
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  3 0 / 2 0 1 2
D O S  C A R G O S

Cargo: 401 a 402 – MÉDICO CLÍNICA BÁSICA

Requisito: Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de classe quanto à posse.

Atividades relacionadas ao cargo: a)- Cumprir a jornada de trabalho nos locais Pré-determinados; b)- Realizar tarefas 
nas áreas de saúde pública; c)- Participar da formulação do diagnóstico de saúde pública, realizando levantamento da 
situação  do  serviço  de  saúde  do  Município,  identificando  prioridades,  para  determinação  de  programas  a  serem 
desenvolvidos; d)- Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as 
atividades médico-sanitárias conforme a necessidade diagnosticada; e)- Elaborar e coordenar a implantação de normas 
de organização e funcionamento de serviços de saúde; f)- Participar das definições dos Programas de atualização e 
aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde,  fornecendo subsídios técnicos para a  composição dos  
conteúdos programáticos; g)- Opinar, tecnicamente, nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e 
manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; h)- Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico  
e de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando 
hospitalização se necessário; i)- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de  
diagnóstico  e  acompanhamento  clínico;  j)-  Participar  de  juntas  médicas,  avaliando  a  capacidade  dos  pacientes,  
verificando  suas  condições  de  saúde,  emitindo  laudos  para  a  admissão  de  servidores,  concessão  de  licenças,  
aposentadorias, readaptação, emissão de carteira e atestado de sanidade física e mental; k)- Executar outras atividades 
correlatas.

Cargo: 403 – MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA

Requisito: Ensino Superior em Medicina, Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no respectivo conselho 
de classe quanto à posse.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Compreende  as  atribuições  definidas  através  dos  atos  legislativos  que 
regulamentam  a  profissão.  Realizar  exames  ginecológicos  que  incluem  exames  de  mamas  e  exame  especular,  
diagnosticando anomalias e infecções existentes, medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta  
de material preventivo do câncer (coleta de citologia oncótica). Realizar o planejamento familiar, através de palestras e  
explanações a respeito dos métodos existentes na unidade de saúde e fornecendo o material quando solicitado. Realizar  
investigações  de  esterilidade  conjugal  através  de  exames,  participar  de  equipe  multiprofissional,  elaborando  ou 
adequando programas,  normas,  e  rotinas,  visando  a  sistematização  e  melhoria  da  qualidade  das  ações de  saúde 
prestadas. Realizar exame pré-natal, diagnosticando a gravidez, solicitando os exames de rotina e verificando pressão,  
peso, altura uterina e batimentos cardíacos fetais. Avaliar a gestante mensalmente, até o 7º mês, quinzenalmente no 8º  
mês  e  semanalmente  até  o  parto.  Realizar  diagnóstico  precoce  da  gestação  de  alto  risco.  Executar  avaliação  de  
vitalidade fetal através de estimulo sonoro para ver se há desenvolvimento ideal do feto. Realizar consulta pós-parto  
indicando método contraceptivo,  se necessário.  Atender a pacientes que procuram a unidade sanitária,  procedendo 
exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; controlar a pressão arterial e peso 
da gestante; dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas médicas das clientes;  
auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa à  
nutrição  e  higiene  da  gestante;  prestar  o  devido  atendimento  às  pacientes  encaminhadas  por  outro  especialista;  
prescrever  tratamento  adequado;  participar  de  programas  voltados  para  a  saúde  pública;  de  acordo  com  sua 
especialista;  participar  de juntas médicas;  Encaminhar os pacientes que necessitam para outros níveis  do sistema, 
garantindo a referência e a contra-referência. Executar outras atribuições afins.

Cargo: 404 – MÉDICO PEDIATRA

Requisito:  Ensino Superior  em Medicina,  Especialização em Pediatria  e  registro  no  respectivo  conselho  de classe 
quanto à posse.

Atividades  relacionadas  ao  cargo: Atender  crianças  que  necessitam de  serviços  médicos,  para  fins  de  exames 
clínicos, educação e adaptação; examinar pacientes em observação; avaliar as condições de saúde e estabelecer o 
diagnóstico; avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes; estabelecer o plano médico-terapêutico-
profilático prescrevendo medicações, tratamento e dietas especiais, prestar pronto atendimento a pacientes externos 
sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a 
sua área de competência; participar da equipe médica-cirúrgica quando solicitado, zelar pela manutenção e ordem dos 
materiais, equipamentos e local de trabalho; comunicar ao seu superior imediato, qualquer irregularidade; participar de  
projetos de treinamento e programas educativos; cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas a 
sua área de competência; classificar e codificar doenças e causa de morte, de acordo com o sistema adotado; manter  
atualizados os registros das ações de sua competência;  atender crianças desde o nascimento até  a adolescência, 
prestando  assistência  médica  integral;  executar  outras  tarefas  correlatas  a  sua  área  de  competência,  inclusive  as 
editadas no respectivo regulamento da profissão.
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