MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO
EDITAL Nº 05/2019
ERRATA N° 01 DO EDITAL Nº 05/2019
A Comissão Especial Coordenadora, instituída pela Portaria n° 50, de 1º de abril de 2019, torna
pública a seguinte ratificação:
1. Fica incluído no Anexo II, do Edital nº 05/2019 do Processo Seletivo Simplificado Público, os
requisitos, carga horária, vencimento e atribuições do cargo de Médico/Oftalmologista,
conforme a seguinte redação:

Pré-Requisitos:

Carga horária:
Vencimento:
Atribuições:

CARGO: MÉDICO/OFTALMOLOGISTA
Diploma ou Certidão de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina,
Residência Médica em Oftalmologia ou Especialização em Oftalmologia em curso
reconhecido pelo MEC ou pelas Sociedades Médicas ou Título de Especialista concedido
pelo respectivo Conselho de Classe. Registro no conselho de classe competente.
20 (vinte) horas semanais
R$ 6.416,10
Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo
diagnósticos, prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica
para promover a saúde e o bem-estar da população; Praticar atos cirúrgicos e correlatos;
Emitir laudos e pareceres; Cumprir e aplicar as leis e regulamentos da Secretaria e do
SUS; Desenvolver ações de saúde coletiva; Participar de processos educativos e de
vigilância em saúde; Planejar, coordenar, controlar, analisar e executar atividades de
atenção à saúde individual e coletiva; Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em
saúde; Regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviços) no
âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, integrando-o com outros níveis do
Sistema; Participar de todos os atos pertinentes à Medicina; Apreciar solicitações de
estágios curriculares e extracurriculares, supervisionando a sua realização; Executar
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associado ao seu cargo.

Itapemirim/ ES, 17 de abril de 2019.

Júlio César Carneiro
Secretário de Saúde / Presidente da Comissão Especial
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