PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018

A Prefeitura Municipal de Onda Verde, Estado de São Paulo, torna pública a Retificação Parcial do
Edital de Concurso Público n.º 001/2018 de 05 de fevereiro de 2018, publicado na imprensa local e na Sede da
Prefeitura, RETIFICANDO a carga horária, Vencimento e atribuições do Médico Plantonista, que passam a ser as
seguintes:

MÉDICO PLANTONISTA
carga horária: 24 horas semanais em Regime de Plantão ou de acordo comas necessidades da administração
Vencimento: 55,00 por hora
Atribuições: Atender a livre demanda de consultas avaliando situações de urgência e emergência, incluindo a área de
pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica geral e de acidente de trabalho. Examinar o paciente, utilizando os
instrumentos adequados que permitam classificar os atendimentos conforme a prioridade de atendimento por risco de
vida definidas em protocolo de atendimento; avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnósticos dos pacientes,
inclusive, exame físico; solicitar exames laboratoriais e de imagem quando necessário; prestar pronto atendimento a
pacientes em repouso e observação, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive
pelo encaminhamento a centro de referencia para internação, quando necessária; estabelecer o plano médicoterapêutico, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos e demais terapêuticas, apropriadas a cada
paciente, reavaliando, no mínimo uma vez em cada turno, os pacientes durante o período de permanência destes
dentro do local do Pronto Atendimento ou Unidade de Saúde; prestar atendimento externo no caso de eventuais
emergências inclusive no caso de transporte do paciente para outras unidades hospitalares ou serviços de emergência;
realizar registros adequados sobre os pacientes; participar em todas as atividades para o que for designado pela chefia
imediata; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; executar outras tarefas
correlatas à sua área de competência; obedecer ao Código de Ética Médica e demais normas de conduta profissional.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Onda Verde – SP, 06 de fevereiro de 2018.

Fabrício Pires Carvalho
Prefeito

