PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, 1065 - CENTRO
Caixa Postal 01 – 38.810-000 / (34) 3855-1223
CNPJ: 18.602.045/0001-00

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 010/2018 faz saber:
Errata 001- Edital 010/2018

No item a.3.2)
*Onde lê-se: a.3.2) Fisioterapeuta:
Fisiologia e biomecânica cárdio‐pulmonar neonatal. Avaliação e
monitorização

do

recém‐nascido.

Fisioterapia

aplicada

nas

patologias

pulmonares no neonato. Fisioterapia aplicada nas patologias cardíacas no
neonato. Radiologia aplicada neonatologia. Técnicas Fisioterápicas aplicadas a
neonatologia. Ventilação mecânica invasiva: convencional e alta requência.
Ventilação mecânica não‐invasiva. Desmame da ventilação mecânica.
Ventilação com óxido nítrico. Desenvolvimento motor: avaliação e medidas
terapêuticas. Facilitação neuromuscular respiratória e motora. Métodos e
técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de
função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Ética Profissional.
*Leia-se: a.3.2) Fisioterapeuta:
Conhecimentos Específicos: Métodos, técnicas de avaliação, tratamento
e procedimentos em fisioterapia; prova de função muscular; cinesiologia e
biomecânica; análise da marcha; indicação, contraindicação, técnicas e efeitos
fisiológicos da eletroterapia, termoterapia, mecanoterapia massoterapia e
cinesioterapia; prescrição e treinamento de órteses e próteses; anatomia,
fisiologia, fisiopatologia e procedimentos fisioterapêuticos na áreas de
neurologia, pneumologia, ortopedia e traumatologia, cardiologia, geriatria,
ginecologia e obstetrícia; fisioterapia preventiva; ginástica laboral; ergonomia;
ética profissional; leis e normas do fisioterapeuta; projeto de lei 4261/2004;
decreto 3298 MS/GM de 20/12/1999.Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de
28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002.
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Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema
de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº
648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família;
Portaria Nº 3.124 de 2012 - Criação do NASF. Diretrizes do NASF. Diretrizes do
NASF.*No item: a.3.4)
*Onde lê-se:
a.3.4) Agente de Endemias: Atribuições do Agente de Combate a
Endemias; Atenção Básica; Visita domiciliar; Epidemiologia básica; Doenças
infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro;
Coleta de amostras de sangue e fezes para análise laboratorial; Noções básicas
de detecção, prevenção e controle da Dengue, Febre Amarela, Leptospirose,
Leishmaniose, Raiva, Hepatites Virais, Cólera, Tuberculose, Hanseníase, Febre
Maculosa e Malária; Saúde: conceito e relação com o ambiente; Vigilância em
Saúde: conceitos, metodologia de trabalho e formas de intervenção no território,
estratégias de atuação, formas de organização e legislação básica da vigilância
epidemiológica, da vigilância sanitária, da vigilância ambiental em saúde e da
vigilância à saúde do trabalhador; Sociedade, ética e promoção de saúde;
Cidadania; Saneamento básico e saúde; Práticas de campo; Reconhecimento
de problemas de saúde e fatores de risco; Endemias e doenças re-emergentes;
Programa Nacional de Controle da Dengue; Controle de roedores em áreas
urbanas; Animais Peçonhentos: noções básicas sobre controle, prevenção de
acidentes e primeiros socorros; Noções de higiene e profilaxia; Cuidado com os
alimentos; Noções de Educação Popular em Saúde.
*Leia-se:
a.3.4) Agente de Endemias: Atribuições do Agente de Combate a
Endemias; Atenção Básica; Visita domiciliar; Epidemiologia básica; Doenças
infecciosas e parasitárias mais comuns no Brasil; Coleta de amostras de sangue
e fezes para análise laboratorial; Noções básicas de detecção, prevenção e
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controle da Dengue, Febre Amarela, Leptospirose, Leishmaniose, Raiva,
Hepatites Virais, Cólera, Tuberculose, Hanseníase, Febre Maculosa e Malária;
Saúde: conceito e relação com o ambiente; Vigilância em Saúde: conceitos,
metodologia de trabalho e formas de intervenção no território, estratégias de
atuação, formas de organização e legislação básica da vigilância epidemiológica,
da vigilância sanitária, da vigilância ambiental em saúde e da vigilância à saúde
do trabalhador; Sociedade, ética e promoção de saúde; Cidadania; Saneamento
básico e saúde; Práticas de campo; Reconhecimento de problemas de saúde e
fatores de risco; Endemias e doenças re-emergentes; Programa Nacional de
Controle da Dengue; Controle de roedores em áreas urbanas; Animais
Peçonhentos: noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e
primeiros socorros; Noções de higiene e profilaxia; Cuidado com os alimentos;
Noções de Educação Popular em Saúde.

*No Anexo Onde lê-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG
Rua Capitão Franklin de Castro, 1065 - CENTRO
Caixa Postal 01 – 38.810-000 / (34) 3855-1223
CNPJ: 18.602.045/0001-00

ANEXO I
PONTUAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A Pontuação
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE AVALIAÇÃO
atribuída
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
doutorado acompanhado do histórico do curso, na área
específica de atuação do cargo pretendido*
QUANTIDADE MÁXIMA A SER CONSIDERADA - valor
unitário = 3 pontos, valor máximo 3 pontos.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
mestrado, acompanhado do histórico curso, na área
específica de atuação do cargo pretendido* valor unitário
= 3 PONTOS, valor máximo 3 pontos.
Certificado de conclusão de curso de pós-graduação, em
nível de especialização, acompanhada de histórico
escolar, conferido após atribuição de nota de
aproveitamento, na área específica de atuação do cargo
pretendido = valor unitário 2 pontos, valor máximo 4
pontos.
Exercício de atividade profissional de nível superior na
Administração Pública ou Privada, em empregos/cargos
especializados na área específica a que concorre.
A cada mês de experiência 0,2 décimos, valor máximo 7
pontos.

Curso acima de 10 horas na área específica de atuação
do cargo pretendido realizado nos últimos 5 anos: valor
unitário 0,2 décimos, valor máximo 3 pontos.
Total: máximo 20 pontos

* Leia-se: ANEXO I
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