ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
EDITAL Nº 005/2018 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS
5ª RETIICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cáceres, MT, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto no art. 37, da
Constituição da República Federativa do Brasil/88, na Lei Orgânica do Município, na Lei 1931/2005 e demais
Leis que criaram os cargos, TORNA PÚBLICO a 5ª Retificação do EDITAL Nº 005/2018 – PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS.
Onde se lê:
4.1. QUADRO DE CARGOS:
Código / Cargo.

Local de trabalho.

Escolaridade/Requisito.

Área Urbana.

Curso Superior em
Medicina com
Especialização em
Medicina do Trabalho e
registro no CRM.

Médico com Especialidade em Medicina
do Trabalho - Área Urbana.

Carga Venciment
horária
o
semanal.
R$.

20 horas. 2.192,99

Vagas.
*
A C.

**
PCD.

01

-

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
Médico (todos os cargos) - Prestar atendimento médico e ambulatorial em unidades de saúde. Examinar
pacientes, solicitar e interpretar exames complementares, prescrever e orientar tratamento. Acompanhar a
evolução, registrar a consulta em documentos próprios e efetuar encaminhamentos a serviços de maior
complexidade, quando necessário. Executar atividades médico sanitárias, realizar atividades clínicas,
procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, laboratoriais, dentro das especialidades básicas do modelo
assistencial, conforme sua área de atuação. Desenvolver ações que visem à promoção, prevenção e
recuperação da saúde da população. Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico
de saúde da área. Analisar dados de morbidade e mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde
da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas. Coordenar
atividades médicas, avaliando as ações desenvolvidas. Participar do estudo de casos, estabelecer planos
de trabalho, visando à prestação de assistência integral ao indivíduo. Participar na elaboração e/ou
adequação de programas, normas e rotinas, visando à sistematização e à melhoria da qualidade das ações
de saúde. Orientar a equipe de técnicos e assistentes e participar da capacitação e supervisão nas
atividades delegadas. Realizar plantões no pronto atendimento ou em outras unidades públicas de saúde
em que tal serviço seja disponibilizado. Realizar atendimento médico e ambulatorial em unidades de saúde
situadas no interior do Município. Participar de programas e eventos de prevenção e promoção da saúde,
realizando palestras, orientações e demais atividades e serviços congêneres. Desempenhar atividades e
serviços em Programas de Saúde da Família. Desempenhar outras atividades correlatas. Participar do
planejamento, elaboração e execução de programas de treinamentos em serviço e de capacitação de
recursos humanos. participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar equipe
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população.
ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA.
Medico com Especialidade em Medicina do Trabalho: Medicina do Trabalho: Saúde do trabalhador:
doenças ocupacionais, acidentes do trabalho e conduta médico-pericial. Patologia do trabalho. Noções
básicas para o reconhecimento dos riscos potenciais à saúde, nos locais de trabalho. Epidemiologia e
Bioestatística relacionadas à saúde ocupacional. Doenças relacionadas ao trabalho. Distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT). Dermatoses ocupacionais. Pneumopatias
ocupacionais. Perda de Audição Induzida pelo Ruído. Efeitos da exposição a radiações e a material
biológico-perfuro-cortantes e aéreos. Intoxicação por Agrotóxicos. Doenças mentais relacionadas ao
trabalho. Identificação e prevenção de agentes químicos, físicos e biológicos. Ergonomia. Doenças
degenerativas e crônicas, agravadas por condições especiais de trabalho. Exames médicos ocupacionais.
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Saúde mental do trabalhador. Vigilância sanitária nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças
transmissíveis). CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. Habilitação e Reabilitação profissional.
Nexo Técnico Epidemiológico. Atendimento do trabalho: aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e
previdenciários. Aposentadoria Especial. Periculosidade e Insalubridade. Segurança e saúde do
trabalhador na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.). Legislação do
Trabalho. Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NRs de 1 a 33). Convenções
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Plano de benefícios da Previdência Social. Perfil
Profissiográfico Previdenciário. Legislação Previdenciária. Organização da atenção à saúde do
trabalhador no Sistema Único de Saúde. Doenças de notificação compulsória. Atualidades sobre Saúde
Pública e Medicina Geral. Medicina Social e Preventiva.
Leia-se:
4.1. QUADRO DE CARGOS:
Código / Cargo.

Local de trabalho.

Escolaridade/Requisito.

Área Urbana.

Curso Superior em
Medicina com
Especialização em
Medicina do Trabalho e
registro no CRM.

Médico Perito do Trabalho - Área
Urbana.

Carga Venciment
horária
o
semanal.
R$.

20 horas. 2.192,99

Vagas.
*
A C.

**
PCD.

01

-

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
Médico (todos os cargos, exceto para Médico Perito do Trabalho) - Prestar atendimento médico e
ambulatorial em unidades de saúde. Examinar pacientes, solicitar e interpretar exames complementares,
prescrever e orientar tratamento. Acompanhar a evolução, registrar a consulta em documentos próprios e
efetuar encaminhamentos a serviços de maior complexidade, quando necessário. Executar atividades
médico sanitárias, realizar atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos de pequeno porte, laboratoriais,
dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação. Desenvolver
ações que visem à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. Participar de equipe
multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde da área. Analisar dados de morbidade e
mortalidade, verificar os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades nas atividades a serem implantadas. Coordenar atividades médicas, avaliando as ações
desenvolvidas. Participar do estudo de casos, estabelecer planos de trabalho, visando à prestação de
assistência integral ao indivíduo. Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas,
visando à sistematização e à melhoria da qualidade das ações de saúde. Orientar a equipe de técnicos e
assistentes e participar da capacitação e supervisão nas atividades delegadas. Realizar plantões no pronto
atendimento ou em outras unidades públicas de saúde em que tal serviço seja disponibilizado. Realizar
atendimento médico e ambulatorial em unidades de saúde situadas no interior do Município. Participar de
programas e eventos de prevenção e promoção da saúde, realizando palestras, orientações e demais
atividades e serviços congêneres. Desempenhar atividades e serviços em Programas de Saúde da Família.
Desempenhar outras atividades correlatas. Participar do planejamento, elaboração e execução de
programas de treinamentos em serviço e de capacitação de recursos humanos. participar e realizar
reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população.
Médico Perito do Trabalho - Médico treinado adequadamente, com a atribuição de se pronunciar
conclusivamente sobre condições de saúde e capacidade laborativa do examinado, para fins de
enquadramento e situação pertinente.
ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA.
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Médico Perito do Trabalho: Medicina do Trabalho: Saúde do trabalhador: doenças ocupacionais,
acidentes do trabalho e conduta médico-pericial. Patologia do trabalho. Noções básicas para o
reconhecimento dos riscos potenciais à saúde, nos locais de trabalho. Epidemiologia e Bioestatística
relacionadas à saúde ocupacional. Doenças relacionadas ao trabalho. Distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (LER/DORT). Dermatoses ocupacionais. Pneumopatias ocupacionais. Perda de
Audição Induzida pelo Ruído. Efeitos da exposição a radiações e a material biológico-perfuro-cortantes e
aéreos. Intoxicação por Agrotóxicos. Doenças mentais relacionadas ao trabalho. Identificação e
prevenção de agentes químicos, físicos e biológicos. Ergonomia. Doenças degenerativas e crônicas,
agravadas por condições especiais de trabalho. Exames médicos ocupacionais. Saúde mental do
trabalhador. Vigilância sanitária nos locais de trabalho (tóxicos sociais e doenças transmissíveis). CAT Comunicação de Acidente de Trabalho. Habilitação e Reabilitação profissional. Nexo Técnico
Epidemiológico. Atendimento do trabalho: aspectos clínicos, preventivos, trabalhistas e previdenciários.
Aposentadoria Especial. Periculosidade e Insalubridade. Segurança e saúde do trabalhador na
Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.). Legislação do Trabalho. Normas
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NRs de 1 a 33). Convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Plano de benefícios da Previdência Social. Perfil Profissiográfico
Previdenciário. Legislação Previdenciária. Organização da atenção à saúde do trabalhador no Sistema
Único de Saúde. Doenças de notificação compulsória. Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina
Geral. Medicina Social e Preventiva.
Cáceres, MT, 30 de maio de 2018.

Antônia Eliene Liberato Dias
Secretária Municipal de Educação.

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal de Saúde Interino.

Arlan Martins da Silva
Presidente da Comissão do Seletivo.
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