
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES 
 

EDITAL N.º 02/2014 
 

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA ÁREA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES 
 

RETIFICAÇÃO N.º 01 
 

A Prefeita Municipal de Ribeirão das Neves, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que foram efetuadas as seguintes alterações nos itens 3.1, 
Anexo I e Anexo IV do Edital n.º 01/2014, publicado em 08 de maio de 2013: 
 
1. O item 3.1 passa a vigorar com a seguinte redação: “3.1 Este concurso oferta um total de 472 (quatrocentos e setenta e duas) vagas, conforme 
Anexo I deste Edital.” 
 
2. O item 1 do Anexo I passa a vigorar com a seguinte redação: “Exclui o 1. Quadro de Cargos – Nível Fundamental Incompleto, cargo para Motorista 
de Ambulância.” 
 
3. O item 1 do Anexo II passa a vigorar com a seguinte redação: “Exclui o 1. Quadro de Provas de – Nível Fundamental.” 
 
4. O item 10 do Anexo IV da referência bibliográfica para o cargo de Psicólogo passa a vigorar com a seguinte redação: “Exclui a referência RAMIRES, 
Vera Regina; CAMINHA, Renato.” 
 
5. Os itens referentes ao Programas e Bibliografia de Nível Fundamental Incompleto do Anexo IV passa a vigorar com a seguinte redação: “Exclui as 
referências de Programas e Bibliografias de Nível Fundamental Incompleto.” 
 
6. Incluir no Anexo IV o programa e referências bibliográficas para o cargo de Epidemiologista:  

“1. Epidemiologia, Vigilância epidemiológica e Saúde pública: conceitos, propósitos, funções, indicadores de saúde, métodos de estudos 
epidemiológicos (inquérito, investigação), coleta de dados, informações e fontes de erros, investigação epidemiológica.  
2. Análise e gerenciamento de risco: conceito e caracterização do risco sanitário; identificação do  
dano; dose-resposta; avaliação da exposição; ações corretivas político-administrativas no âmbito do sistema de saúde, serviço e impacto na 
sociedade (o que fazer, planejamento, procedimentos, avaliação da exposição do risco, consequências econômicas, políticas e sociais), 



 

incerteza da avaliação; decisão e ação; identificação do dano e suas causas, diferença entre risco, incerteza e erro; Monitoramento dos 
fatores de risco.  
3. Sistema de Informação e metodologias de planejamento aplicados à gestão dos Serviços de Saúde. Investigar métodos de planejamento, 
monitoramento e avaliação (indicadores gerenciais, de qualidade e produtividade) de ações e serviços de saúde. 
4. Determinação da prevalência, investigação fatores de risco e prognósticos para doenças infecciosas. Investigar concepções e práticas de 
risco. 
5. Economia em saúde.  
6. Bioestátistica. 
Referências Bibliográficas 
Medronho RA et al. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002. 
PEREIRA MG. Epidemiologia: teoria e prática. São Paulo: Guanabara-Koogan, 1995. 
CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística. Princípios e aplicações. Porto Alegre: ArtMed, 2003. 
CLOTET, J.; GOLDIM, J.R.; FRANCISCONI, C.F. Consentimento informado. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 
FLETCHER, R.H.; FLETCHER, S.W. Epidemiologia clínica: Elementos essenciais. 4ª ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2006 
ROUQUARYOL, MZ & ALMEIDA FILHO N. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.” 

 
7. Os cargos específicos do item 3 do Anexo I passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

3. QUADRO DE CARGOS - NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

CARGO ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA HABILITAÇÃO 
JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

SALÁRIO 
MENSAL (R$) 

VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

DEFICIENTES TOTAL 

Fisioterapeuta Realizar avaliação, 
prescrição e tratamento 
fisioterápico em pacientes 
portadores de doenças do 
aparelho locomotor, 
doenças neurológicas e 
doenças respiratórias; 
participar de grupos 
operativos e ações de 
educação em saúde; 
observar as normas de 
higiene e segurança do 

Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho 
competente. 

20Hs R$ 1.709,02 01 - 01 



 

trabalho; executar outras 
tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Médico 
Alergologista  

Realizar consultas e 
atendimento médico, em 
sua área de atuação, tratar 
pacientes; implementar 
ações de promoção da 
saúde; coordenar 
programas e serviços em 
saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar 
documentos e difundir 
conhecimentos da área 
médica; acompanhar 
estagiários e residentes da 
sua área de atuação, 
participar de reuniões e 
treinamentos; cumprir 
protocolos e fluxos 
estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde e SUS; exercer 
outras atividades 
correlatas. 

Ensino superior completo com 
certificação de conclusão de 
residência médica e 
especialização na área de 
atuação. 

12Hs R$ 2.136,27 01 - 01 

Médico 
Anestesiologista 

Realizar procedimentos 
cirúrgicos e anestésicos de 
urgência; 
Disponibilidade para 
procedimentos anestésicos 
em execuções que o 
requeiram dentro e fora da 
Unidade Hospitalar; 
Controlar pacientes no pós-
operatório quando assim 
for necessário e 
transferência, realização de 
visita pré-anestésica e pós-

Ensino superior completo com 
certificação de conclusão de 
residência médica e 
especialização na área de 
atuação 

12Hs R$ 2.136,27 01 - 01 



 

anestésica Cumprimento 
das normas técnicas, 
funcionais e 
administrativas 
estabelecidas pela 
Secretaria de Saúde e 
Unidade Hospitalar; A 
especialidade será 
responsável pelas divisões 
dos plantões quando da 
ausência de algum de seus 
membros na ocasião de 
férias, licenças ou 
problemas de saúde; 
Desempenhar outras 
atividades correlatas. 

Médico Cirurgião 
Plástico 

Realizar consultas, 
procedimentos e 
atendimento médico, em 
sua área de atuação,tratar 
pacientes; implementar 
ações de promoção da 
saúde; coordenar 
programas e serviços em 
saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar 
documentos e difundir 
conhecimentos da área 
médica; acompanhar 
estagiários e residentes da 
sua área de atuação, 
participar de reuniões e 
treinamentos; cumprir 
protocolos e fluxos 
estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde e SUS; exercer 
outras atividades 

Ensino superior completo com 
certificação de conclusão de 
residência médica e 
especialização na área de 
atuação. 

12HS R$ 2.136,27 02 - 02 



 

correlatas. 

Médico Psiquiatra 
Socorrista Adulto 

Realizar consultas e 
atendimento médico, em 
sua área de atuação, tratar 
pacientes com transtornos 
mentais e usuários/ 
abusadores /dependentes 
de álcool e outras drogas; 
participar de reuniões 
clínicas; desenvolver 
atividades em equipe; 
contribuir na elaboração de 
projetos terapêuticos 
individuais; implementar 
ações para promoção da 
saúde; coordenar 
programas e serviços em 
saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar 
documentos e difundir 
conhecimentos da área 
médica; exercer outras 
atividades correlatas 

Ensino superior completo com 
certificação de conclusão de 
residência médica e 
especialização na área de 
atuação 

12Hs R$ 2.136,27 18 01 19 

Médico Psiquiatra 
Socorrista 
Pediátrico 

Realizar consultas e 
atendimento médico, em 
sua área de atuação, tratar 
pacientes com transtornos 
mentais e usuários 
/abusadores/ dependentes 
de álcool e outras drogas; 
participar de reuniões 
clínicas; desenvolver 
atividades em equipe; 
contribuir na elaboração de 
projetos terapêuticos 
individuais; implementar 
ações para promoção da 

Ensino superior completo com 
certificação de conclusão de 
residência médica e 
especialização na área de 
atuação 

12Hs R$ 2.136,27 03 - 03 



 

saúde; coordenar 
programas e serviços em 
saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias 
médicas; elaborar 
documentos e difundir 
conhecimentos da área 
médica; exercer outras 
atividades correlatas. 

 

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital. 


