ESTADO DE GOIÁS
SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO
PREFEITURA MUNICIPAL

ERRATA AO EDITAL NORMATIVO DE
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014
O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, Estado de Goiás,
pessoa jurídica de Direito Público, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e de
acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e em cumprimento às
recomendações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM/GO,
constantes do Despacho n° 708/2014 proferido nos autos do processo de registro e
acompanhamento n° 16982/14, estabelece a presente ERRATA ao edital em epígrafe, nos
itens e da seguinte forma:
Altera e inclui os seguintes itens do Edital Normativo e seus anexos que, a partir
da presente retificação, passam a vigorar com a seguinte redação:
3.14. Apresentar os Diplomas e Certificados de Conclusão de Curso exigidos,
bem como o comprovante de inscrição no respectivo conselho de classe profissional para os
cargos de Enfermeiro e Médico. Para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas deverá
ser apresentada Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com categoria “C” ou superior.
5.3.2. O valor da taxa de inscrição depois de recolhido não será devolvido, salvo
na situação prevista no subitem 5.3.2.1, nas hipóteses de cancelamento do Concurso pela
própria Administração ou de pagamento em duplicidade ou fora do prazo.
5.3.2.1. O candidato que realizar a sua inscrição no concurso público objeto do
presente edital, porém eventualmente quiser solicitar o cancelamento da mesma, somente
terá direito à restituição da taxa de inscrição caso o pedido de cancelamento seja
formalizado dentro do período de inscrições no certame.
5.3.2.2. O cancelamento da inscrição com direito à restituição do valor de sua
respectiva taxa recolhida deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato,
pessoalmente ou por procuração, não havendo necessidade de reconhecimento de firma,
exclusivamente dentro do período de inscrições, a ser apresentado mediante protocolo na
Prefeitura Municipal de São Miguel do Passa Quatro (GO) no horário de expediente local,
provável das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, destinado à Comissão Especial de
Acompanhamento do Concurso Público.
12.1. Será admitida a apresentação de recurso administrativo individual escrito
devidamente fundamentado direcionado à Comissão Especial de Acompanhamento do
Concurso Público, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente
à data de publicação do ato, e para impugnação do Edital de abertura o prazo será o
estabelecido no cronograma.
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ALTERAÇÕES NO
ANEXO II
ALTERAÇÕES NOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA E ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS
DOS CARGOS DE MÉDICO, ENFERMEIRO E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

CARGO 01

MÉDICO

VENCIMENTO

R$ 5.849,14 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e nove
reais e quatorze centavos).

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

30 (trinta) horas

VAGAS OFERECIDAS

05

CADASTRO DE
RESERVA TÉCNICA

10

VAGAS PARA
CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA

00

HABILITAÇÃO MÍNIMA

. Curso Superior Completo em Medicina.
. Inscrição no Conselho Regional de Medicina.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou
terapêutica, para promoção da saúde e bem-estar da comunidade local.

ATRIBUIÇÕES DETALHADAS


Prestar atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, solicitando e interpretando exames
complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução,
registrando a consulta em documentos próprios e encaminhando-os aos serviços de maior
complexidade, quando necessário;
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Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao
especialista;
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada;
Analisar e interpretar resultados de exames de de raios X, bioquímicos, hematológicos e
outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar diagnóstico
Desenvolver atividades relacionadas à estratégia de saúde da família;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações
definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações ajuda de
saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir consequências
mais graves ao trabalhador;
Emitir atestados de saúde, sanidade de aptidão física e mental e de óbito, para atender às
determinações legais;
Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos
resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações
educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde do município;
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente
informações sobre as necessidades da unidade de saúde, para promover a saúde e o bemestar da comunidade;
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e
arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento;
Desenvolver outras funções da mesma natureza, eventuais ou não, ligadas à sua área de
atuação;
Participar de treinamentos e orientações, ministrados por órgãos superiores da saúde
pública;
Dar plantões e acatar escalas de trabalho;
Participar de equipes encarregadas da análise de problemas médicos específicos;
Executar intervenções cirúrgicas;
Participar de estudos e projetos sobre organização e administração hospitalar;
Participar de investigações epidemiológicas;
Realizar levantamento da situação de saneamento ambiental;
Preencher formulários, papeletas, AIH’s, laudas, documentos necessários ao registro para
manutenção dos convênios;
Compor a Junta Médica Oficial do Município, quando determinado;
Desempenhar outras tarefas semelhantes.

ATRIBUIÇÕES PARA ÁREA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Executar as ações de assistência integral às pessoas em todas as fases e ciclos da vida, aliando a
atuação clínica à saúde coletiva; realizar atendimentos de primeiros socorros, encaminhando
adequadamente o paciente quando necessário; participar da organização das rotinas de trabalho da
ESF; participar do acompanhamento, supervisão e da avaliação do trabalho da ESF, contribuindo
para sua maior capacitação técnica e estímulo à educação continuada; participar da programação e
elaboração da agenda de trabalho em conjunto com a ESF e disponibilizar tempo para a realização
de visitas domiciliares, grupos operacionais, entrevistas e discussões com a comunidade assistida;
ser corresponsável pelas ações de promoção, prevenção, manutenção e recuperação da saúde da
população adstrita à sua ESF; contribuir para manter atualizado o fluxo do sistema de informações
do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde.
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CARGO 02

ENFERMEIRO

VENCIMENTO

R$ 1.403,79 (Um mil, quatrocentos e três reais e
setenta e nove centavos).

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

40 (quarenta) horas

VAGAS OFERECIDAS

Não há vagas oferecidas

CADASTRO DE
RESERVA TÉCNICA

04

VAGAS PARA
CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA

00

HABILITAÇÃO MÍNIMA

. Curso Superior Completo em Enfermagem.
. Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Organizar, coordenar, supervisionar e executar serviços de enfermagem, empregando processo de
rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.
ATRIBUIÇÕES DETALHADAS
 Elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a melhoria de saúde do
indivíduo, da família e da comunidade;
 Participar juntamente com a equipe de saúde no planejamento, execução e avaliação dos
programas de saúde a serem desenvolvidas;
 Distribuir e supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem e auxiliares;
 Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas
aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde;
 Selecionar, reciclar e aprimorar o pessoal da área de saúde, principalmente equipes de
enfermagem e auxiliares;
 Efetuar estatística mensal do número de pacientes e atendimentos;
 Programar e participar de todos os programas de vacinações e combate a endemias na
região do município;
 Executar também tarefas administrativas e outras correlatas;
 Dar plantão e acatar escalas de trabalho;
 Executar serviços de cuidados de enfermagem, através de técnicas usuais ou específicas;
 Efetuar atividades de educação sanitária, observação, cuidado, visitas diárias e tratamento
dos doentes, gestantes e acidentados;
 Efetuar a aplicação de medidas destinadas à prevenção de doenças, possibilitando a
proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva;
 Executar as tarefas de observação, cuidados e educação sanitária do doente, da gestante
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ou do acidentado;
Prestar cuidados de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões
e através de observações sistematizadas, para preservar e recuperar a saúde;
Executar tarefas de administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa centrar,
instalação e monitoramento de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto,
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal;
Aplicação de diálise peritoneal, gasoterapia, cateterismo, instalações, lavagens de
estômago, vesicais e outros tratamentos;
Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos de
cateterismo cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente,
o material e ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e
tratamentos;
Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leitura das
reações, para obter subsídios diagnósticos;
Fazer curativos, imobilizações especiais e ministrar medicamentos e tratamentos em
situações de emergência, empregando técnicas usais ou específicas, para atenuar as
consequências dessas situações;
Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são
aplicados, realizando entrevistas, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação
de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento;
Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de
enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença,
possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa;
Executar a seleção, recrutamento e preparo de grupos para exames, com a finalidade de
promover o diagnóstico precoce de casos e estabelecer programas de Educação Sanitária;
Efetuar a simplificação de trabalhos nas unidades hospitalares e redução dos custos de
operações;
Aprazar exames de laboratório, raios-x, eletrocardiogramas e outros, controlando o
comparecimento dos pacientes;
Prestar os primeiros socorros e programar os cuidados de enfermagem necessários a cada
caso;
Manter permanente contato com os médicos e enfermarias, para promover integral
colaboração dos serviços de enfermagem com os de assistência médica e cirúrgica;
Realizar visitas domiciliares, para orientação de trabalhos de pessoal auxiliar;
Participar de programas para atendimento às comunidades atingidas por situações de
emergência ou calamidade e de inquéritos epidemiológicos;
Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade, em situações
que requerem medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde,
prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção de
ambiente terapêutico, levando em consideração os diagnósticos e os planos de tratamento
médico e de enfermagem;
Efetuar pesquisas relacionadas com a área de enfermagem, visando contribuir para o
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde;
Zelar pela provisão e manutenção adequada na assistência de enfermagem aos pacientes e
usuários;
Participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do
indivíduo, da família e da população em geral, fazendo se necessário acompanhamento
externo;
Acompanhar pacientes em situação grave na transferência de uma unidade de saúde para
outra;
Elaborar e executar programas de orientação técnica aos Auxiliares de Serviço de Saúde,
Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem;
Desempenhar outras tarefas semelhantes.
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ATRIBUIÇÕES PARA ÁREA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Executar as ações de assistência integral às pessoas em todas as fases e ciclos da vida, aliando a
atuação clínica à saúde coletiva; realizar atendimentos de primeiros socorros, encaminhando
adequadamente o paciente quando necessário; participar da organização das rotinas de trabalho da
ESF; participar do acompanhamento, supervisão e da avaliação do trabalho da ESF, contribuindo
para sua maior capacitação técnica e estímulo à educação continuada; participar da programação e
elaboração da agenda de trabalho em conjunto com a ESF e disponibilizar tempo para a realização
de visitas domiciliares, grupos operacionais, entrevistas e discussões com a comunidade assistida;
ser corresponsável pelas ações de promoção, prevenção, manutenção e recuperação da saúde da
população adstrita à sua ESF; contribuir para manter atualizado o fluxo do sistema de informações
do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde.

CARGO 05

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

VENCIMENTO

R$ 1.053, 90 (Um mil e cinquenta e três reais e
noventa centavos).

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

40 (quarenta) horas

VAGAS OFERECIDAS

01

CADASTRO DE
RESERVA TÉCNICA
VAGAS PARA
CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA
HABILITAÇÃO MÍNIMA

03
00
. Ensino Médio Completo.
. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria
“C” ou superior.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Dirigir, com documentação legal, os veículos leves – exceto ambulâncias e de transporte escolar –
operar trator de pequeno porte, retroescavadeira, motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira
e outros similares, executando as tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na área urbana e
rural.
ATRIBUIÇÕES DETALAHADAS
 Operar tratores de pneus e de esteira, motoniveladoras, moto-scrapers, pá mecânica, rolos
compressores, pavimentadora, compactadores, colhedeiras e valetadeiras com os
respectivos implementos;
 Efetuar terraplanagem e limpeza em locais de obras;
 Abrir valas e valetas para os diversos tipos de serviços;
 Conduzir e controlar a aplicação do material de pavimentação, para estender e alisar as
camadas de asfalto ou de preparo similar sobre a superfície de ruas ou rodovias;
 Proceder à regulagem dos mecanismos de controle estabelecendo a velocidade de erosão e
realizando os outros ajustes pertinentes;
 Por a máquina em funcionamento, acionando os comandos eletrônicos;
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Fazer as modificações necessárias na regulagem da máquina, mudando se necessário o
posicionamento das peças;
Manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante;
Completar nível do radiador;
Verificar o grau de densidade e nível de bateria;
Verificar o funcionamento e manter em perfeitas condições o sistema elétrico do veículo;
Verificar e manter a pressão normal dos pneus, testando-ss, quando em serviço, e
substituindo-os, quando necessário;
Verificar se os equipamentos de segurança do veículo, tais como macaco, chave de roda e
cabo, triângulo, extintor, pneu de estepe, estão em conformidade com o exigido pela
legislação;
Executar pequenos reparos de emergência;
Respeitar as leis de trânsito e as ordens de serviço recebidas;
Recolher à garagem o veículo quando concluir o serviço e/ou quando forem exigidos;
Zelar pela conservação, reparos e manutenção do veículo sob sua responsabilidade;
Executar a limpeza do veículo sob sua responsabilidade;
Providenciar os serviços de manutenção do veículo, tais como troca de óleo e filtro;
Comunicar falhas e solicitar reparos para assegurar o perfeito estado de conservação do
veículo sob sua responsabilidade;
Cumprir com as regulamentações do setor de transporte;
Examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido para programar a sua
tarefa;
Zelar pela documentação do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos
volumes, para apresentá-la às autoridades competentes quando solicitadas, nos postos de
fiscalização;
Submeter-se a exames legais, quando forem exigidos;
Controlar a carga e descarga do material transportável;
Realizar operações de aração, gradagem, plantio, roçagem, valetamento, conservação de
solo, colheita e transporte;
Efetuar o engate e regulagem dos implementos;
Abrir valas e valetas;
Executar outras tarefas que contribuam, direta ou indiretamente, para o bom desempenho
de suas atividades ou a critério de seu chefe imediato;
Dar plantões e acatar escalas de trabalho;
Desempenhar outras tarefas semelhantes.
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ALTERAÇÕES NO ANEXO IV
ALTERAÇÕES NO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO CONCURSO
DATA PROVÁVEL
20/08/2014

20/08/2014

PROCEDIMENTOS
Publicação do Extrato do Edital Normativo e abertura do Concurso Público
no Diário Oficial do Estado e jornal de circulação regional.
Publicações do Edital de abertura no Placar da Prefeitura Municipal e nos
sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de São Miguel do Passa Quatro e na
Página de Acompanhamento do Concurso no sítio eletrônico
www.fafich.org.br.

22/09/2014
À
22/10/2014

Período de Inscrições e requerimento de
condições especiais para realização das provas.

22/09/2014
À
22/10/2014

Período de protocolo do requerimento de condições especiais para
realização das provas.
Período de protocolo do requerimento da isenção da taxa de inscrição com
documentos.

20/08/2014
À
15/09/2014
19/09/2014
27/10/2014
28/10/2014
À
03/11/2014
07/11/2014
10/11/2014
À
14/11/2014
20/11/2014

21/11/2014
À
27/11/2014
10/12/2014

21/12/2014

Prazo de recurso contra o Edital Normativo do Concurso Público.
Publicação da decisão de recursos do Edital Normativo de Abertura.
Publicação da relação dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa
de inscrição, e dos candidatos cujos pedidos de isenção foram indeferidos.
Prazo de recurso contra o indeferimento da isenção da taxa de inscrição.
Publicação da decisão dos Recursos contra o indeferimento da isenção da
taxa.
Prazo exclusivo dos candidatos que tiveram pedido de isenção indeferido
para que possam efetivar o pagamento da taxa de inscrição e continuar no
certame.
Publicação das inscrições deferidas, indeferidas ou canceladas.
Publicação da concorrência por cargo.
Publicação do resultado dos pedidos de condições especiais para a prova
objetiva.
Prazo para recursos contra o indeferimento ou cancelamento de inscrição.
Prazo para recursos contra o indeferimento do pedido de condições
especiais.
Publicação da decisão de recursos do indeferimento ou cancelamento da
inscrição no Concurso, bem como da decisão de recursos de indeferimento
do pedido de condições especiais.
Divulgação dos locais e horários para realização das Provas Objetivas.

Data de realização das Provas Objetivas.
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22/12/2014
15/01/2015
16/01/2015
À
22/01/2015

29/01/2015

04/02/2015

07/02/2015
20/02/2015

23/02/2015
À
27/02/2015

09/03/2015

16/03/2015

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas.
Divulgação do resultado das notas das Provas Objetivas.
Prazo para recursos contra o gabarito e resultado das Provas Objetivas.
Publicação da decisão de recursos contra o gabarito e resultado das
Provas Objetivas.
Convocação para o agendamento da avaliação dos candidatos com
deficiência física pela equipe multiprofissional.
Convocação para prova de títulos.
Realização da avaliação dos Candidatos com Deficiência Física pela
equipe multiprofissional.
Data de entrega dos títulos dos candidatos que quiserem participar dessa
etapa.

Data da realização das Provas Práticas.
Publicação do resultado da avaliação dos Candidatos com Deficiência
Física - CDF pela equipe multiprofissional.
Publicação do resultado da avaliação de títulos e das Provas Práticas.
Publicação do resultado preliminar do Concurso com classificação dos
aprovados por cargo e ordem decrescente de pontos.
Prazo para recursos contra o resultado da avaliação dos CDF, da avaliação
de títulos, da avaliação das Provas Práticas e do resultado preliminar do
Concurso.
Publicação da decisão de recursos contra o resultado da avaliação dos
CDF, da avaliação de títulos e do resultado preliminar do Concurso.
Publicação do resultado final oficial da lista geral e da lista de CDF com
classificação dos aprovados por cargo e ordem decrescente de pontos.
Entrega do resultado definitivo do Concurso ao Chefe do Poder Executivo
de São Miguel do Passa Quatro – GO para fins de homologação.
Data prevista para homologação dos resultados finais pelo Chefe do Poder
Executivo e Publicação no Diário Oficial do Estado.

Observações: O candidato deverá acompanhar diariamente o andamento do Concurso, não
podendo alegar desconhecimento de quaisquer alterações no cronograma ou no Edital que forem
disponibilizadas na página de acompanhamento no sítio eletrônico www.fafich.org.br, devendo ainda
se preparar previamente para atender fielmente ao cronograma do Concurso.

São Miguel do Passa Quatro (GO), 19 de setembro de 2014.

Humberto Batista Paixão
Prefeito Municipal de São Miguel do Passa Quatro

