ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS – SC
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 010/2018 – SAÚDE
RETIFICAÇÃO Nº 001
O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC torna
público a Retificação n° 001 ao Edital de CONCURSO PÚBLICO n° 010/2018 – SAÚDE
que passa a ser assim definido:
1.

DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:
No Anexo III, item 8, páginas 7 e 8 do Edital onde se lê:

ODONTÓLOGO (PSF)

SUPERIOR

Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC,
diploma de especialista, e registro
no
Conselho
Federal
de
Odontologia.

SUPERIOR

Diploma de formação na área do
cargo com certificação pelo MEC e
registro no Conselho Federal de
Odontologia.

Leia-se:

ODONTÓLOGO (PSF)

2.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – MÉDICO (Ortopedista):
No Anexo VII, item 25.1.11, páginas 26 e 27 do Edital onde se lê:
25.1.1
ESPECÍFICAS MÉDICO (ORTOPEDISTA): Diagnosticar e tratar de
afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de
meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do
paciente; Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção,
palpação, observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de
radiografias, para estabelecer o programa de tratamento; Orientar ou executar a
colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de
algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização adequada dos membros ou
região do corpo afetados; Orientar ou executar a colocação de trações
transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras,
para promover a redução óssea ou correção ósteo-articular; Realizar cirurgias em
ossos anexos, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir desvios,
extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos, placas, parafusos,
hastes e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; Indicar ou encaminhar
pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os para
possibilitar sua máxima recuperação; Participar de equipes multiprofissionais,
emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para
prevenir deformidades ou seu agravamento; Executar tratamento clínico,
prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a
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recuperação do paciente; Executar outras atribuições afins. Diagnosticar e tratar de
afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de
meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a a saúde do
paciente. Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção,
palpação, observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de
radiografias, para estabelecer o programa de tratamento, orienta ou executa a
colocação de aparelhos gessados, goteiras ou enfaixamentos, utilizando ataduras de
algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização adequada dos membros ou
região do corpo afetados; Orientar ou executar a colocação de trações
transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras,
para promover a redução óssea ou correção ósteo-articular; Realizar cirurgias em
ossos anexos, empregando técnicas indicadas para cada caso, para corrigir desvios,
extrair áreas patológicas ou destruídas do osso, colocar pinos,placas, parafusos,
hastes e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; Indicar ou encaminhar
pacientes para fisioterapia ou reabilitação,entrevistando-os ou orientando-os para
possibilitar sua máxima recuperação; Participar de equipes multiprofissionais,
emitindo pareceres de sua especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, para
prevenir deformidades ou seu agravamento; Executar tratamento clínico,
prescrevendo medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, para promover a
recuperação do paciente. Executar outras atribuições afins.

Leia-se:
25.1.11 ESPECÍFICAS MÉDICO (ORTOPEDISTA): Histologia e consolidação de
fraturas; Embriologia; Fisiologia; Osteomielite; hematogênica aguda; Pioartrites;
Osteomielites subaguda e crônica; Infecções específicas e não usuais; Princípios de
biomecânica geral; Marcha normal e patológica; Desenvolvimento postural; Princípios
das fraturas fechadas; Fraturas expostas; Complicações de fraturas; Descolamento
epifisário; Pseudoartroses; Fixadores externos; Princípios de coberturas cutâneas;
Técnica de amputações dos membros; Próteses; Fraturas de clavícula e escápula;
luxação acrômioclavicular e glenoumeral; Instabilidade glenoumeral; Fraturas
proximais do úmero; Fraturas diafisárias do úmero; Fraturas distais do úmero e
luxações do cotovelo em adultos; Fraturas da cabeça do rádio e olecrano; Fraturas
supracondilianas do úmero em crianças; Demais fraturas do cotovelo na criança;
Fraturas dos ossos do antebraço; Fraturas distais do rádio no adulto; Fraturas do
punho na criança; Fraturas do escafóide e ossos carpo; Instabilidade cárpica; Fraturas
da mão; Luxações da mão; Lesões dos tendões flexores e extensores do punho e
mão; Lesões dos nervos periféricos; Lesões do plexo braquial; Traumatismo
raquimedular; Fraturas-luxações da coluna cervical; Fraturas da coluna tóraco-lombar
e sacro; Fraturas do anel pélvico; Fraturas do acetábulo; Luxações do quadril e
fraturas da cabeça do fêmur; Fraturas do colo do fêmur; demais fraturas proximais do
fêmur; Fraturas proximais do fêmur na criança; Fratura diáfise do fêmur; lesões
ligamentares do joelho; lesões meniscais; Lesões do aparelho extensor do joelho;
Luxações do joelho; Fratura distail do fêmur e da patela; Fraturas do planalto tibial;
Fraturas dos ossos da perna; Fratura e luxação do tornozelo no adulto; Fraturas do
tornozelo em criança; Entorses do tornozelofraturas do calcâneo; Fraturas do tálus e
outros ossos do tarso; Lesões da articulação de lisfranc; Fraturas do antepé; Lesões
osteocondriais; Lesões da unidade músculo-tendínea; Deformidades congênitas dos
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membros superiores; Tumores: Tumores benignos. Lesões pseudotumorais, Tumores
malignos; Ortopedia pediátrica: Displasia do desenvolvimento do quadril, Leggperthes-calvè, Epifisiolistese femoral proximal, Deformidades angulares e rotacionais
dos membros inferiores, Marcha normal e patológica, Paralisia infantil e cerebral,
Trauma infantil, Desenvolvimento neuro-postural, Miopatias e neuropatias. Quadril:
Biomecânica e exame físico, Necrose asséptica da cabeça femoral, Osteoartrose,
Osteotomias do quadril, Biomecânica de materiais, Artroplastias do quadril. Coluna:
Biomecânica da coluna e exame físico, Lombalgias, Espondilolistese,
diastematomielia e siringomielia, Escoliose (idiopática e congênita) e cifoses,
Síndrome da cauda equina, Cervicobraquialgias, Artrite reumatóide na coluna cervical,
Anomalias congênitas da coluna. Ombro e cotovelo: Biomecânica e artroplastia de
ombro e cotovelo, Síndrome do impacto, lesão manguito rotador e tendinite do bíceps,
Ombro congelado, tendinite calcárea e rigidez do cotovelo, Paralisia obstétrica,
Instabilidade do ombro, Exame físico do ombro e cotovelo, Epicondilites.
Governador Celso Ramos – SC, 24 de abril de 2018.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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