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ERRATA 01/2020 ao EDITAL Nº 02, DE 18 DE MAIO DE 2020. 
 

ACRÉSCIMO DO CARGO DE MÉDICO PEDIATRA 
 

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER, prefeita municipal de Vargem/SC, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estabelecidas no Edital de Processo Seletivo nº 02/2020, e 
demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO: 

 
Considerando a necessidade da correção que deve ser promovida na leitura do texto do Edital do 
presente processo em tela, promove-se o acréscimo do cargo de Médico Pediatra, lendo-se também 
no Anexo I como: 

 

ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

 
CARGOS 

 

Nº 
VAGAS 

VALOR C.H 
HABILITAÇÃO  

MÍNIMA 
TIPO  

PROVA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

Médico 
Pediatra 

1 R$ 2.781,25 
10 

HRS 

Ensino superior com 
habilitação em 

pediatria. 
P.O R$ 100,00 

 
Ainda em tempo, leia-se no Anexo II considerando o Conteúdo Específico ao cargo como: 

 
MÉDICO PEDIATRA: Estrutura do Sistema Único de Saúde: Histórico, legislação fundamental e 
normas operacionais do sistema, princípios, estrutura administrativa e financeira, responsabilidades 
dos três níveis Federativos, perspectiva e desafios do sistema. O Modelo de assistência no SUS: 
Níveis de assistência (primário, secundário e terciário), escopo da assistência: promoção da saúde, 
prevenção, terapêutica e reabilitação, estrutura em rede regionalizada e hierarquizada, 
responsabilidade sanitária, humanização do cuidado, características e funções da atenção primária à 
saúde, estratégia de saúde da família, gestão da assistência e gestão da clínica, organização da rede 
de urgência e emergência, regulação da assistência, planejamento em saúde pública. Pacto pela 
Saúde, Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde. Política Nacional de Humanização. Epidemiologia: Epidemiologia no planejamento da 
assistência: Indicadores de saúde (conceitos, cálculo e interpretação). Sistemas de informação do 
SUS e seu uso no planejamento. Epidemiologia das doenças transmissíveis (cadeia causal e 
mecanismos de prevenção para as principais patologias transmissíveis no país). – Fundamentos de 
epidemiologia clínica (principais tipos de estudo e interpretação dos resultados). Assistência 
suplementar. Regulação da assistência suplementar, tendências e perspectivas. Morbidade e 
mortalidade infantil. Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais 
comuns, monitorização do crescimento, puberdade. Alimentação: nutrição, anemias, necessidades e 
higiene alimentar. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos, psicoafetivos e sócios-
econômicos. Imunização: composição das vacinas, contra-indicações, reação vacinal, calendário 
atual da secretária de Estado da Saúde de São Paulo. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, 
escola. Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recém-nascido (RN), cuidados ao 
RN de termo e prematuro. Acidentes na infância: causas mais comuns e prevenção. Distrofias: 
desnutrição protéico-calórica, raquitismo carencial. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-
básico: desidratação, terapia de reidratação oral (TRO), Fluidoterapia parenteral. Afecções agudas do 
aparelho respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do aparelho digestivo mais comuns 
na infância. Diarréia aguda e crônica na criança; Parasitoses intestinais; Afecções ortopédicas na 
infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés 
planos, escoliose). Afecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias 
congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: infecções do trato 
urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções endócrinógicas: diabetes mellitus, 
hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema nervoso central: síndrome convulsiva, meningite e 
encefalite Convulsões na criança; Imunopatologia: AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre 
reumática, artrite reumatóide juvenil. Doenças hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme. 
Doenças onco-hematológicas, Neoplasias mais freqüentes na infância. Doenças infecto-contagiosas 
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próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto clínicos e 
epidemiológicos. Afecções dermatológicas mais comuns na infância. Afecções cirúrgicas de urgência 
mais comuns na infância. Relação médico-paciente. A criança vitimizada. Doenças pulmonares da 
infância. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde - SUS: (princípios e diretrizes), conceitos, 
fundamentação legal, diretriz e princípios, participação popular e controle social; A organização social 
e comunitária; O Conselho de Saúde; Noções Gerais de Epidemiologia; Noções Gerais de Vigilância 
Epidemiológica; Doenças de Notificação Compulsória; Imunização; Estatísticas Vitais em Indicadores 
de Saúde; Saneamento Básico e Meio Ambiente; Programa de Saúde; Código de Ética Médica; 
Conhecimentos inerentes à função, observando-se a prática do dia-a-dia. 

 
Esta errata não afetará em nenhuma hipótese a realização da prova teórica escrita para todos os 
cargos que realizar-se-á em data já prevista. 

 
Todos os demais dispositivos que norteiam o presente Edital de Concurso Público, permanecem 
inalterados e em vigência. 

 
 

Vargem, 19 de Maio de 2020. 
 

 
 

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER  
Prefeita Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


