFICOS: Legislação do SUS: Princípios e diretrizes |do SUS, o SUS na 
nceitos em Infecção 

Hospitalar, Higienização das mãos, Infecção nosocomial do trato urinário, trato respiratório, sistema vascular, 
Infecções de feridas cirúrgicas, Isolamentos, Infecções comunitárias do trato respiratório, Infecções urinárias e 
pielonef'ites, Insuficiência cardiaca congestiva, Acidente vascular cerebral, Diabetes| mellitus tipo I e IL, 
Cetoacicose diabética, Insuficiência Renal, Hemorragias Digestivas, Pancreatites, Insuficiência Hepática. 
Afecçõe: da conjuntiva, córnea e esclera. Afecções da órbita. Afecções das pálpebras. Afeegões das vias lacrimais. 
Afecçõe: do cristalino. Afeções do trato uveal. Anomalias da refração. Manifestações oculares em doenças do 

sistema nervoso. Manifestações oculares em doenças sistêmicas. Noções de Anatomi e Fisiologia ocular. 
Traumat smos oculares. Tumores oculares. Instrumentação para operacionalização de exames de auxlio 
diágnóstico, tais como biometria ul retinografia (A ) colorida e 
a lazer, campimetria computadorizada e mapeamento de retina; princípios básicos, aplicação e utilidade. 

MÉDICO-ORTOPEDISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA; Interpretação de texto (denotação c conotação das palavras)! Fonética (acentuação 
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 

regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras), 
Linguag:m), 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Afecções ênii Afecções ii 

Estilística (vícios de 

Afecções de origem 
desconhecida. Patologias dos membros superiores e inferiores, patologias da coluna, patologias ortopédicas 

pediátricas. Princípios de amputações. Tumores ósseos. Prótesese órteses, Pé-diabético. Medicina esportiva e 
reabilitação. Estrutura e função dos tecidos músculoesqueléticos. Semiologia das lesões traumáticas do aparelho 

locomotr. Contusões. Entorses. Lesões musculares c tendinosas. Fraturas. Luxações. Deslucamentos epifisários. 

Traumatismos raque-medulares. Prevenção de acidentes. Imobilizações. Urgências. Conceitos Básicos de 
Epidemivlogia, Desenhos de pesquisa epidemiológica, estatística em epidemiologia; Indicadores de Saúde; 
Epideminlogia e serviços de saúde; Epidemiologia e saúde do trabalhador; Conceito de risco em saúde, e de 
determinantes de Sistemas de ii em saúde; de Saúde.       e 
Epidemiclogia c Gestão de Serviços em Saúde; Vigilância e Monitoramento de Even tos Epidemiológicos. 
Epidemi logia Social. - Condições e Doenças Comuns: Dor; Febre, Hipertermia e hipotermia, Rash cutâneo, 
Sincope, Confusão mental, Choque, Tosse, Constipação, Prurido, Edema, Distúrbio hidro-eletrolítico, Distúrbio 
nutricionl, Dispnéia, Reação e intoxicação medicamentosa e outros agentes, Efeitos colaterais de medicação. 
Doenças Cardiovasculares, Distúrbios osteomusculares, Diabetes, Asma brônquica, Pneumonias, Tuberculose, 

AIDS/DST, Parasitose intestinal, Hemorragia digestiva alta e baixa, Abdômen agudo, H 

crônica, ' 'ranstornos Mentais Comuns e Depressão. - Deontologia Médica; Código de Éti 
fundameu tais do exercício da Medicina, Normas Diceológicas e Deontológicas. 

  

MÉDIC'O-PEDIATRA NEONATOLOGISTA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras).   

lepatite viral aguda e 

a Médi : Princípios 

  

Fonética (acentuação 
gráfica, «rase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 
regência rerbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). 
Linguagem). 

Estilística (vícios de 

CONHEVIMENTOS ESPE ICOS: 1. Epidemiologia em saúde da criança; 2. Diagnóstico de saúde da 
- 3. Oreani J - população infantil de uma do sistema de saúd de à saúde- 

população; 4, Assistência farmacêutica; 5. Planejamento e execução de programas de atenção à saúde da criança 
(CD, IRA, Diarrcia/'TRO, Imunização, Aleitamento materno); 6. Relação médico-família- 
comuns «lo ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação da crianço 

riança; 7. Problemas 
8. Crescimento e 

desenvol imento neuro-psico-motor; 9. Dificuldades escolares, distúrbios da nutrição e metabolismo; 10. Saúde 
bucal; 11, Aspectos da gestação, parto c cuidados com o recém-nascido: 12. Patologias do af 
Doenças infectocontagiosas e parasitárias em pediatria; 14. Doenças respiratórias ag] 

Patologia: do trato urinário; 16. Anemias; 17. Patologias cardíacas; 18. Afecções cirúrgica: 
19. Problimas dermatológicos na infância; 20. Problemas ortopédicos mais comuns na infãr 
adolescen:e. 22. Urgências em pediatria. 

MÉDICO-PNEUMOLOGISTA   parelho digestiva; 13. 

das e crônicas; 15. 
comuns da infância; 
cia. 21. Medicina do 
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CABEDELO 
LÍNGU. | Fonética (acentuação e à ANEXO IL ] a ae 
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, periodo composto por coordei tação e subordinação, , , 

regência verbal c nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de FORMULÁRIO DE RECURSO 

Linguag m). . (ONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-PB 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia c função do sistema respiratório. Mecanismo de defesa do [NOME DO 

sistema “espiratório. Doenças do trato respiratório superior. Doenças do trata respiratório inferior. Pneumonias . 
agudas virais. Pneumonias agudas bacterianas. Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crânica. Pncumonias em CANDIDATO: 
imunodearimidos. Derrames pleurais. Fibrose Cística e Bronquiectasias. Deficiência de alfa, antitripsina. Ho 1 0— 
Tubercu nose. Micobacterioses atípicas. Micoses pulmonares. Malformações congênitas |do trato respiratório. NUHERO DE INSCRIÇÃO: 

Malformações da caixa torácica e suas Cor lc. Doenças i ciais p T F: 
Comprornetimento pulmonar em situações de Imunodeficiências. Sindrome do descontorto respiratório agudo. IDENTIDADE: crr: 

Embolia oulmonar. Distúrbios do sono e apneia obstrutiva do sono, Oxigenoterapia nas doenças agudas e crônicas CARGO: QUESTÃO Nº: 
Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Reabilitação pulmonar. Transplante pulmonar. Imunização e 

prevenção para as doenças respiratórias. Tabagismo ativo e passivo. Toxicidade pulmonar|a drogas. Doenças da z E NATUREZA DO REC pe: T 
xa torci rarespiratóri Hi . Cuidad hai cient j CARE SEE fo caixa torícica, musculatura respiratória e diafragma. Hipertensão pulmonar. Cuidados terminais ao paciente grave. Opção |: ) Alteração de Gaba Opção 2: ( ) Anulação de Questão 

POSSUI DOCUMENTO EM ANEXO? | (O SIM 1 ()NÃO 

                                                                

  

  

  

  

    
      

    

  

  
MÉDICO-RADIOLOGISTA 
LÍNGU4 PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação + conotação das palavras). |Fonética (acentuação 

gráfica, vrase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, 

regência verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras)| Estilística (vícios de 

Linguagem). 
CONHE/ZIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. A natureza do ultra-som. Princípios básicos. 2. Técnica e 

equipamentos. 3. Indicações de ultra-sonografia. 4. Doppler. 5. Obstetrícia e ginecologia. 6. Anatomia 
ultrassonugráfica do saco gestacional e do embrito 7. Anatomia ultra-sonográfica fetal. 8. Anatomia da idade 
gestacional. 9. fetais, pré- natal, 10. Cresci Iterino retardado. 

1. Gesta :ão de alto risco. 12. Gestação múltípia 13. Placenta e outros anexos do concepto. |14. Anatomia e ultra- 

sonografi da pélvis feminina. 15. Doenças pélvicas inflamatórias. 16. Contribuição do ultra-som nos dispositivos 
intrauterit os. 17. Princípios no diagnóstico diferencial das massas pélvicas pela ultra-sonografia. 18. Ultra- 

sonografi:: nas doenças ginecológicas malignas. 19. Endometriose. 20. Estudo ultra-sonográfico da mama normal 

e patológico. 21. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. 22. Estudo ultrasonográfico do ovário 
normal e patológico. 23. Ultra-sonografia e esterilidade. 24. Estudo ultra-sonográfico das patologias da primeira 
metade de gestação. 25. Medicina interna. 26. Estudo ultra-sonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, 
tórax, escivto e pênis, extremidades, abdômen superior (figado, vias biliares, pâncreas e baço), retroperitôneo. 27. 

Estudo ul'ra-sonográfico da cavidade abdominal! vísceras vcas, coleções e abcessos peritoneais, rins € bexigas, 

próstata e vesículas seminais. 28. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos trabalhadores com o uso 

de ferramy ntas epidemiológicas: Epidemiologia. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

MÉDICO-REUMATOLOGISTA | 
LÍNGUA PORTUGUESA; Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação 
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenadão e subordinação, 

regência vrbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilística (vícios de 
Linguager ). o | 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Amiloidosc. Anatomia e fisiologia de sistema musculoesquelético. 
Artrite reunatoide. Artrites infecciosas e reativas. Artrites microcristalinas. Aspectos éticos na prática médica 
reumatolópica. Displasias óssea c articular. Doença de Behçet. Doença de Paget. Doe: ga mista do tecido 

  

    
  d

o
 

| 
NN

E 

H 

  

conjuntivo e síndrome de superposição. Doenças osteometabólicas. Síndromes dolorosas, regionais. Doenças CABEDELO, em de de 2021. sistêmicas zom manifações articulares. Enfermidades da coluna vertebral Enfermidades reumáticas da criança 
e do adol ja das doenças áti rek di 
Espondilosrrites. Exame clínico do paciente reumático. Febre reumática, Sindromo da fibromialgia. - ———— 
Imunogenética das doenças reumáticas. Interpretação dos principais exames de imagem para avaliação das Assinatura — nº da inscrição 
doenças re imáticas. Interpretação dos principais exames laboratoriais para avaliação das doenças reumáticas. 

Lúpus eritt matoso sistêmico. Mecanismo de ação e efeitos colaterais das drogas utilizadas em reumatologia. 

Mecanisme de ação é efeitos colaterais dos medicamentos biológicos utilizados em reumatologia. Mecanismos 
no d i da da dor e Miopatias 

inflamatórias idiopáticas. Neoplasias articulares. Osteoarrrite. Osteonecroses. Reabilitação |e condicionamento 

Página 23 de 44   Página 21 de 44   

  

CABEDELO 
Doro ria KI 

fisico para pacientes reumáticos. Sarcoidose. Síndrome de Sjogren. Síndrome dos anticorpos antifosfolípides. 

  
  

  

  

  

  

Vasculites sistêmicas. IEA o ANEXO HI É E a 

MÉDICO-ULTRASSONOGRAFISTA Rr (ED) 1 bol b e + U) ” + A J E | + 
LÍNC UA PORTUGUESA: Interpretação de texto (denotação e conotação das palavras). Fonética (acentuação CONCURSO PÚBLICO DA PREFEIT MUNICIPAL DE CABEDELO 
gráfica, crase, ortografia). Sintaxe (estrutura sintática, período composto por coordenação e subordinação, NOME DO [ = 
regên-ia verbal e nominal, colocação pronominal). Semântica (significação das palavras). Estilistica (vícios de É r 
Lingtagem). CANDIDATO: | 
CON JECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. A natureza do ultrassom. Princípios| básicos. 2. Técnica e T T = T — equipamentos. 3. Indicações de ultrassonografia. 4, Doppler. 5. Obstetrícia e gihecologia 6. Anatomia NUMERO DE INSCRIÇÃO: 
ultras:onogrática do saco gestacional e do embrião. 7. Anatomia ultrassonográfica fet al. 8. Anatomia da idade VTIDADE: , | gestacional. 9. A ias fetais, pré e pré-natal. 10. Ci ino retardado. 11, IDENTIDADE: | CPF: 
Gesta:ão de alto risco. 12. Gestação múltipla. 13. Placenta e outros anexos do c ncepto. 14, Anatomia c CARGO: 
ultras:onografia da pélvis feminina. 15, Doenças pélvicas inflamatórias. 16. Contriduição do ultrassom nos 

  

     
     

  

dispocitivos intrauterinos. 17. Princípios no diagnóstico. diferencial das massas pélvicas pela ulrassonografia. 18. REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL P; Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. 19. jose, 20. Estudo ul da mama ada PROVAR ALIZAÇÃO DE PROVA A Pci Ra E normel e patológico. 21. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. 22. Estudo ultrassonográfico do g ode ováric normal e ógico. 23, UI e lidade. 24. Estudo ul T das patologias da am - = -    

    

  

  

prime:ra metade da gestação. 25. Medicina interna. 26. Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e 

pescoro, tórax, escroto € pênis, extremidades, abdômen superior (figado, vias biliares, pâncreas é baço), 
retrop rritônio, 27. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal visceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, 

rins e bexigas próstata e vesículas seminais. 28. Metodologia de abordagem: individual e coletiva dos 
traball adores com o uso de ferramentas epidemiológicas; Epidemiologia. | 

  Assirale com X sim ou não no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova 
espec ial/condição. | 

  

  

Opsão 1: () SIM [ Opção 2: ( ) NÃO | 

ros DOCUMENTO EM ANEXO? 1 () SIM 1     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  — A 
CABEDELO, em de de 2021. 

  

  

Assinatura — nº da ins 
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Cabedelo, 03 a 07 de Maio de 2021 

CABEDELO 
DE e] 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE VALOR (TAXA) DE INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CABEDELO -PB 

  

O candit 10 abaixo idertificado, tendo em vista o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2097, requer que lhe Seja concedida a isenção do pagamento da 
taxa de iiscrição no Concurso Público de Provas e Provas € Titulos da Prefeiture Municipal de CABEDELO /202], de acerdo com a Fdlital nº | de 2021 
  

      
  

  
      

  

  

  
  

    
ESTADO CIVIL; DATA DE NASCIMENTO: RG Nº; CPF NS: 

ENDI REG TAL: T BARRO: 
CIDA DE: UF: CEP; 

[CARO PRETENDIDO: N'DE INSCRIÇÃO 
TELEFONE RESIDENCIAL C/DDD | TELEFONE CELULAR /DDD EMAIL 

NUM) 'RO DE PESSOAS QUE RESIDE COM O CANDIDATO: [= POR EXTENSO:      
  

  

ENTIFICAÇÃO SOCIAL (NIS) 
” ” E 

Et — EPAGADORA: PARENTESCO: | SALARIO MENSAL (RS; || MENSAL 

  

      
  FONT : PAGADORA: PARENTESCO: SALARIO MENSAL (R$):   

  

   
  

  
  

    
  
  
  

    
  
    

ME 7 
TONTI PAGADORA: [ PARENTESCO; I SALARIO MENSAL (R$): 

NOME 
FONTI PAGADORA: PARENTESCO; SATARIO MENSAL (ASj: 
NOME E 
FONTI PAGADORA: PARENTESCO: SATARIO MENSAT- (RS): 
NOME 

FONTE [ PARENTESCO: T SALARIO MENSAL IRS);   
  Obs. quai to ao parentesco indicar 0 próprio candidato e o cônjuge, Pai, mãe, avô, avi, fi 
    

  
  

    

  11 ENEFICIADO PELA ISENÇÃO DA TAXA DF INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PROMÓVIDO PELA ] SIM() NÃO() 
ADMIN STRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL? 
RELAC) NE QUAIS: 

  

          
  candidate declara, sob as penas da ei e da perda dos direitos decorrentes da sua Inscrição, serem verdadeiras as informações, os dados & os documentos 

apresentado dose a fornecer d la Comissão do Ci 

Cabedelo, em de de 2021. 

Assinatura — nº da inscrição 
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EEE ANEXO V 

o QUADRO DE TÍTULOS 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO De TÍTULOS 

TÍTULO VALOR DE CADA | VALOR MÁXIMO DOS 1 

TÍTULO TÍTULOS 

TÍTULO DE GRADUAÇÃO DIFERENTE DO 1 3 
EXIGIDO PARA O CONCURSO concluído 

TÍTULO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 2 4 
concluído (no máximo de dois cursos) 

TÍTULO DE CURSO DE MESTRADO 

concluído 5 ô 

TÍTULO DE CURSO DE DOUTORADO 
concluido é / ê 
EFETIVO EXERCÍCIO NA ÁREA | 
ESPECÍFICA — no máximo de 6 anos (0,5 ponto 0,5 3 
por ano d: efetivo exercício) 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO concluído - 

mínimo d> 120 h/aulas e máximo dc 2 cursos Í 2 

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA ÁREA 
ESPECÍF CA - máximo de 4 (quatro) artigos ! 4 
PUBLIC4 ÇÃO DE LIVRO - máximo de dois (2) 2 4 
livros, EM “ AREA OBJETO DO CONCURSO 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

(semináric, congresso, no máximo de 5 (cinco) 0,5 2,5 
participações).         

OBSERVAÇÕES 
  

1. Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada e será desconsiderado o título que não 
preencher Jevidamente os requisitos da comprovação e/ou que não esteja especificado no presente quadro. 

2. A comp ovação da atividade na área específica far-se-á através de declaração da direção da unidade de 
exercício co interessado, especificando o período do efetivo exercício. Sob pena de sér desconsiderada a 

deiaração apresentada. Ou certidão de órgão competente que comprove essa atividade. 
2.1. Consirlera-sc unidade de exercício do interessado, aquela unidade de trabalho autorizado pelo órgão 

tent: na organizaç i iva, no âmbito icipal, estadua! ou federal. 

3. Os artigos publicados são considerados quando os mesmos são publicados em revistas e jornais 
| especializa dos e na área específica do candidato. No mínimo com 2 (duas) laudas 

4. O(s) livr a(s) deve(m) ser comprovado na íntegra através de cópias ou exemplares com ficha catalográfica | 
| e registro competente. Para efeito dc pontuação, o (s) livro (s) deve(m) ser da área específica do did. 

5. A nota 1áxima do exame de títulos não 'á 30 pontos para a somatória no resultado final. 
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| 
CABEDELO | 
IE | 

  
a ARE ,. 

7. As delarações emitidas pela instituição ou organização, tanto públicas quanto privadas, devem conter a 

assinatw a e carimbo do representante responsável. O Carimbo da instituição ou organização deverá conter o 
telefone > endereço completo. Não devendo haver rasuras. |     
8. O can lidato na entrega dos títulos assinará termo de responsabilidade, declarando de que os documentos 
apresent.idos são verdadeiros, sob pena de responder por crime na forma da Lei. E se optar via sedex o 
termo se *á considerado como de responsabilidade tácita, com o mesmo efeito, dectárando de que os 

documer tos ap dos são verdadeiros. —     

expressamente os termos “Curso de aperfeiçoamento” e/ou capacitação profissional.     10. Programas de Monitoria, Pesquisa e Extensão serão computados em “Participação em Eventos 

9. Para e tito de pontuação no quesito “Curso de Aperfeiçoamento”, o título deverá apresentar | 

Científicos”, Para efeito de devem ap uma duração minima de 3Ph. 7   

  | 6. Para efeito de classificação no resultado final do concurso, o candidato, mesmo que não obtenha noia na 
L prova de títulos, poderá ser aprovado, desde que a sua nota nas provas escritas não seja inferior a 50 pontos. , 
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Es ANEXO VI E   

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

MÉDICO - ATRIBUIÇÕES GERAIS PARA TODAS AS ÁREAS - Cumprir o Código de Ética da 
Profissão no ício de suas ativi , Realizar e médicos; tratar pacir 

implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimêntos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Realizar as atribuições de Médico e demais 
atividides inerentes ao Cargo. Emitir atestados de óbito para pacientes sob eb cuidados. Clinicar e 
medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 
sional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 

pacierte ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua; guardar sigilo 
das atividades inerentes as atribuições do Emprego, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
inforrr ações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possá interferir no regular 
andamento do serviço público; efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos; 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; planejar e executar 
ativida des de cuidado paliativo; participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu emprego. 

  

    

MÉDIZO ANESTESIOLOGISTA | 
ATRIBUIÇÕES - Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua especialidade; 
assumi" responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou! do qual participa; 
respons abilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, jainda que este tenha 
sido so icitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; guardar 
sigilo «as atividades inerentes as atribuições do Emprego, levando ao conhegimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço público; apresentar de relatórios das atividades para análise; executar 

outras “arefas da mesma natureza ou nivel de complexidade associadas ao seu emprego; realizar 
procedi nentos de anestesia, devendo com antecedência, conhecer as condições clínicas do paciente a 
ser submetido à mesma, cabendo ao anestesista decidir da conveniência ou não da prática do ato 
anestésico, de modo soberano e intransferível; realizar anestesias gerais ou regionais com segurança, 
assim como manter a vigilância permanente ao paciente anestesiado durante o ato operatório, estando 
o médico sempre junto a este paciente; verificar os sinais vitais do paciente e registrá-los em ficha 
própria lusante o ato anestésico, assim como a ventilação, oxigenação e circulação devem ser avaliadas 

intermit -ntemente; aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias 
anestési :as, para minorar 0 sofrimento de it com intensos e ibilitar a 

dos refsridos exames e intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia; 

diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; e, 
realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego 

CONHI:CIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO ANESTESIOLOGISTA — Princípios e 

diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética profissional, 
response bilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos Preenchimento da 
Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vítimas de violência e suas 
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famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de saúde e trabalho 
inters storial. Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código de Ftica Médica. 
Cons ituição da República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde. Gonhecimentos Básicos 
em anestesinlogia; Tipos de anestésicos; Principais Traumas; Intervenções Sirúrgicas; Preparo do 
  doent> para Pp: ésica. Anestesias idi E id epidural 

sacra! e peridural. Anestesia venosa: agentes, técnicas e complicações. Anestesia por inalação: agentes, 
captavão, bi i Ações no « i licaçõ técnicas. Ventilação   

artificial, Anestesia em cardiopatas; Anestesiologia infantil; Anestesia para cirurgia pediátrica. 
Anestesia para obstetrícia e ginecologia. Anestesia para cirurgia de urgência. Indicação da anestesia nas 
diversas especialidades. Recuperação pós anestésica: cuidados gerais c específicos no pós operatório 
imediato. Complicações em anestesia; Choque; Parada cardiaca e reanimação; Monitorização e terapia 
intensiva; Ventilação artificial.; Sistema nervoso; Sistema respiratório; Sistema cardiocirculatório; 
Metatolismo; Farmacologia do sistema cardiovascular; Farmacologia do |sistema respiratório; 
Reposição e Fari logia dos ésicos locais; Bl i video e peridural; 
Bloquaios periféricos; Relaxantes musculares; Pacientes portadores de deficiência física; Anestésicos 
inalatcrios; Cateter, Modalidade ventilatória; Plexo braquial; Código de Ética Médica, risco profissional 
e med cina legal Conduta relacionada ao neonato e ao adulto; Plano anestésico; Farmacologia; Pacientes 

em cloque. Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Saúde Pública, Conhecimento em: 
Epideiniologia, Vigilância Epidemiológica, Doenças de Notificação Compulsória, Imunização, 
Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde, Saneamento Básico, Meio Ambiente. Todo conteúdo 
programático das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico). | 

MÉDICO CARDIOLOGISTA | 
ATRIBUIÇÕES: - Realizar assistência médica, diagnosticando afecções jardíacas, realizando 
anamn::se, ausculiação, radioscopia e por outros processos, para estabelecer a cpnduta terapêutica; — 

eletrocardi o e 

  

  

Supervisiona a li; de eletrocar ou , p 

monito-es, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; — Realiza exames 
especieis, tais como à angiocardiografia, punições c outros exames cardiodinâmicos, utilizando 
aparelhos e instrumental especializado, para determinar com exatidão a gravidade e extensão da lesão 
cardíaca; — Prepara clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, 
tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; — Controla o 

pacient: durante a realização de cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantêndo o controle pela 
auscult:.ção, eletrocardiógrafo, monitoragem e ouiros exames, para obter o andamento satisfatório das 
mesmat; — Faz cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos, utilizando aparelho coração- pulmão 
artificia!, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose 

de pont: de safena, transpor artérias mamárias, para correção de determinadas arritmias, insuficiências 
e outras moléstias; — Faz controle periódico de doenças hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis 
e cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e examgs laboratoriais, para 
preveni! a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções; — Faz detecção de 

molésti:s reumatismais em crianças e adolescentes, praticando exames clínicos & laboratoriais, para 

prevenii a instalação de futuras cardiopatias. Implementar ações e coordenar pro, | amas € serviços de 
promoçio à saúde das pessoas, cfetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas, Adotar medidas de 
precauçiio padrão de biossegurança; realizar consulta e atendimento médico aos| usuários efetuando 
anamnese, exame físico, propedêutica instrumental, atendimentos de urgência e emergência; interpretar 
dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes. Discutir 
diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e familiares; Planejar e 
prescrevar tratamento de usuários, dendo os i di dos aos iali 
respeitado os protocolos de encaminhamento; Prescrever e controlar drogas, medicamentos, 
hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e cuidados especiais; Implementar ações para 
promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais 
padrão; |3laborar relatórios e laudos técnicos compatíveis com sua especialidade; [Trabalhar segundo 
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normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene c preservação ambiental; Executar 
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas [de informática; Manter 
regis ro adequado dos pacis dos, anotando a ão di: icad: prescrito 
& evc lução da doença.; preencher adequadamente a produção diária de acordo Lom as solicitações da 
Secretaria de Saúde; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 
Prestar atendimento de urgência se necessário; Participar das atividades educação em saúde 
participando de grupos de orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer outras 
responsabilidades / atribuições correlatas; Notificar doenças e/ou agravos de notificação compulsória 
colaborando com o serviço de Vigilância Epidemiológica. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MEDICO CARDIOLOLGISTA: Especialidade: 

Anatcinia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho catdiovascular. Métodos 

diagnósticos: eletrocardiografia, ccocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância 
magn'tica, radiologia. Cardiopatias congênitas cianóticas é acianóticas: diagnóstico e tratamento. 
Hiper ensão arterial. Isquemia miocárdica. Síndromes clínicas crônicas e gudas: fisiopatologia, 
diagnóstico, tratamento e profilaxia. Doença reumática. Valvopatias. Diaghóstico e tratamento. 
Mioc:rdivpatias. Diagnóstico e tratamento. Insuficiência cardíaca congestival Doença de Chagas. 
Arritnias cardíacas. Diagnóstico e tratamento. Distúrbios de condução. Matca-passos artificiais. 
Endocardite infecciosa. Hipertensão pulmonar. Sincope. Doenças do pericárdio. Doenças da aorta. 
Embo ia pulmonar. Cor pulmonar. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Infecções 
pulmonares. Clínica Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 
Arritrr ia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; 
Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroelctrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardic pulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Cardic pulmonar; Reposição Volêmica c S: f P Básicos nas U ; Ti 
Médico» em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; 

  

  
Insuficiência Renal; Urgências em P Cc itárias) Ar 
Epidentiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e 
Polític; de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasil: Saúde; Constituição Federal: Título VII -— Da Ordem Social, Cap. Il - Da Seguridade Social. 
Organi ação da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenvão de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde — igilância em Saúde. 
Indicad pres de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doençes de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional| de Vacinação. Leis 
Federais nº 8.080/1990 c 8.142/1990. Decreto Federal nº 7.508/2011. 

  

  

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
ATRIBUIÇÕES - Médico — Prestar atendimento médico € ambulatorial, examinando pacientes, 
solicitado e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos, prescrevendo e 
orientar do tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documento próprio e 
referenciando, acompanhar os pacientes quando necessário aos serviços de higiene e terapêutica 
especializados e/ou hospitalização; Proceder ao socorro de urgência/emergência: - Encaminhar os 
pacientes para exames radiológicos e outros, visando a obtenção de informações complementares sobre 
o caso a ser diagnosticado: - Prestar serviços no âmbito da saúde Pública, executando atividades clínicas 
epidemivlógicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação| da saúde coletiva. 
Participtr na elaboração de diagnóstico de saúde na árca, analisando dados de morbi-natalidade, 
verificar do a qualidade e utilização dos serviços e a situação da saúde da comunidade para o 
estabelev:imento de prioridades a serem implantadas e/ou implementadas; Fazer perícias e participar da 
Junta Medica para fins de posse, licença e aposentadoria: - Prestar informações e pareceres sobre 
assuntos de sua especialidade; - Delegar funções à equipe auxiliar, participando, da capacitação de 
pessoal, em como da supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de puidados de saúde, 
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visando maior eficiência no desenvolvimento das ações; Participar periodicamente de trabalho de 
imun zações; Elaborar os relatórios períódicos e fomecer dados estatísticos sobre sua atividade; 

Oriertar e controlar o trabalho de enfermagem; Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar 
Proje os « programas especiais de saúde pública; Atuar no controle de moléstias transmissíveis, na 
realização de inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária; Executar outras tarefas 
inerentes a profissão e correlatas. Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 
participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado qu indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética 

médica; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, levândo ao conhecimento 
do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público du particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; 
prescrever medicamentos; realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a Saúde e bem-estar do 
pacierte; plancjar e executar atividades de cuidado paliativo; participar das atividades de ensino, 
pesqu'sa e extensão; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas 
ao seu emprego. . . | 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL -— 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL - 24 HR/S: SUS - princípios 
e dire rizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética 
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. 
Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsória. Atendimento às vitimas 
de vio.ência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de 
saúde 1: trabalho intersetorial, Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código 
de Ética Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde 

Condições de saúde da população brasileira, Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, 
tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, suficiência coronariana, 
arritmias cardíacas, doenças reumáticas, aneurismas de aortas, insuficiência arterial periférica, 
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; Agentes Anti-infecciosos,| Quimioterápicos e 
antibió icos; Infecções do sistema nervoso centr; genças causadas por fungos. Doenças causadas por 
vírus. Doenças causadas por helmintos e protozoários; Doenças das vias biliares. Doenças do esôfago. 
Doençe3 do estômago; Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, 

doença pulmonar obstrutiva crônica, Doenças pulmonares ambientais, pneumonia, tuberculose, 
trombo:mbolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, Doenças das vias aércas, superiores; Renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido/buse, nefrolitiase, infecções urinárias; Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes melitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal: 
Hemato ógicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritemato: do sistêmico, artrite 
infecciosa, doenças do colágeno; Neurológicas: coma, cefaleias, distúrbios convulsivos e epilepsias, 
acidentes vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas: 

alcoolissno, abstinência alcoólica, surtos psicóticos. pânico, depressão, Distúrbi js neurovegetativos, 
neurose: ; Neoplasias do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarreia aguda e 
crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças do intestino 
delgado e grosso, inflamatórias, doença diverticular do cólon, tumores no cólon; Infecciosas c 

transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, 

hanseniese, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas] esquistossomose, 
leishmar jose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, 
infecçõe: por óbi p , virose; Di ógi i diculése, dermatofitoses, 
eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas, Tumores de Pele; Imunológica: 
doença «lo soro, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia; Ginecológicas: dbença inflamatória 
pélvica, câncer ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrentes na gravidez: Distúrbios 
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hemcrrágicos; Saúde Pública: Noções Gerais de Epidemiologia; Noções |Gerais de Vigilância 
Epidemiológi izaçã ísticas Vitais em Indicadi de Saúde; S Básico e Meio 
Amb ente. Todo Conteúdo Programático das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico). 

MÉDICO DERMATOLOGISTA | 
ATR BUIÇÕES - Realizar assistência médica, Diagnosticando e tratando de afecções da pele e 
anexcs, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais 

aprop-iados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e 
promover a saúde e bem estar do paciente; realizar as atribuições de médico e demais atividades 
inerertes ao cargo. Implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde das 
pessoss, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Adotar medidas dg precaução padrão de 
biossegurança. Realizar consulta e atendimento médico aos usuários (incluindo adultos e crianças) 
efetuando anamnese, exame físico, propedêutica instrumental, atendimentos de urgência e emergência. 

Interp-etar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes. 
Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, respânsáveis e familiares. 
Planejw e prescrever tratamento de usuários, incluindo atendimento a pacientes portadores de 
hanser fase; biópsias da pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos, para exame histopatológico; 
Realizw pequenas cirurgias, utilizando instrumentos especiais. para retirar formações da pele, fazer 
raspagm de lesões da pele, empregando bisturi, para possibilitar exame micológico direto ou cultura. 
Prescruver e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e 

cuidad 3s especiais. Implementar ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir 
receita; e realizar procedimentos operacionais padrão. Participar de equipes interdisciplinares é 
multip: ofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, 

reuniões administrativas, visitas domiciliares etc. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade. Participar de programa de capacitação quando convocado. Trabalhar segundo normas 
técnica: de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de jnformática; Manter 
registro adequado dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito 
e evoln;ão da doença.; preencher adequadamente a produção diária de acordo com as solicitações da 
Secreta ia de Saúde. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para O pxercício da função. 
Prestar atendimento de urgência se necessário. Participar das atividades de educação em saúde 
participando de grupos de orientação aos usuários sempre que necessário. Exercer outras 
respons ibilidades / atribuições correlatas. Notificar doenças e/ou agravos de notificação compulsória 
colaborindo com o serviço de Vigilância Epidemiológica. Realizar palestras de capacitação, 
Diagnosticar c tratar de afecções da pele e anexos, realizando intervenções cjnicas e cirúrgicas, 
utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou 
traumatizados, corrigir sequelas ou lesões e promover a saúde e bem estar do paciente; realizar as 
atribuiçées de médico e demais atividades inerentes ao cargo. | 
CONHI:CIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MEDICO DERMATOLOGISTA: Especialidade: 
anatomis:, fisiologia, desenvolvimento é da pele; ii logia cutânea; hi i 
das doer. ças de pele; Dermatoses, herpes gestationes, impetigo herpertiforme; se micoses; doenças 
do tecid> conjuntivo; infecções bacterianas da pele; doenças sexualmente transmissíveis, AIDS; 
micoses superficiais; micoses profundas; dermatoviroses; escabioses; tumores dá pele; linformas e 

outros processos ica tópica das derma : cirurgia d ógica: leish j M. 

H. M. Fansen; aspectos macroscópicos e microscópicos do exame micológico direto e cultura; 
terapêutisa sistêmica das dermatoses; manifestação cutânea das doenças sistêmicas. Atrofias e 
Distúrbics dos Tecidos Conjuntivos Dérmicos. Cicatrização. Dermatites. Dermatologia reumatológica. 
Dermatoniosite. Distúrbios das células de Langerhans e dos Macrófagos. Distúrbios Pigmentares. 
Distúrbics em função de agentes físicos. Distúrbios vasculares. Doenças anexiais. Doenças metabólico 
e sistêmicas. Doenças psicocutâncas. Doenças vesiculobolhosas. Eritrodermia.| Genodermatoses. 
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Gorcura subcutânea. Ii Il Infecções, ii ções e picadas i Neopl: 
cutáreas. Queratodermias. Pelos, unhas e membranas mucosas. Farmacologia indicada. Prurido. 

Psoriase. Terapia clínica e tratamento físico. Urticárias, eritemas e púrpuras. Vasculites cutâncas. 
Clíniza Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 
Card aca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença |Pulmonar Obstrutiva; 
Trom boembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 

Card opulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Card ição Volêmica e S Procedii Básicos nas U ; Transporte 

Médizo em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos: Acidentes com| Animais Peçonhentos; 
Insufciência Renal, Urgências cm Psiquiatria; Infecções Comunitária Antibioticoterapia; 
Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e 
Polítiza de Saúde. Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasi : Saúde; Constituição Federal: Título VII — Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 
Orgarização 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. 
Indice dores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doencas de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis 
Feder is nº 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal nº 7.508/2011 

  

MÉD'CO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

ATRIBUIÇÕES - Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral c dentrg de sua especialidade; 
assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
respor sabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha 
sido st licitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar 
e orga iizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidbres lotados no órgão 
em qu atua e demais campos da FASP; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
Emprego, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviga público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentar 
de relitórios das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma atureza ou nível de 
complt xidade associadas ao seu emprego; atender à mulher no ciclo gravídicorpuerperal, prestando 
assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; realizar procedimentos, 
tratar ce afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico- 
cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; pai cipar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA — 
Princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Safde da Família. Ética 
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde:| conceitos básicos. 
Preenclimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atêndimento às vítimas 
de violencia e suas famílias. Pacio pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de 

saúde € trabalho Inter setorial. Identificação de situações de risco individual/familiar/coletivo. Código 
de Ftica Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Seção IH - Da Saúde. 
Cuidados, Patologias e acompanhamentos à gestantes, pré-natal, parto, amamentação e puerpério. 
Interver ções cirúrgicas ginecológicas e obstetras; Ginecologia infanto-puberal, Neoplasias do corpo 
uterino, Sangramento uterino anormal, Colocação de DIU; Ações de anticonçepção, Concepção, 
Prevenção, Doenças que afetam a área genital e Assistência a DST/HIV/AIDS; do 
pacient sob reposição hormonal; Bexiga hiperativa; Câncer de mama; Câncer de ovário; Câncer genital 
e mamirio; Carcinoma do endométrio; Cervicites; Infecção do trato genital jnferior pelo HPV: 
Diagnóstico e tratamento; Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; Distúrbios do 
sono no climatério; Doenças benignas do útero; Colposcopia, Câncer do colo uterino, Cauterização de 
colo uterino, Biopsia; Dor pélvica crônica; Fisiologia menstrual; Amenorreia; Disfunção menstrual; 

  
  

  

  

Página 33 de 44   
CABEDEL 

Anovulação crônica; Dismenorreia; Sínd pré ual; 

Fluxos papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos evasivos em mastologia; Hiperplasia 
endo netrial; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Levões benignas da vulva 
e da agina; Lesões benignas do colo uterino. Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta; 
Terapêutica sistêmica do carcinoma de mama; Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma 
e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Mamografia e 
USG (indicações, técnicas e interpretação); Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato 
genitul inferior; Osteoporose pós - menopáusica; Prolapso genital e roturas perineais; Sindrome do 

climaério; Tumor de ovário com atividade endócrina; Citopatologia genital; Ultrassom de mama: 
Indic:ção e técnica; Procedimentos evasivos dirigidos pela mamografia e ultrassom. Saúde Pública: 

is de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância Epidemiológica; Imunização; 
Estatísticas Vitais em Indicadores de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambicnte. Todo conteúdo 

programático das Disciplinas Básicas da Especialidade (Currículo Básico). 

jose; Hiperp 

  

  

  
MÉD'CO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
ATRIBUIÇÕES - Descrição Detalhada Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 
prever ção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 
famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 
idade, Fazer consultas clínicas e procedimentos na Unidade Básica de Saúde e quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, assogiações etc). Executar 

atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 
cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências elinico-cirúrgicas e procedimentos para fins de 
diagnósticos. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média é alta complexidade, 
  respeitindo fluxos de e ia locais, sua re pelo 

acompinhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência. Indicar à necessidade de 
interna ;ão h lar ou domiciliar, do a ilização pelo do usuário,   

Contrituir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes Conunitários de Saúde, 
Auxilieres de Enfermagem e Auxiliares de Saúde Bucal. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessérios para o adequado funcionamento das Unidades Saúde da Família. Elaborar documentos 
médicos: prontuários, emitir receitas, atestados de saúde e de óbito, protocolos de condutas médicas, 
laudos, relatórios, pareceres, declarações, formulários de notificação compulsória, material informativo 
e normutivo. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identifivando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e 
da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejainento local. | 

CONH'CIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO PSF -- Cuidados preventivos de saúde. 

Epidem ologia, história natural e prevenção de doenças. Relação médico-paciente. Código de ética 
médica. Diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde; Organização dos Serviços de Saúde no Brasil 
- Sisteria Único de Saúde: princípios e diretrizes do SUS ;Doenças dermatológicas : Micoses 
superfic ais e sistêmicas , câncer de pele , vitiligo, hanseníase ; Ginecologia/Obstetrícia: Fisiologia do 
ciclo menstrual, disfunções menstruais; distúrbios do desenvolvimento pliberal; climatério; 
vulvovaites e cervicites; doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Doenças sexualmente 
transmissíveis; Endometriose; Distopias genitais; Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e 
malignas da mama; patologias benignas e malignas da vulva; Interpretação de exames citológicos e 
diagnóst cos da lesão precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e 
tratamen:o do câncer da mama; Esterilidade conjugal; planejamento familiar: Anatômia e fisiologia da 
gestação Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional; Assistência pré-natal na 
gestação normal e avaliação de alto risco obstétrico; Doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, 
cardiopa ia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas, 
Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva crônica; embolia pulmonar; 
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pneu nonias e abscessos pulmonares; Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças 
intes inais inflamatórias e parasitárias, diarréia aguda e crônica, colclitiase, e polecistite, pancreatite, 
hepa'ites virais, insuficiência hepática crônica, cirrose hepática; Doenças renais: insuficiência renal 

aguda, e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal; Doenças endócrinas: diabetes 
melli:us, hipotireoidismo e hipertireoidismo, tircoidite e nódulos tireoidianos; Doenças reumáticas: 

artrit: reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota. Doenças infecciosas e terapia antibiótica: 
aborcagem do paciente febril, malária, estreptococcias, endocardite infecciosa, dengue, estafilococcia, 

meningites, tétano, Febre tifóide, tuberculose, DST, leptospirose, resfriado comum, influenza, malaria, 
micoses sistêmicas, herpes simples e varicela-zoster, doença de Chagas, leishmaniose, Sida; Distúrbios 

hidre etrolíticos e acidobásicos. Exames complementares invasivos e não invasivos de uso corriqueiro 
na prática clínica diária. Reações adversas a drogas. Imunização. 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

ATRIBUIÇÕES -— Realizar assistência médica, diagnosticar e tratar doenças je lesões orgânicas do 
sistema nervoso central e periférico, realizando exames clínico e subsidiário, visando a saúde e hem- 
estar do paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 
Implementar ações e coordenar programas e serviços de promoção à saúde das pessoas, efetuar perícias, 
auditcrias e sindicâncias médicas; Adotar medidas de p ção padrão de bii ; Realizar 
consuta e atendimento médico aos usuários efetuando anamnese, exame] físico, propedêutica 
instrunental, atendimentos de urgência c emergência; Interpretar dados de exame clinico e exames 
complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes. Discutir diagnóstico, prognóstico, 
tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e familiares; planejar e prescrever tratamento de 
usuários; prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos 
e cuididos especiais. Implementar ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir 

receitas e realizar procedimentos operacionais padrão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área 
de esp.cialidade; Participar de programa de capacitação quando convocado; Trabalhar segundo normas 
técnices de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de) informática; Manter 
registro do dos pacif i do a diagnosticada, tratamento prescrito 
e evoli ção da doença; preencher adequadamente a produção diária de acordo côm as solicitações da 
Secretiria de Saúde; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para q exercício da função; 
Prestar atendimento de urgência se necessário; Participar das atividades de educação em saúde 
participando de grupos de orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer outras 
respon: abilidades / atribuições correlatas; Notificar doenças e/ou agravos de notificação compulsória 
colaborando com o serviço de Vigilância Epidemiológica | 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO NEUROLOGISTA: Especialidade: 
Epilepsias; Neurites; Convulsões; Paralisias; Cefaléias; Farmacodinâmica das Progas Neuroativas; 
Sistem: Vascular Cerebral; Hidrocefalia; Ação de Drogas Ilícitas no SNC; Traumatismos Cranianos; 

Doenças Degenerativas; AVCI; AVCH; Neuroanatomia; Sintomas causados por afecções neurológicas; 

Afecções neurológicas de etiologia conhecida; Doenças de origem vascular; Alterações do líquido 
cerebra e cefalorraquidiano, Tumores; Trauma; Tocotraumatismos e malformações; Doenças 
hereditérias devidas a erros metabólicos conhecidos; Doenças nervosas de etiologia desconhecida; 
Síndronies neurocutâneas; Afecções dos nervos cranianos; Afecções dos nervos periféricos; Ataxias e 
demência; Distúrbios da motilidade; Afecções da medula: Placa mioneural; Miopatias; Doenças 
desmicl nizantes; Sistema Nervoso autônomo; Doenças de caráter intermitente ou paroxístico; Doenças 

sistêmicas; Neurologia do ambiente. Sono normal e seus distúrbios. Clínica Geral: Insuficiência 

Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca: Choque; Asma 

Brônquica; insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboémbolismo Venoso; 
Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; 

Urgênciis em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiophlmonar; Reposição 
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Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; 
Noçúes básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; 
Urgências em Psiquiatria; 1 ções € itárias; Antibi pia; Epidemiol das Duenças 
Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e 
base: da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; Constituição 
Federal: Título VII — Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 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 
popu ação. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de notificação 

compulsória Estadual é Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Fellerais nº 8.080/1990 e 

8.14:/1990, Decreto Federal nº 7.508/2011. 

    

MÉCICO OFTALMOLOGISTA 
ATRIBUIÇÕES - Realizar assistência médica, examinar e medicar os olhos, empregando processos 
adeguados e instrumentação específica, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, prescrevendo lentes 

corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual; realizar ad atribuições de médico 
e deriais atividades inerentes ao cargo. Implementar ações e coordenar programas e serviços de 
promução à saúde das pessoas, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Adotar medidas de 
precanção padrão de biossegurança; Realizar consulta e atendimento médico aos usuários (incluindo 
adultcs e crianças) efetuando anamnese, exame físico, propedêutica instrumental, atendimentos de 
urgência e emergência; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar 
estade de saúde de clientes. Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, 
respoi sáveis e familiares; planejar prescrever tratamento de usuários; prescrever e controlar drogas, 
medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e cuidados especiais. Implementar 

ações oara promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir receitas e realizar procedimentos 
operacionais padrão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de 
programa de capacitação quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, 
qualidide, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Manter registro adequado dos 

pacienes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito evolução da doença. 
preencher adequadamente a produção diária de acordo com as solicitações da Sccretaria de Saúde; 
Execurar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da unção; Prestar atendimento 
de urg'incia se necessário; Participar das atividades de educação em saúde participando de grupos de 
orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer outras responsabilidades/atribuições correlatas; 
Notificar doenças e/ou agravos de notificação compulsória colaborando com o serviço de Vigilância 
Epideniológica. 

CONE ECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO OFTALMOLOGISTA — Especialidade: 
Diagnéstico e tratamento dos traumatismos oculares. Anomalias de refração, corr ção das ametropias, 

afecções da conjuntiva da córnea e da esclera: terapêutica geral. Afecções do trato uveal: irites. 
iridicic ites e coroidites. Neuro-oftalmologia, papiledema. Atrofia do nervo bptico e perimetria. 
Glauco nas: crônico, simples, congênito, agudo e secundário. Estrabismo. Forias, paralisias oculares, 
esotropias e exotropias. Afecções do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e subluxações. 
Afecções da retina: congênitas, traumáticas, distróficas, degenerativas inflamatórias e tumores. 
Afecçõ :s da órbita: traumáticas, vasculares, inflamatórias e tumorais, cirurgia da Órbita. Manifestações 
oculare; das afecções do sistema nervoso, semiologia da pupila nas lesões do V Par, nas Lesões do 
simpátiso, afecções do sistema nervoso. Afecções das pálpebras e sistema lacrimal. Manifestações 
oculare : nas doenças em geral: diabetes melito, retinopatia falciforme, hipertensão arterial, sífilis, 
AIDS, rubéola, herpes zoster, herpes simples, hanseníase, em especial terapêutica oftalmológica em 
geral: c fnica e cirúrgica. Tracomacpidemiologia, classificação da OMS. Diagnóstico diferencial das 
conjunt vites neonatal. Teste do reflexo vermelho. Retinopatia da prematuridade. Clínica Geral: 
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Insu'iciência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; 
Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiya: Tromboembolismo 
Vennso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Acido Básicos; Reanimação Cardiopuimonar; 
Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Repcsição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em 
Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; 
Insuticiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidmiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na populaçã idosa. Legislação e 
Polít ca de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 

Bras: Saúde; Constituição Federal: Título VII] — Da Ordem Social, Cap. If -|Da Seguridade Social. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde — Vi S 

  

  

lância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doerças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis 

Federais nº 8.080/1990 e 8.142/1990. Devreto Federal nº 7.508/2011. 

  

MÉLICO ORTOPEDISTA 
ATRIBUIÇÕES -— Realizar assistência médica, realizando atendimento na| área de ortopedia; — 
Desenpenhar funções da medicina preventiva e curativa; - Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapé utica e acompanhamento dos pacientes; — Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao emprego e à área. Implementar ações e 
coordanar programas e serviços de promoção à saúde das pessoas, efetuar pericias, auditorias e 
sindicâncias médicas; Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança; Realizar consulta e 
atend:mento médico aos usuários (incluindo adultos e crianças) efetuando anamnese, exame físi 0, 

prope lêutica instrumental, atendimentos de urgência e emergência; Interpretar dados de exame clínica 
e exaries complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes; Discutir diagnóstico, prognóstico, 

tratamento e prevenção com clientes, responsáveis c i Plancjar e p de 

usuários; Prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos 

e cuididos especiais. Implementar ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir 

receitis e realizar procedimentos operacionais padrão; Participar de equipe: interdisciplinares e 
multip rofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, 

reuniões administrativas, visitas domiciliares; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especiilidade; Participar de programa de capacitação quando convocado; Trabalhar segundo normas 
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utili de i e de i ática; Manter 
registr) ad do dos paci inadi do a di icad prescrito 
s evolução da doença.; preencher adequadamente a produção diária de acordo com as solicitações da 
Secretiria de Saúde; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 9 exercício da função; 
Prestar atendimento de urgência se necessário; Participar das atividades de educação em saúde 
particivando de grupos de orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer outras 

respon abilidades / atribuições correlatas; Notificar doenças e/ou agravos de not ificação compulsória 
colabo ando com o serviço de Vigilância Epidemiológica. | 
CONFECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO ORTOPEDISTA — Especialidade: 

Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e 
patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e Patologia do quadril. 
Diagnístico c tratamento de lesões traumáticas c patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de 
lesões iraumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e tratamento de tumores ósseos e sarcoma 

de pares moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea Clínica Geral: 
Insufic ência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; 

Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva:, Tromboembolismo 
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Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; 
Trauma; Urgências em Neurologia; Far, l Aplicada às L ias; Fisiologia Cardic : 
Repesição Volêmica e Sanguinea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em 
Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; 
Insu:iciência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epidsmiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e 
Polit ca de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Bras |: Saúde; Constituição Federal: Título VII — Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 

prevenção de doenças. Reforma Sanitária c Modelos Assistenciais de Saúde — Vigilância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização c atenção primária à Saúde. 
Doerças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação, Leis 
Fedeais nº 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal nº 7.508/2011. 

   

MÉLICO PEDIATRA NEONATOLOGISTA 

ATRIBUIÇÕES -O conselho federal de Medicina, em sua resolução nº 2.068/2013 c anteriores, dispõe 
que o pediatra é a especialização que tem a Neonatologia como área de atuação; ci umpre com a exigência 
editalícia o candidato(a) que comprova a realização de Residência Médica em pediatria, o que o torna 
habilitada para o cargo em questão. Atendimento do recém-nascido (RN) na sala de parto. Cuidados 
com « RN de baixo peso e normal. Asfixia perinatal. Distúrbios metabólicos do RN: hipoglicemia, RN 
filho «le mãe diabética, distúrbios do cálcio e magnésio, sódio e potássio e acidose metabólica. Icterícia 
neonatal. Infecções congênitas, perinatais e neonatais. Afecções cirúrgicas no período neonatal. 
Patoltgia do lactente e da criança. Prestar assistência médica específica às crianças no primeiro ano de 
vida, :xaminando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou 
recuperar sua saúde; Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças que estão em 
estadc crítico, que itam de um intensivo c monitorado; Realizar e 
orientar cuidados intensivos a crianças em estado crítico; Planejar e executar atividades de cuidado 

paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes do emprego e prestar 
assistência médica específica ao RN, crianças até à adolescência, examinando-as e prescrevendo 
cuidac os pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; Planejar e executar 
ativid: des de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao 
empre zo 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PEDIATRA NEONATOLOGISTA — 
Princípios e diretrizes. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa de Saúde da Família. Ética 
profissional, responsabilidade e trabalho em equipe. Educação em Saúde: conceitos básicos. 
Preenchimento da Declaração de Óbito. Doenças de notificação compulsórias. Atendimento às vitimas 
de vio:ência e suas famílias. Pacto pela Saúde. Gestão Colegiada. Trabalho em equipe. Promoção de 
saúde +: trabalho intersetorial, Identificação de situações de risco individual/fam liar/coletivo. Código 

de Ética Médica. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Seção II - Da Saúde. 
Atendimento do recém-nascido (RN) na sala de pario. Cuidados com o RN de baixo peso e normal. 
Asfixit perinatal. Distúrbios metabólicos do RN: hipoglicemia, RN filho de mãe diabética, distúrbios 
do cálcio e magnésio, sódio e potássio e acidose metabólica. Icterívia neonatal. Infecções congênitas, 
perinatris e neonatais. Afecções cirúrgicas no período neonatal. Patologia do lactente e da criança. 
Distúrtios cardio circulatórios: cardiopatias congênitas, choque, crise hipertensiva, insuficiência 
cardíaca, reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: afecções de vias aéreas superiores, 
bronqu te, bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas 
e derranes pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: acidose e alcalose metabólicas, desidratação 
aguda, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, insuficiência suprarrenal. Distúrbios neurológicos: 
coma, cistúrbios motores de instalação aguda, estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário 
e renal. glomerulopatias, infecções do trato urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome 
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hemlitico-urêmica, síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: |anemias carenciais e 

hem»líticas, hemorragia digestiva, leucemias e tumores sólidos, síndromes hemorrágicas. Patologia do 
figaco e das vias biliares: hepatites virais, insuficiência hepática. Doenças infectocontagiosas: AIDS, 
diamias agudas, doenças infecciosas comuns da infância, estafilococcias e e: itreptococcias, infecção 
hospitalar, meningoencegalites virais e fúngicas, sepse e meningite de etiologia pacteriana, tuberculose, 
viroses respiratórias. Acidentes: acidentes por submersão, intoxicações exógenas agudas. Reanimação 

patal. Alojamento conjunto. Bases práticas e fisiológicas do aleitamento materno. Seguimento do 

recéin-nascido prematuro nos primeiros anos de vida. Exame físico e classificação do recém-nascido. 
Tocc traumatismos. Apneia do recém-nascido. Anemia. Policitemia. Trombocitopenias. Distúrbios 
hemorrágicos. Uso de sangue e derivados. Encefalopatia hipóxicoisquêmica. Síndrome do desconforto 
respiratório neonatal. Pneumonia. Síndrome de aspiração meconial. Taquipneia transitória do recém- 
nascido. Displasia bronco pulmonar. Hipertensão pulmonar persistente neonatal. Síndromes de 
extravasamento de ar. Distúrbios do metabolismo da glicose. Recém-nascido de mãe diabética. 
Distérbios do metabolismo acidobásico. Infecções congênitas perinatais: sifilis, jubéola, toxoplasmose, 
citomegalia, hepatites, doença de chagas. Afecções cirúrgicas do período neonhtal. Morte cerebral no 
recéni-nascido. Afecções do trato urinário. Afecções neonatais do trato ii Enterite necrosante. 

  

  
Afecrões oftalmológicas do recém-nascido. Retinopatia da prematuridade. Nutrição e avaliação 
nutricional do recém-nascido. Princípios de ventilação mecânica neonatal. Ventilação não-invasiva no 
recén:-nascido: cpap. Terapia com surfactante exógeno. Afecções ortopédicas do recém-nascido. 
Doen;a metabólica óssea do pré-termo. Afecções dermatológicas do período neonatal. Erros inatos do 
metal olismo. Principais síndromes genéticas neonatais. O recém-nascido de mãe|dependente de drogas. 
Analf esia e sedação do recém-nascido. Aspectos epidemiológicos e mortalidade perinatal. Conceito de 
risco » identificação de grupos de risco neonatal. Todo conteúdo programático das Disciplinas Básicas 
da Es secialidade (Currículo Básico). | 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 
ATRIBUIÇÕES — Realizar assistência médica, realizand i na área de l 
pneuniologia sanitária desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; fealizar atendimentos, 
exames, diagnósticos e acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividade 
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

ações e d prog e serviços de promoção à saúde das pessoas, efetuar pericias, 
auditoias e sindicâncias médicas; Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança; Realizar 
consulta e atendimento médico aos usuários (incluindo adultos e crianças) efetuando anamnese, exame 
físico, propedêutica instrumental, atendimentos de urgência e emergência; Interpretar dados de exame 
clínicc e exames complementares e diagnosticar estado de saúde de clientes; [Discutir diagnóstico, 
progntstico, ep ção com clientes, is € iliares; nar ep 
tratamento de usuários; prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, 

imunoreviníveis, fitoterápicos e cuidados especiais. Implementar ações para |promoção da saúde, 
elaborsr e avaliar prontuários, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais padrão; Trabalhar 
segunco normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 
Execular tarefas pertinentes à área de atuação. utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Manter registro adequado dos pacientes examinados, anotando a contlusão diagnosticada, 
tratam nto prescrito e evolução da doença.; preencher adequadamente a produção diária de acordo com 
as solicitações da Secretaria de Saúde; Executar outras tarefas compatíveis com fas exigências para o 
exercício da função: Prestar atendimento de urgência se necessário; Participar das atividades de 

educaç io em saúde participando de grupos de orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer 
outras responsabilidades/atribuições correlatas; Notificar doenças e/ou agrávos de notificação 
compu.sória colaborando com o serviço de Vigilância Epidemiológica. | 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PNEUMOLOGISTA — Especialidade: 

Anaton ia e fisiologia respiratória; métodos diagnósticos em Pneumologia; a e tratamento: 
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tabagismo, pneumonias, tuberculose pulmonar; micoses pulmonares, asma brônquica, bronquectasias, 
abecssos pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças pulmonares na SIDA, insuficiência 

resp ratória, câncer de pulinão e outros tumores de tórax, doenças pleurais, doenças pulmonares difusas, 
tromboembolismo pulmonar, traumatismo de tórax; doenças ocupacionais, hipertensão pulmonar; 
vasculites, distúrbios respiratórios do sono, síndromes cosinofílicas, anomalias de caixa torácica e 

diafragma. Clínica Geral: 5 Coronariana; Hip Arterial; | iência Cardíaca; 
Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obsirutiva; 

Tronboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido| Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Card opul; : R ição Volêmica e fi F Básicos nas Urgências; Transporte 

Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com) Animais Peçonhentos: 

Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 

Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do 
Brasi!: Saúde; Constituição Federal: Título VIH — Da Ordem Social, Cap. II -|Da Seguridade Social 
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. 
Indic:dores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 

Doenvas de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis 

Federais nº 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal nº 7.508/2011. | 

    

  

  

  

MÉD CO RADIOLOGISTA | 
ATRIBUIÇÕES - Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua especialidade; 
assum r responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
respor:sabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha 
sido sclicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar 
e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão 
em qu: atua e demais campos da FASP; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
Empre zo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 

serviçe público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentar 
de relctórios das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu emprego; realizar, supervisionar e interpretar o ames radiológicos e 
de ima;sens em geral, incluindo mamografia, empregando técnicas especiais, para atender à solicitações 
médicas ou orientando sua execução e analisando os resultados finais: auxiliar no tratamento clínico- 
cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
e, realiiar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO RADIOLOGISTA - Clinicar e medicar 
pacient:s atuando na clínica geral e dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os 
procedi nentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qual Iquer ato profissional 
que tenaa praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou 
seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar c organizar qualificação, capacitação e 
treinam ento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir 
no regutar andamento do serviço público; apresentar de relatórios das atividades para análise; executar 
outras tirefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao sei | emprego; realizar, 

supervisionar e interpretar exames radiológicos e de imagens em geral, inelhindo mamografia, 
empregando técnicas especiais. para atender à solicitações médicas ou orientando sua execução e 
analisando os resultados finais; auxiliar no tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a 
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saúce; participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; e, realizar as atribuições de Médico e 
demais atividades inerentes ao emprego. | 

MÉDICO REUMATOLOGISTA | 
ATEIBUIÇÕES - Realizar assistência médica, diagnosticar e tratar as doenças do tecido conjuntivo, 

e doenças em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outr:s formas de tratamento para promover a saúde e bem-estar do paciente; realizar as atribuições de 
médico e demais atividades inerentes ao cargo. Implementar ações e coordenar programas e serviços 
de promoção à saúde das pessoas, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. Adotar medidas 
de precaução padrão de biossegurança; realizar consulta e atendimento médico aos usuários (incluindo 
adultos e crianças) efk d exame físico, propedêutica i di 18 de 
urgência e emergência. Interpretar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar 
estado de saúde de clientes. Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, 
respcnsáveis e familiares; Planejar e prescrever tratamento de usuários; Prescrever e controlar drogas, 
medi>amentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e cuidados especiais; Implementar 

açõe: para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir receitas e Fealizar procedimentos 
opere cionais padrão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de esp: Cialidade; Participar de 

programa de capacitação quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, 
quali lade, produtividade, higienc e preservação ambienta; Executar tarefas (pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Manter registro adequado dos 
pacie nes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito p evolução da doença. ; 
preenzher adequadamente a produção diária de acordo com as solicitações da Secretaria de Saúde; 
Execr.tar outras tarefas compativeis com as exigências para o exercício da funç: o; Prestar atendimento 
de ur;jência se necessário; Participar das atividades de educação em saúde participando de grupos de 
orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; Notificar doenças e/ou agravos de notificação compulsória colaborando com o serviço de 
Vigilência Epidemiológica. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO REUMATOLOGISTA - Especialidade: 
Epide niologia das doenças reumáticas. Estrutura, fisiologia e fisiopatologia do tecido conjuntivo. 
Estrutira, fisiologia e fisiopatologia do sistema imunológico. Farmabologia das drogas 
antirrt umáticas/terapêutica experimental. Diagnóstico e tratamento: artrites inflâmatórias infecciosas. 
Doenças reumatológicas sistêmicas. Doenças articulares regionais e as relacion: las com as estruturas. 

Doenças degenerativas. Doenças metabólicas dos ossos, das articulações e dos músculos, Doenças 
reuma-ológicas associadas a outros aparelhos e sistemas. Doenças da [eotuna. Miscelânea. 
Fibrorrialgia/síndrome das pernas inquietas/dor psicogênica. Dor. Doença articular neuropática. 
Amiloidose, sarcoidose, artrites associadas às alterações dos diversos metabolismos. Osteoartropatia 
hipertiófica. Doenças ósseas e do tecido conjuntivo relacionadas à genética elao desenvolvimento. 
Clínic: Geral: Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 

Cardiaza; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratór Doença Pulmonar Obstrutiva; 
Tromtoembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 

Cardic pulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia 
Cardiof R ) Volêmica e ii P di Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; 
Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; 
Epideriologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população) idosa. Legislação e 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da Rebúlica Federativa do 
Brasil; Saúde; Constituição Federal: Título VIII —- Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Fpidemiologiá, história natural e 
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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. 
Doer ças de notificação compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis 
Federais nº 8.080/1990 e 8.142/1990. Decreto Federal nº 7.508/2011. 

MÉLICO ULTRASSONOGRAFISTA 
ATRIBUIÇÕES -- Realizar assistência médica, através de consulta e atendimento médico aos usuários 

(inclvindo adultos e crianças) efetuando anamnese, exame físico, propedêutica instrumental, 

atendimentos de urgência e emergência; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares 
e diagnosticar estado de saúde de clientes; Efetuar exame de ultrassonografia obstétrica: ginecológico; 

transiontanela; abdominal e pélvico; grandes vasos; musculoesquelético, partes moles - analisar e 

intery retar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões norniais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados. Implementar ações e coordenar 
programas e serviços de promoção à saúde das pessoas, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas; Adotar medidas de precaução padrão de biossegurança; Trabalhar segundo normas técnicas 
de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; Execiltar tarefas pertinentes 
à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Manter registro adequado 
dos p cientes inad tando a clusão di; it prescrito e evolução da 
doença.; preencher adequadamente a produção diária de acordo com as solicitações da Secretaria de 
Saúde; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Prestar 

atendi nento de urgência se necessário; Participar das atividades de educação em saúde participando de 
grupo: de orientação aos usuários sempre que necessário; Exercer outras responsabilidades/atribuições 
correl:tas; Notificar doenças e/ou agravos de notificação compulsória colaborando com o ser: iço de 
Vigilância Epidemiológica; Realizar palestras de i matrici, e outras idades 
educativas com profissionais de saúde dentro de sua área de conhecimento; auxiliar nas atividades 
admin strativas das unidades. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO ULTRASSO NOGRAFISTA — 
Especialidade: Ultrassonografia. Medicina interna; A natureza do ultrassom princípios básicos; 

  

  

  
Técnica e equi Indi da ul ia, Doppler, gi l e Obstetrícia; Anatomia 
ultrassonográfica feminina, estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico e do ovário normal 
e patológico, doenças infl órias pélvicas, ibuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos,   

diagnóstico diferencial das massas pélvicas ao ultrassom; Ultrassonografia das doenças ginecológicas 
malignas, endometriose: Ultrassonografia e esterilidade; Estudo ultrassonográfico da mama normal e 
patológica; Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional é do embrião; Anatomia ultrassonográfica 
fetal; Avaliação da idade gestacional; Estudo ultrassonográfico das patologias da 1f metade da gestação; 
Cresciriento intrauterino retardado; Gestação de alto risco e múltipla; Anomalias fetais e tratamento 
pré- na al; Placenta e outros anexos do concepto; Medicina Interna: Estudo ultrassonográfico - Olho, 
órbita, face e pescoço, tórax, crânio, abdômen superior; Estudo ulirassonográfico da cavidade 
abdominal, vísceras ccas, coleções e abscesso peritoneais; Retroperitônio, rins bexiga, próstatas e 
vesículis seminais, escroto e pênis, extremidades, articulações. Clínica Geral: Insuficiência 
Corona'iana; Hipertensão Arterial; Insuticiência Cardíaca; Arritmia Cardíaé a; Choque; Asma 
Brônqu ca; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; 
Distúrb os Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; 
Urgências em Neurologia; ia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardi : Reposi 
Volêmiva e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; 
Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; 
Urgências em Psiquiatria; Inf C itárias; Antibioti pia; Epidemio das Doenças 
Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. Legislação e Política de Saúde: Diretrizes e 
bases di implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil: Saúde; Constituição 
Federal: Título VIII — Da Ordem Social, Cap. II - Da Seguridade Social. Organização da Atenção 

  

  
  

Página 42 de 44 

  

Página 11 

CABEDELO | 
ESTE 

Básiva 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 ds saúde da 
população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúre. Dpenças de notificação 
compulsória Estadual e Nacional. Calendário Nacional de Vacinação. Leis Federais nº 8.080/1990 e 

8.14:/1990. Decreto Federal nº 7.508/2011. | 

  

  

     
  

  

Ed CALENDÁRIO DE EY 

Do EVENTO DATA I 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 17 de maio até 18 de junho de 202] pela Internet 
1 

  

| PERÍODO PARA REQUERER 
ISENÇÃO DA TAXA DE 17 de maio a 26 de maio de 2021. 

INSCRIÇÃO | 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

DE ISENÇÃO DE TAXA 

DIVULGAÇÃO DA 
HO WOLOGAÇÃO DOS 25 de junho de 2021. | 

INSCRITOS | 
O comprovante de inscrição do estará disponível no 
endereço eletrônico www, facetconcursos.com.br, a partir 

de 30 de junho de 2021 sendo de responsabilidade] 
| exclusiva do candidato à obtenção desse documento. A| 
| confirmação da inscrição só se dará mediante impressão) 

t 

  

  | 
l 

08 de junho de 2021. | ! 
  

    
ENTREGA DOS CARTÕES DE 

INSTRIÇÃO 

deste comprovante de inscrição que deverá ser apresentado 
no dia da prova. 

| REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS 
PRCVAS ESCRITAS 18 e julho de 2021. 

DIVULGAÇÃO DO GABARITO Até 20 de julho de 2021. | | 
  

  

  
RECURSO CONTRA O Até 2 (dois) dias após a divulgação do Gabarito 
GAE ARITO PRELIMINAR Preliminar. l 

DIVI!LGAÇÃO DO GABARITO RI] 
FINAL E PUBLICAÇÃO DO 4 é sto de 2021. | EDITAL DE CONVOCAÇÃO Até 06 de agosto de 
PARA AS PROVASDE TÍTULO | E 
RESULTADO DAS PROVAS DE Até 03 de setembro | 

TÍTULOS   RESULTADO FINAL Até 10 de setembro de 2021. | 

— T 1 
HOMOLOGAÇÃO DO Até 17 de setembro de 2021. | 
CoNTURSO ||| 1 

Maiores informações no site: | 

www facetconcursos.com.br | 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Secretaria de Saúde 
Conselho Municipal de Saúde CA BEDELO 

RE ICT 

RESOLUÇÃO DO CMS DE CABEDELO N.º 140 de 04 de Maio de 

aprovado em 03 de Abril de 2014; 

ações e serviços em saúde, a Lei Nº 8080/90 que trata dos princípios do Sister 

Considerando a Portaria Ministerial Nº 750 de 29/04/2019, que altera a Portarial 
1/GMIME;, de 28 de setembro de 2017, que institui o Sistema DigiSUS Gestor/Mód 
- DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS; 

Considerando o Artigo Nº 436 da Portaria Nº 750/2019, Item III, Alinea "C”, onde 

do art 3€ da Lei Complementar nº 141, de 2012; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar o Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Cg 

(RAG/20:10). 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

/, 
/ / / j 

osss3 Lis ; 
riogero LER kh 1 ko 

ntonio'Beserra Brito / 
Presidente do CMS de Cabedelo 

    

LT 
bo 4 esiaiano Vitor Húgó Bei; 

Profoito do Muftcipi de Cabedelo-Pb 
/ 
(L 

  

  

Rua Duqu de Caxias, S/N - Centro - Cabedelo /PB 
CEP:581( )-263 - Telefone: (83) 3250-3153 

7 / 
Homologo a Resolução as/ous Mad 04 de Maio de 2021. 

| Elo a CO EEE 
a 

hoc OS 
Sociar 

2021 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 230º (ducentésima trigésima) Reunião Ordinária 
realizada de forma virtual, através do aplicativo google meet no dia 27 (vinte e se le) do mês de Abril de 
2021, ne uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de 

novembio de 1990, e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e na Lei Municpal nº 1.699 de 11 de 

Março ce 2014, e conforme o Regimento Interno do Conselho Municipal de |Saúde de Cabedelo 

Considerando os artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal que determinam o funcionamento das 

a Único de Saúde — 
SUS e em conformidade com a Lei 8.142/90 que trata da participação popular na gestão do SUS; 

de Consolidação nº 
ulo de Planejamento 

diz que o RAG deve 
ser enviado ao Conselho Municipal de Saúde para análise e parecer conclusivo, nos termos do $ 1º 

abedelo-Pb de 2020 

  
  

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito CABEDELO 
ESET 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1433 

Cabedelo - PB, em 22 de abril de 2021 

suas atribuições que lhe confere o Art. 83, Inciso VI, da 

Município de Cabedelo, e de acordo com o Art. 37, Inciso II 

89/2020, de 21 de dezembro de 2020; 

efetivo, o Cargo de Professor da Educação Básica II - 

Lotação na Secretaria Municipal de Educação. 

Vitor Hugo Peixoto Castelliano 

Prefeito 

GABINETE DO PREFEITO 

CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 

Email: prefeitocabedelopb.gov.br 

Publicada no Semanário de 26 a 30 de abril de 2021, página 10. Republicada por incorreção.   
Federal, e tendo em vista a aprovação em Concurso Público de Provas e 

Títulos, regido pelo Edital 01/2020, Homologado pelo DECRETO Nº 

RESOLVE nomear, DÉBORA LINS EPAMINONDAS, para ocupar, em caráter 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Castelo - Cabedelo/PB. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, no uso das 

Lei orgânico do 

, da Constituição 

-A
BI

F 
5: 

HISTÓRIA, com 

Pa
ra

 
ver

ffi
car

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si
na
tu
ra
s,
 

ac
es
se
 
Ht

tp
s:

/i
ca

be
de

lo
.1

do
c.

co
m 

br
iv
er
if
ic
ac

ao
' 

e 
in
fo
rm
e 

o 
có

di
go

 8
8C
7-
54
B9
-1
48
: 

As
si

na
do

 
por

 
1 p

as
so

s:
 

VI
TO

R 
HU
GO
 
CA

ST
EL

LI
AN

O 

  

CABEDELO 

  

CABEDELO 
CRECI 

Cabedelo, 03 a 07 de Maio de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito 

  

Er 

PORTARIA Nº 1.470 DE 03 DE MAIO DE 2021 

DECLARA A VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO, EM VIRTUDE 

DE POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e, 

Considerando o disposto no artigo 33, VIII, da Lei Federal 8112/90, cominado com os 

artigos 72 e 73, da Lei Municipal 523 de 17 de agosto de 1989 — Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Cabedelo, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Declarar a vacância do cargo de Auxiliar de Odontologia, ocupado pelo (a) 
servidor (a) BERLANGE MINERVINO DE SOUZA PEREIRA, matrícula 05.091-1, em virtude de 
posse em outro cargo público. 

Art. 2º - Fica suspenso o vínculo jurídico do servidor com o cargo de origem constante 
da Portaria nº 2.577/2013, de 02 de outubro de 2013, até a habilitação no estágio probatório 
no cargo de destino, conforme portaria nº 086/2021, emitida pela Prefeitura Municipal de São 
Miguel de Taipu - com data de 03 de maio de 2021, como consta no Protocolo nº 3.546/2021, 
de 12 de abril de 2021. 

Art, 3º - O retorno ao cargo de origem poderá ocorrer tanto por inabilitação no estágio 
probatório do cargo de destino, quanto a pedido, desde que exercido durante o período do 
estágio probatório do novo cargo, previsto no artigo 41 da Constituição Federal. 

Art. 4º - Decorrido o prazo de três anos a que se refere o artigo 3º, cessarão os efeitos 
da presente declaração de vacância, a qual passará a ter os mesmos efeitos da exoneração em 
relação ao cargo de origem do servidor. 

Art. 5º - Esta Portaria entra vigor nesta data. 

  

Registre-se e publique-se. 

Gabinete do Prefeito, 03 de maio de 2021. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

Prefeito 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Castelo - Cabedelo/PB 

CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 

Email:prefeitoDcabedelo.pb.gov.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito 

PORTARIA Nº 1.471 DE 04 DE MAIO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal/88, e de acordo com a 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, e em conformidade com a Lei 2049/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, Protocolo nº 4.386/2021, datado de 30 de abril de 
2021, o(a) servidor(a) SILVANA SORAYA GOUVEIA HENRIQUES MARTINS, do 
cargo de provimento efetivo de Médico PSF, matrícula nº 02.732-4, com lotação na 
Secretaria de Saúde, 

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 
partir do dia 30 de abril de 2021. 

Gabinete do Prefeito, 04 de maio de 2021. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Castelo - Cabedelo/PB 

CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 
Email:prefeito()cabedelo.pb.gov.br 
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Cabedelo, 03 a 07 de Maio de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

Gabinete do Prefeito 

  

CABEDELO     

PORTARIA Nº 1.472 DE 04 DE MAIO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíha, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal/88, e de acordo com a 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, e em conformidade com a Lei 2049/2019, 

RESOLVE: 

Art, 1º - Exonerar a pedido, Protocolo nº 4342/2021, datado de 29 de abril de 
2021, o(a) servidor(a) VALERIA MARIA DE LIMA VIEIRA, do cargo de provimento 
efetivo de Professor Educação Básica I, matrícula nº 08.519-7, com lotação na 
Secretaria de Educação. 

Art.2e - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a 
partir do dia 29 de abril de 2021. 

Gabinete do Prefeito, 04 de maio de 2021. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 
PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua Benedito Soares Silva, S/N - Monte Castelo — Cabedelo/PB 

CEP: 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 
Email:prefeitoOcabedelo.pb.gov.br 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 
GABINETE DO PREFEITO 

  

CABEDELO 

PORTARIA Nº 1.473 DE 04 DE MAIO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando a disposição contida no artigo 231 da Lei 523 de 17 de agosto de 1989 

— Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cabedelo, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar o ARQUIVAMENTO da Sindicância nº 2020/002554-0, diante da ausência 
de elementos Indicadores da ocorrência concreta de um ilícito, bem como de sua autoria, 
conforme conclusão da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar; 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data. 

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO 

PREFEITO 

GABINETE DO PREFEITO 

Rua Benedito Soares Silva S/N, Monte Castelo - Cabedelo - PB 
Cep: 58.101-085 - Telefones: 3250-3223 

Email: prefeito(Dcabedelo.pb.gov.br   
  

  

Pa
ra
 v

er
if
ic
ar
 a 

va
li
da
do
 d

as
 
as
si
na
tu
ra
s,
 
ac
es
se
 
ht
ps
:/
ca
be
de
lo
.1
do
c.
co
m 

br
iv
er
if
ic
ac
ao
! 

o 
in
fo
rm
e 

o 
có
di
go
 
A7
65
-A
FD
2-
16
11
-2
60
4 

As
si
na
do
 

por
 1

 p
es
so
a:
 

VI
TO
R 

HU
GO
 
CA
ST
EL
LI
AN
O 

E] 
ic
ab
ad
el
o.
 
td

oc
.c

om
.b

ri
ve

ri
fi

ca
ca

o!
 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di
go
 
B4
B6
-E
1A
9-
23
86
-E
B4
4 

  

As
si
na
do
 p

or 
1 p

es
so
a:
 

VI
TO
R 

HU
GO
 
CA
ST
EL
LI
AN
O 

é 

É 
E 
ã ê 
8 
$ Ê 

E 

Ê E Ê 

O 

  

Página 13 

ERR 

ESTADO DA PARAÍBA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CABEDELO 

CABEDELO Gabinete do Prefeito 
CIT 

PORTARIA Nº 1.474 DE 05 DE MAIO DE 2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, Estado da Paraíba, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal/88, bem como pela 

Lei nº 523/1989 — Estatuto dos Servidores Municipais de Cabedelo, Art 113, e 

de acordo com o Protocolo nº 4.437/2021/SEAD, de 03/05/2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Licença sem Vencimentos ao servidor CARLOS EDUARD: 

TOSCANO LEITE FERREIRA, Advogado, matrícula nº 03.220-4, lotado na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, com início em 03 de maio de 2021. 

  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos 
a partir do dia 03 de maio de 2021. 

GABINETE DO PREFEITO, 05 de maio de 2021. 
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Rua Benedito Soares Silva, nº 81 - Monte Castelo - Cabedelo/PB 
CEP; 58101-085 - Telefone: (83) 3250-3223 E) 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: Aquisição de cimento, tijolos, brita e areia média para atender aos serviços da 
Defesa Civil Municipal FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. 
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02.290 — COORDENADORIA EXECUTIVA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CABEDELO Projeto Atividade: 
06.182 2023 2086 — Promover Ações da Defesa Civil Elemento de Despesa: 3390. 30 — 
Material de Consumo Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cabedelo e: CT Nº 00096/2021 - 28.04.21 - DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - R$ 
12.441,25; CT Nº 00097/2021 - 280421 - TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 
15.980,00. 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 

00001/2021, que objetiva CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PONTA DE 
MATOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 
1.252.252,74. 

Cabedelo - PB, 23 de Abril de 2021 
UBIRACI SANTOS DE CARVALHO - Secretário de Infraestrutura 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 02220-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PROJETO 
ATIVIDADE: 1545110411040 — PAVIMENTAR, RECAPEAR CALÇAMENTO E 
DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO. ELEMENTO DE DESPESA: 3390. 30-MATERIAL 
DE CONSUMO 3390 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 
4490.51-0BRAS E INSTALAÇÕES FONTE DE RECURSO: 1001-RECURSOS 
ORDINÁRIOS VIGÊNCIA: até 18/01/2022 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00092/2021 - 260421 - SECULAR COMERCIO 
CONSTRUCAO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 1.252.252,74. 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00015/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00015/2021, que objetiva: Contratação de empresa para a locação de 
brinquedos infláveis para atender ao projeto BOM DE BOLA, BOM DE NOTA, de 

responsabilidade da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, RATIFICO o 

correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA MARIA DE ARAUJO 
GONCALVES - R$ 1.500,00. 

Cabedelo - PB, 20 de Abril de 2021 
MAURICIO VICENTE DOS SANTOS - Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Contratação de empresa para a locação de brinquedos infláveis para atender 
ao projeto BOM DE BOLA, BOM DE NOTA, de responsabilidade da Secretaria de 

Esporte, Juventude e Lazer. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00015/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02170 — SECRETARIA DE 
ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER Projeto Atividade: 27.122 2022 2094- Manter as 
Atividades da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer 04 812 2022 2099 Implantar 
Programas para o Esporte, Juventude e Lazer 27.812 2022 2101 Manter os Programas 
Para o Esporte, Juventude e Lazer Elemento de Despesa: 3390. 39- Outros Serviços de 

Terceiros- Pessoa Jurídica Fonte de Recurso: 1001 — Recursos Ordinários 1510— 
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cabedelo e: CT Nº 00086/2021 - 20.04.21 - ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES - 
R$ 1.500,00. 

  

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00016/2021 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui O 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00016/2021, que objetiva: Aquisição de bombas D' água Submersa 
trifásicas e Bombas D' água Periférica trifásicas, para atender as Escolas e Creches do 
Município de Cabedelo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 16 260,00. 

Cabedelo - PB, 23 de Abril de 2021 
MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA - Secretário de Educação 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Aquisição de bombas D' água Submersa trifásicas e Bombas D' água 
Periférica trifásicas, para atender as Escolas e Creches do Município de Cabedelo. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV000 16/2021. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 02.090 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Projeto Pa dadi 
12.365. 1004 2022- Manter as Creches e Pré-Escolas do Município 12. 361.1005.2028— 
Manter o Custeio das Atividades do Ensino Fundamental— MDE Elemento de Despesa: 
3390.30— Material de Consumo 4490 52— Equipamentos e Material Permanente Fonte de 
Recurso: 1111 — Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos — Educação 
1124— Quitras Transferências de Recursos do FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 

financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT 
Nº 00079/2021 - 23.04.21 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE 
ME - R$ 16.260,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00018/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00018/2021, que objetiva: Aquisição de Mobília para atender as 
necessidades do Gabinete do Vice-Prefeito; RATIFICO o correspondente procedimento e 

ADJUDICO o seu objeto a: J CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - 
R$ 12.649,50. 

Cabedelo - PB, 21 de Abril de 2021 
MANUELLA RIBEIRO XIMENES LEMOS - Chefe de Gabinete 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de Mobília para atender as necessidades do Gabinete do Vice— 
Prefeito. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2021. DOTAÇÃO: 
Unidade Orçamentária: 02.020—- GABINETE DO VICE— PREFEITO Projeto Atividade 
04.1222001.2005- Manter as Atividades do Gabinete do VicePrefeito Elemento de 

Despesa: 4490 52- Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso. 1001— 

Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00073/2021 - 21.04.21 -J 

CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - R$ 12.649,50. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00024/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 
Licitação nº DV00024/2021, que objetiva: Contratação de empresa para a locação de 
brinquedos infláveis para atender ao Projeto Caravana do Esporte, de responsabilidade 
da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer; RATIFICO o correspondente procedimento 

e ADJUDICO o seu objeto a: ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES - R$ 2.800,00. 
Cabedelo - PB, 21 de Abril de 2021 

MAURICIO VICENTE DOS SANTOS - Secretário de Esporte, Juventude e Lazer 

    

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa para a locação de brinquedos infláveis para atender 
ao Projeto Caravana do Esporte, de responsabilidade da Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DW00024/2021. 
DOTAÇÃO: Aguardando. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 

2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 

00089/2021 - 21.04.21 - ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES - R$ 2.800,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: Ag ção de Computadores — tipo desktop, destinados a diversas Secretarias 
do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00100/2020. DOTAÇÃO: 
Unidade Orçamentária: 02180 — SECRETARIA DE TRANSPORTE Projeto Atividade: 

04. 122.2001.2104- Manter as Atividades da Secretaria de Transporte Elemento de 
Despesa: 4490. 52- Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso. 1001 — 
Recursos Ordinários. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: 
CT Nº 00102/2021 - 030521 até 311221 - R1 COMERCIO E SERVIÇOS EM 
INFORMATICA EIRELI - R$ 3.250,00. 

  

  

    

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: Aquisição de Suprimentos de informática para atender a demanda do Centro 
de Processamento de Dados (CPD) FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00050/2020. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02010- GABINETE DO PREFEITO 
02 020- GABINETE DO VICE-PREFEITO 02 230- CHEFIA DE GABINETE 02 040— 
PROCURADORIA GERAL 02050- CONTROLADORIA GERAL 02 060- SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO 02.070- SECRETARIA DA RECEITA 02.080— SECRETARIA DAS 
FINANÇAS 02090—- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 100- SECRETARIA DE 
TURISMO 02. 110- SECRETARIA DE CULTURA 02. 120— SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSIST. SOCIALU'FMAS 02 130—- SECRETARIA DE POLIT. PUB. P/MULHER 02. 140— 
SEC DE CONTROLE DO USO E OCUP. DO SOLO 02150- SECRETARIA DE 
SEGURANÇA MUNICIPAL 02160- SECRETARIA DE PLANEJ, URBANO E 

HABITAÇÃO 02170- SECRETARIA DE ESPORTE JUV E LAZER 02180- 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 02 190- SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E 
PORTOS 02200- SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL 02.210— 
SECRET. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUI 02220- SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 02240- SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 02 290- 
COORDENADORIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE 

CABEDELO 02300- PROCON” CABEDELO Projeto Atividade: 04 122 2001.2002— 
Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 04.122.2001.2003- Manter as Atividades 
Administrativas da Junta Militar 04.122. 2001.2005- Manter as Atividades do Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.12220012006- Manter as Atividades da Chefia de Gabinete 
03.092 2001.2007— Manter as Ativid. da Procuradoria do Municipio 04.122. 2001.2009— 
Manter as Atividades da Controladoria Geral 04 12220012010- Coordenar das 

Atividades de Administração Geral 04.129 2001 2014- Manter as Atividades da 
Secretaria da Receita 04 122 2001 2015- Manter as Atividades da Secretaria das 

    

Cabedelo, 03 a 07 de Maio de 2021 

Finanças  12.122.2001.2019- Manter as Atividades da Sec. de Educação 
12.365.1004.2022- Manter as Creches e Pré-Escolas do Municipio 12.361.1005.2028— 

Manter o Custeio das Ativ. do Ensino FundamentalMDE 23.122.1001.2040- Manter as 
Atividades da Secretaria de Turismo 133921010 2053—- Manter as Atividades da 
Secretaria de Cultura 08 244 2037. 2057—- Manutenção do Programa de Ações de 
Inclusão Produtiva 08.122 2001.2058 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
Socia/FMAS 08244 20372059- Primeira Infância no SUAS! Criança Feliz 
08 122.20012061- Manter o Conselho Tutelar 08244 2037. 2063- Proteção Social 
Básica 08 244 2037 2064 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 
08244 2037.2065- Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

08.244.2037.2066- Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia” IGD 

08.244 .2037.2067— Conselho Municipal de Assistencia Social— CMAS 

08. 122.2001.2068- Manutenção dos Conselhos Vinculados 08.244.2037.2070- Manter 
as Atividades da Gestão do SUAS! IGD SUAS 08.244 1022 2073- Manter as Ativ. da 
Secret De Politicas Public. p/Mulher 04 1222001 2084— Manter as Atividades da 

Secretaria de Controle do Uso e Ocupação do Solo 06 122 2001.2087- Manter as 
Atividades da Sec de Segurança 11.331.20012091- Manter as Ativ. Administ. da 
Secretaria De Planejamento Urbano e Habitação 27.122 2022 2094- Manter as Ativ. Da 

Secret De Esport. Juventude e Lazer 04 122 20012104- Manter as Atividades da 
Secretaria de Transporte 2312220012106- Manter as Ativ. Da Secret De Ind. 

Comercio e Portos 04.131.2001.2108- Manter as Atividades da Sec. de Comunicação 
Social 04.1222001.2112- Manter as Ativ. da Sec. de Meio Amb. Pesca e Aqui 

15. 122.2001.2121— Manter as Atividades da Sec. de Infraestrutura 04 122 2001 2133— 
Manter as Atividades da Sec. de Mobilidade Urbana 06.182 2023 2086 Promover Ações 
da Defesa Civil 14.122 2001.2008- Manter as Atividades Administrativas do PROCON 
Elemento de Despesa: 3390 30—- Material de Consumo 4490 52- Equipamentos e 

Material Permanente Fonte de Recurso: 1001— Recursos Ordinários/ Fundo Ecológico “ 

DTTR/ FMDDD 1111-Receita de Impostos e de Transferência de ImpostosEducação 

1311— Transferências de Recursos do FNAS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00100/2021 - 29.04.21 até 31.12.21 - R9 COMERCIO E 
SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - R$ 10.045,00; CT Nº 00101/2021 - 29.04.21 até 
31.12.21 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 5.713,00. 

  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: Aquisição de Computadores — tipo desktop, destinados a diversas Secretarias 

do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00100/2020. DOTAÇÃO: 

Unidade Orçamentária: 02.180 — SECRETARIA DE TRANSPORTE Projeto Atividade: 

04 122.2001.2104- Manter as Atividades da Secretaria de Transporte Elemento de 
Despesa: 4490 52- Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recurso: 1001 — 

Recursos Ordinários. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: 

CT Nº 00106/2021 - 04.05.21 até 31.12.21 - R7 COMERCIO E SERVIÇOS EM 
INFORMATICA EIRELI - R$ 9.750,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para 

prestação de serviços no SIGEDUC — Sistema Integrado de Gestão da Educação, para 
atender as necessidades da SEDUC. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00025/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 02090 — SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO Projeto Atividade: 12.122.2001.2019- Manter as Atividades da Sec. De 

Educação 12365. 1004 2022- Manter as Creches e Pré- Escolas do Município 

12.361.1005.2028- Manter ao Custeio das Atividades do Ensino Fundamental(MDE) 

Elemento de Despesa: 3390 39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3390 40— 
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Fonte de Recurso: 1111 — 
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos— Educação 1124 — Outras 

Transferências de Recursos do FNDE. VIGÊNCIA: até 04/05/2022 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cabedelo e: CT Nº 00104/2021 - 04.05.21 - 

SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - R$ 
349.500,00. 

   

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE CABEDELO 

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2020 da inex 
00003/2020 

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO REFERIDO CONTRATO e 

TERCEIRO ADITIVO AO CT Nº 068/2020 —-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS 

DA PARAÍBA — COOPANEST inscrito no CNPJ sob o nº 35 491.356/0001-50, OBJETIVO 

DO ADITIVO:- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL O valor global do contrato será acrescido 
em 25% (vinte e cinco por cento), passando de R$ 1.001.700,00 ( um milhão, um mil & 
setecentos reais) para R$ 1.252.125,00 ( um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento 

e vinte e cinco reais), em razão do acréscimos de procedimento eletivos de segunda a sexta 

feira, diumo, conforme marcação prévia de, no máximo, cinco cirurgias por tumo 06 (seis) 

horas. O presente termo encontra amparo no art. 65, |, aliena b, & 1º Lei Federal nº 8.666/93 

Cabedelo - PB, 01 de abril de 2021. 

MURILO VVAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA — Secretária Municipal da Saúde 

    

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00019/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00019/2021, que objetiva: Aquisição EMERGENCIAL DE MATERIAL 

MEDICO DE ROTINA HOSPITALAR — ESPAÇADOR para reposição imediata dos 
estoques no combate e tratamento da COVID 19 no Hospital e Maternidade Municipal Pe. 

Alfredo Barbosa-HMMPAB, Cabedelo-Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e 

ADJUDICO o seu objeto a: REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI - R$ 2.203,20. 

Cabedelo - PB, 13 de Abril de 2021 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO DE ROTINA 

HOSPITALAR — ESPAÇADOR para reposição imediata dos estoques no combate e 

tratamento da COVID 19 no Hospital e Matemidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa— 

HMMPAB, CabedeloPb. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DvV00019/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde 
Projeto Atividade: 101220001 2181 — Manter as Ações de Combate ao COVID 
Elemento de Despesa 3390 3099 1214 — Material de Consumo Recurso: COVID 

Projeto Atividade: 10. 122 1046 2137 — Manter as Atividades do Fundo Municipal de 

Saúde Elemento de Despesa: 3390 30991211 — Material de Consumo Recurso: 

próprio Projeto Atividade: 10.302.1014.2142 — Manter as Ações da Média e Alta 

Complexidade Elemento de Despesa: 339030 991214 — Material de Consumo 

Recurso: MAC. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 00066/2021 - 

25.03.21 - REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI - R$ 2.203,20. 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00018/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00018/2021, que objetiva: SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO 

E LIMPEZA COM MATERIAIS PARA 02 PISCINAS; RATIFICO o correspondente 

procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HEY PISCINAS - R$ 4.260,00. 

Cabedelo - PB, 27 de Abril de 2021 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

   



  

  

Cabedelo, 03 a 07 de Maio de 2021 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM MATERIAIS 

PARA 02 PISCINAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00018/2021. 

DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto 

Atividade: 10.122. 1046.2137 — Manter as atividades da Secretaria de Saúde Elemento 

de Despesa: 33.90 39991211 — Serviço Pessoa Jurídica Recurso: Próprios Projeto 

Atividade: 10.30210142142 — Manter as Ações da Média e Alta Complexidade 

Elemento de Despesa: 3390 3999 1214 — Serviço Pessoa Jurídica Recurso: MAC. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 

Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e: CT Nº 00067/2021 - 290321 - HEY 

PISCINAS - R$ 4.260,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.301. 1046.2141 

— Manter as Ações do CAPS Elemento de Despesa: 33.90. 30.99.1214 — Material de 

Consumo Recurso: CAPS Projeto Atividade: 10.122 1046 2137 — Manter as Atividades 

do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 33.90 30 99 1211 — Material de 

Consumo Recurso: próprio Projeto Atividade: 10.302 1014 2142 — Manter as Ações da 

Média e Alta Complexidade Elemento de Despesa: 339030 99 1214 — Material de 

Consumo Recurso: MAC. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 

Cabedelo e: CT Nº 00087/2021 - 290421 até 311221 - DOUGLAS BERNARDO 
AZEVEDO EIRELI - META COMERCIO E SERVIÇOS - R$ 13.804,50. 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00010/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00010/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA 
TETRAPLEGICO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 

a: ESPACO LIFE EIRELI - R$ 8.297,00. 
Cabedelo - PB, 08 de Abril de 2021 

MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLEGICO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2021. DOTAÇÃO: Unidade 

Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.122. 1046 2137 

— Manter as Atividades da Sec. de Saúde — FMS Elemento de Despesa: 

44.90.52.99.1211 — Equipamentos e Material Permanente Elemento de Despesa: 

33.90.30.99.1211 — Maternal de Consumo Recurso Próprio. VIGÊNCIA: até o final do 

exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 

Cabedelo e: CT Nº 00063/2021 - 09.04 21 - ESPACO LIFE EIRELI - R$ 8.297,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00012/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de 

Licitação nº DV00012/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL para 

campanhas de vacinação; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 

objeto a: IMAGINART FESTAS E FANTASIAS - R$ 7.060,00; WALTER OLIVÉRIO 

SOUTO BRANDÃO - R$ 1.560,00. 

Cabedelo - PB, 05 de Maio de 2021 
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATOS 
OBJETO: SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO INFANTIL para campanhas de vacinação. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2021. DOTAÇÃO: Unidade 
Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde Projeto Atividade: 10.122.1046.2137 
— Manter as atividades da Secretaria de Saúde Elemento de Despesa: 33.90.39.99.1211 
— Serviço Pessoa Jurídica Recurso: Próprios Projeto Atividade: 10.305. 1013.2139 — 
Manter as Ações da Vigilância em Saúde Elemento de Despesa: 33.90.39.99.1214 — 
Serviço Pessoa Jurídica Recurso: VIG. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e CT Nº 
00083/2021 - 23.04.21 - IMAGINART FESTAS E FANTASIAS - R$ 7.060,00, CT Nº 
00084/2021 - 23.04.21 - WALTER OLIVÉRIO SOUTO BRANDÃO - R$ 1.560,00. 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS SETORES DA SESCAB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00041/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 — Fundo Municipal de Saúde 
Projeto Atividade: 10.301.1015 2148 — Manter as Ações da Atenção Básica Elemento de 
Despesa: 33.90 30.99.1214 — Material de Consumo Recurso: PAB Projeto Atividade: 
10.122.1046.2137 — Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde Elemento de 
Despesa: 339030991211 — Material de Consumo Recurso: PRÓPRIO Projeto 
Atividade: 10.122 00012181 — Manter as Ações de Combate ao COVID Elemento de 
Despesa: 33.90.30.99.1214 — Material de Consumo Recurso:COVID PFEC Projeto 
Atividade: 10.302.10142142 — Manter as Ações da Média e Alta Complexidade 
Elemento de Despesa: 33.90.30 99. 1214 — Material de Consumo Recurso: MAC Projeto 
Atividade: 10.305 1013.2139 — Manter as Ações da Vigilância em Saúde Elemento de 
Despesa: 33.90.30.99.1214 — Material de Consumo Recurso: VIG. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Cabedelo e: CT Nº 00090/2021 - 06.05.21 - METALURGICA PARK LTDA - R$ 
82.975,00. 
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