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ANEXO II 

 

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS – PROCESSO SELETIVO 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Médico ESF  

ATRIBUIÇÕES 

1) Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; 
2) Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 
3) Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; 
4) Realizar exames admissionais; 
5) Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional 
da Assistência à Saúde - NOAS 2001; 
6) Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
7) Fomentar a criação de grupos de patologias específica, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; 
8) Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
9) Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de 
um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; 
10) Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; 
11) Indicar internação hospitalar; 
12) Solicitar exames complementares; 
13) Verificar e atestar óbito. 
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DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Fisioterapeuta  

ATRIBUIÇÕES 

Planejar e desenvolver atividades voltadas ao atendimento da comunidade afim de executar métodos e técnicas fisioterapêuticas com a finalidade de restaurar, desenvolver 
e conservar a capacidade física; 
Atender em nível individualizado e/ou agrupar situações problemáticas que refletem e/ou decorrem das relações de incapacidade física, parcial ou total; 
Articular com outras Departamentos Municipais e outros órgãos do Município a implantação de projetos na área de Fisioterapia, em especial com crianças e idosos; 
Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo nas unidades escolares aspectos preventivos ligados a assuntos de Fisioterapia, inclusive da APAE, caso 
haja convênio firmado pela municipalidade com esta entidade; 
Promover o fortalecimento e a integração da equipe de saúde de unidade local e desta com a comunidade; 
Participar das atividades desenvolvidas pela municipalidade no sentido de promoção à ações de desenvolvimento do físico e prevenção de doenças, tais como a 
osteoporose; 
Participar e contribuir para a consecução de Programas, Campanhas e outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde e Fisioterapia; 
Atender as normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; 
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; 
Executar outras atividades correlatas. 
 
OBSERVAÇÃO: A CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA SERÁ REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA QUE DEVERÁ ENTRAR EM LICENÇA 
MATERNIDADE (6 MESES). 
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DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Técnico em Higiene Dentária  

ATRIBUIÇÕES 

Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; coordenar e realizar a 
manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal 
com os demais membros da equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

 

DENOMINAÇÃO ESPECIALIDADE 

Técnico em Enfermagem  

ATRIBUIÇÕES 

Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades, prestando assistência técnica de enfermagem, 
excetuadas aquelas privativas do ocupante do cargo de Enfermeiro; concorrer para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, 
participando nos programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades de educação e saúde; promover a divulgação 
do Programa de Proteção à Saúde da Mulher, colaborando na execução de exames ginecológicos, prestando, ainda, orientações quanto 
ao planejamento familiar; administrar medicamentos mediante prescrição médica; participar de vacinações suas programações; fazer 
coleta de material para exames, quando indicado; fazer visitas domiciliares e notificações de doenças transmissíveis; desenvolver 
atividades de pré e pós-consulta médica; participar de atividades de saúde a nível comunitário; fazer a previsão e vistoriar o equipamento 
de assistência de enfermagem; participar e contribuir para consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais 
relacionadas às Ações Integradas de Saúde, e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; cumprir e fazer 
cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; colaborar quando indicado no Programa Saúde 
na Família-PSF; zelar pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; atender as normas de 
Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO III 
DISCIPLINAS / CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA 

 
FONTES DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA A ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES 

02 – PROVA PARA O ENSINO TÉCNICO 
 
2.1 – Questões de Português e Matemática. 
- Conteúdo básico obrigatório do currículo dessas duas disciplinas ensinados nos três anos do Ensino Médio, e descrito nos livros e apostilas 
utilizados. 
 
2.2 – Questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades. 
- Conteúdo básico obrigatório das disciplinas de História, Geografia, Cultura do Brasil, ensinados nos três anos do Ensino Médio, e descritos 
nos livros e apostilas utilizados. 
- Atualidades sobre Política, Economia, Demografia, Cultura e Aspectos Sociais publicados nos meios de comunicação (principais revistas, 
jornais, sites) nos últimos 6 meses, envolvendo aspectos relacionados ao município de Urupema e do Brasil. 
- Conteúdo sobre Aspectos Econômicos e Demográficos do Município e do Brasil contidos no IBGE. 
 
 2.3 – Questões sobre Conhecimentos Específicos e Legislação Pública Municipal. 
 – Atribuições (responsabilidades e tarefas) do cargo, conforme descrição contida no Anexo II deste Edital. 
- Competências (conhecimentos e habilidades) necessárias para o exercício eficiente das atribuições do Cargo, conforme descrição contida no 
anexo II deste Edital. 
- Competências Humanas (comportamento – Atitudes e Qualidades Pessoais) necessárias para a Boa Convivência e o Bom Relacionamento 
Humano no Trabalho, considerando as atribuições do cargo descritas no Anexo II deste Edital. 
- Noções de Segurança e Higiene no Trabalho, Planejamento e Organização do Trabalho, Ética e Cidadania, Qualidade e Produtividade, 
pertinentes às atribuições do cargo e ao posto de trabalho, e descritas em apostilas e manuais básicos que tratam do assunto. 
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- Legislação Pública Municipal: Estatuto do funcionalismo público, Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 8666 e Lei 
4320. 
- Legislação específica que regulamenta e normatiza as atribuições do Programa Estratégia Saúde da Família – ESF 

03 – PROVA PARA O NÍVEL SUPERIOR 
 

3.1 – Questões de Português e Matemática. 
- Conteúdos fundamentais das duas disciplinas, obrigatórios nos 3 anos do Ensino Médio e no currículo do Ensino Superior, contidos nos livros, 
manuais e apostilas utilizados nos dois níveis. 
 
3.2 – Questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades. 
- Conteúdos fundamentais de História e Geografia, Cultura, Economia e Política do Brasil, ensinados nos currículos do ensino médio e superior 
e contidos nos livros, manuais e apostilas utilizadas. 
- Conteúdos de notícias publicadas nos últimos 6 meses nos principais jornais, revistas e sites sobre Política, Economia, Cultura, Aspectos 
Sociais e Demográficos do município de Urupema e do Brasil. 
 
3.3 – Questões de Conhecimentos Específicos. 
- Conteúdo sobre as atribuições (responsabilidades e tarefas) do Cargo, conforme descrição contida no Anexo II deste Edital e também aquelas 
que são definidas por lei, quando for o caso. 
- Competências (conhecimentos e habilidades) necessárias para o desempenho eficiente das atribuições do Cargo, conforme descritas no 
anexo II deste Edital e que fazem parte do conteúdo apresentado no curso de nível superior pertinente. 
- Comportamento (atitudes e qualidades pessoais) necessário para o desempenho eficiente das atribuições do cargo e para o bom 
relacionamento humano no trabalho, descritas nos manuais e apostilas básicas que tratam do assunto. 
- Noções básicas de Produtividade e Qualidade pertinentes ao desempenho eficiente das atribuições do Cargo e ao posto de trabalho, contidas 
em Manuais e Apostilas que tratam do assunto. 
- Noções básicas de Planejamento e Organização do Trabalho, contidas nos livros, manuais e apostilas que tratam do assunto, sobretudo 
aqueles voltados ao posto e setor de trabalho. 
- Noções de Ética e Cidadania, necessários para o desempenho eficiente das atribuições do Cargo, e que fazem parte dos princípios e diretrizes 
fundamentais exigidos e contidos nos manuais do Cargo. 
- Noções de Higiene e Segurança do Trabalho, pertinentes ao desempenho das atribuições do cargo, e contidas nos manuais que tratam do 
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assunto. 
- Legislação Pública Municipal: Estatuto do funcionalismo Público, Lei Orgânica do Município e Constituição Federal; legislação que define as 
normas e procedimentos para a Gestão Municipal: Lei 4320, Lei 8666, Lei da Responsabilidade Fiscal. 
- Legislação que normatiza o Programa Estratégias de Saúde da Família - ESF 
- Legislação específica sobre o cargo, que define princípios e diretrizes de atuação, que normatiza os procedimentos, e que define as políticas 
de gestão e de atuação da área de trabalho, sobretudo as áreas de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Engenharia, Trânsito, Segurança no 
Trabalho, quando for o caso. 
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ANEXO IV 
 

QUADRO DE NOTAS / PESO PARA APROVAÇÃO 
 

 

Nível Superior e Técnico (30 questões) 

 

Disciplinas / Matéria Nº de Questões Pontuação Nota mínima para aprovação 

Português 5 5 50% (cinquenta por cento) dos pontos 

Matemática 5 5 

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades 

5 5 

Conhecimentos Específicos 15 15 

Totais 30 30 50% (cinquenta por cento) dos pontos 
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ANEXO V 
CRONOGRAMA DE ETAPAS 

(Pode sofrer alterações, que serão publicadas de acordo com as normas deste edital) 
 
 

DATAS ETAPA 
24/05/12 Publicação do Edital e Início das Inscrições (On-Line) 

08/06/12 Término das Inscrições 

13/06/12 Publicação das Inscrições 

14 e 15/06/12  Período de Recurso para as Inscrições 

20/06/12 Homologação das Inscrições/Publicação do Ensalamento/Publicação do Local e Hora 
das Provas   

24/06/12 Realização das Provas Objetivas 

25/06/12 Publicação do Gabarito Provisório das Provas Objetivas 

26 e 27/06/12 Período de Recurso para as Provas Objetivas 

29/06/12 Publicação do Gabarito Oficial Definitivo 

03/07/12 Divulgação da Relação dos Aprovados das Provas Objetivas 

05/07/2012 Homologação do Processo Seletivo  
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ANEXO VI 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE URUPEMA 
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ANEXO VII 
MODELO FOLHA DE ORIENTAÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE URUPEMA-SC 

CARGO:_______________________ 

NÍVEL:_______________________ 

CADERNO DE PROVAS 

                            

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão 

resposta; poderá também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem 

ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e 

se está completa, com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão 

Resposta. Verifique se tem o seu nome e se o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas (nível Fundamental Incompleto), ou contém 40 perguntas (nível 

Médio e Superior) com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas 

a CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas 

no Caderno de Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o 

Cartão Resposta não poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou 

preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) 

deverá ser totalmente preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à 

Equipe de Fiscalização. 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova.
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ANEXO VIII 
MODELO CARTÃO RESPOSTA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 


