ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

PROCESSO SELETIVO - EDITAL 002/2019
RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos candidatos interessados neste certame, que
nesta data, foi retificado o Edital de Processo Seletivo 002/2019 e seus anexos, conforme o que estabelece a seguir:

No Edital 002/2018, Anexo 01, Cargos de Nível Superior, inclui-se o cargo de Fisioterapeuta com a seguinte
redação:
Cargo

Fisioterapeuta

Salário
Mensal

R$ 4.112,48

Jornada
Semanal de
Trabalho

30 horas

Vagas

Escolaridade/Pré-requisitos

01

Ensino Superior Completo em Fisioterapia,
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “B”.

No Edital 002/2018, Anexo 02, Cargos de Nível Superior, inclui-se as atribuições do cargo de Fisioterapeuta com a
seguinte redação:
Fisioterapeuta
Realizar avaliações fisioterapêuticas através da correlação entre anamnese, exame físico, testes específicos e exames
complementares, quando necessário, a fim de identificar e tratar corretamente possíveis disfunções.
• Elaborar diagnóstico fisioterapêutico, com a finalidade de detectar as alterações apresentadas, considerando desvios
dos graus de normalidade para os de anormalidade:
- Analisando e estudando os desvios físico funcionais intercorrentes, na sua estrutura e funcionamento;
- Prescrevendo métodos e técnicas que melhor possam restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física ou
mental dos usuários.
• Planejar estratégias de intervenção junto aos pacientes a curto médio e longo prazo, prescrevendo tratamentos
conforme necessidades de cada caso, definindo objetivos, condutas, procedimentos, frequência e tempo da
intervenção.
• Redigir laudos fisioterapêuticos e elaborar pareceres técnicos, gerando informações pertinentes, bem como registrar
no prontuário do cliente, as
prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de alta da assistência.
• Desenvolver ações educativas e preventivas, prestando orientações, ministrando palestras/formações para
profissionais que possam ser multiplicadores das ações e
do conhecimento.
• Promover ações terapêuticas preventivas a instalações de processos que levam a incapacidade funcional laborativa,
bem como analisar os fatores ambientais contributivos ao conhecimento de distúrbios funcionais laborativos,
desenvolvendo programas coletivos contributivos à diminuição dos riscos de acidentes de trabalho.
• Direcionar os serviços e locais destinados a atividades fisioterápicas e/ou terapêuticas ocupacionais, bem como a
responsabilidade técnica pelo desempenho dessas atividades.
• Divulgar métodos e técnicas de fisioterapia ocupacional, ressalvados os casos de produção científica autorizada na
lei.
• Efetuar treinamento com os pacientes no uso de próteses, objetivando sua adaptação e maior dependência.
• Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, efetuando avaliação postural dos servidores, analisando a funcionalidade
dos equipamentos e acessórios de trabalho, intervindo e organizando ergonomicamente os ambientes de trabalho.
• Efetuar avaliação fisioterápica da condição física do servidor submetido ao exame admissional.
• Auxiliar no desenvolvimento de palestras aos servidores, com temas preventivos (alcoolismo, drogas, tabagismo,
postura ergonômica, DST-AIDS e outros).
• Participar do planejamento, coordenação, controle e execução de programas participativos adotados pela prefeitura,
perseguindo os objetivos definidos nos respectivos programas e\ou pelo superior imediato.

Retificação 02 do Edital de Processo Seletivo 002/2019 | Página 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
No Edital 002/2018, Anexo 03, Cargos de Nível Superior, inclui-se o conteúdo programático das provas objetivas de
conhecimentos específicos para o cargo de o cargo de Fisioterapeuta com a seguinte redação:
Fisioterapeuta
Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 122/2012 – Plano de cargos, carreiras e
vencimentos dos Servidores Efetivos da Administração Direta do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº
154/2014 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jaraguá do Sul. Legislação do SUS: Princípios
e diretrizes do SUS. O SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde. Princípios da Infecção Hospitalar.
Conceitos em Infecção Hospitalar. Higienização das mãos. Fisioterapia: Definição e conceito. O exame clínico do
fisioterapeuta. Cinesioterapia. Fisioterapia nas afecções cardiorrespiratórias: conhecimentos específicos em ventilação
invasiva e não invasiva, fisiologia da respiração. Fisioterapia em traumato-ortopedia. Fisioterapia em reumatologia.
Fisioterapia em neurologia. Fisioterapia em amputações e técnicas médico-cirúrgicas. Fisioterapia em Queimados.
Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s)
sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a
eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]

No Edital 002/2018, inclui-se o capítulo 12 com a seguinte redação:
12.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

12.1

Os candidatos ao cargo de Fisioterapeuta, interessados em solicitar pedido de isenção da taxa de inscrição,
poderá fazê-lo na forma do Item 3.4 deste Edital, tendo como prazo limite às 17h00min dia 25 de julho de 2019;

12.2

Os resultados dos pedidos de isenção serão disponibilizados a partir das 18h00min do dia 26 de julho de 2019
na forma do item 3.4.3 deste Edital.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital, consolidado com as alterações decorrentes desta
Retificação.

Jaraguá do Sul-SC, 22 de julho de 2019.

Alceu Gilmar Moretti
Secretário Municipal de Saúde

Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal
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