
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
 

Edital de Retificação II 
 

O Prefeito Municipal de Louveira, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com 
a Legislação Federal, Estadual e Municipal, faz saber que fica retificado o Edital de Abertura do Concurso Público 
01/2011 desta Prefeitura, as retificações serão:  

- Exclusão do Cargo “Educador de Saúde Pública”, co nstante da tabela do item 1.1 do Edital de Abertura ,  
e consequentemente de todas as citações feitas a este no Edital e no “Anexo III – Programa de Provas”.  

- Retificação do “Anexo III” no que se refere ao Conteúdo Programático para o Cargo de “Fiscal Sanitário”, 
excluindo  o Código Sanitário do Município , permanecendo inalterados os demais conteúdos.  

- Inclusão das Atribuições para os Cargos de “Médico Cardiologista com Especialização em Ecocardiograma”, 
“Médico Endocrinologista”, “Médico Generalista (PSF)”, “Médico Nefrologista” e “Médico Reumatologista” no “Anexo I – 
Descrição dos Cargos”. 

 
O Conteúdo Programático retificado para o Cargo de “Fiscal Sanitário”, e as Atribuições para os Cargos 

supracitados seguem conforme abaixo: 
 
 

ANEXO III – PROGRAMA DE PROVAS  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

FISCAL SANITÁRIO 
 

Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90; 
Sistema Único de Saúde - diretrizes e competências; 
Sistema Único de Saúde - Artigo 6º, parágrafo 1º, itens I, II (atribuições da Vigilância Sanitária); 
Constituição do Estado; 
Código Sanitário do Estado; 
Vigilância Sanitária: conceito, abrangência das ações, ações desenvolvidas por área de abrangência; 
Orientação em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; 
Controle de vetores.  

 
 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

MÉDICO CARDIOLOGISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ECOCARDI OGRAMA 
 

Atribuições:  Realiza exames de ecocardiograma e emitir laudos, consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever 
tratamentos, realiza exames de ecocardiograma e intervenções de pequenas cirurgias. Aplicar seus conhecimentos 
utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes e da 
comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de 
faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional. 
 
 
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
 
Atribuições:  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar intervenções de pequenas 
cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger 
e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e 
outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional 

 
 

MÉDICO GENERALISTA (PSF) 
 

Atribuições:  Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em 
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF 
e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção 
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS 2001); Aliar a atuação clínica à 
prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, 
de saúde mental, etc.; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 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; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação 
hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito. 
 



 
MÉDICO NEFROLOGISTA 
 
Atribuições:  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar intervenções de pequenas 
cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger 
e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e 
outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional. 
 
 
MÉDICO REUMATOLOGISTA 

 
Atribuições:  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever tratamentos, realizar intervenções de pequenas 
cirurgias. Aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica, para promover, proteger 
e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e 
outros, inclusive para justificação de faltas ao emprego. Conhecer ética e legislação profissional. 

 
 

Os demais itens do “Edital de Abertura” e dos “Anex o I – Descrição dos Cargos e “Anexo III – Programa 
de Provas” permanecem inalterados. 

 
Os Candidatos que se inscreveram para o Cargo “Educ ador de Saúde Pública”, excluido do Concurso, 

serão avisados por telefone dessa exclusão e, se ne cessário, será feita troca de Cargo ou devolução da  Taxa de 
Inscrição. 

 
 

Louveira, 29 de junho de 2.011. 
 
 
 

Eleutério Bruno Malerba Filho 
Prefeito Municipal 

 


