ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES
EDITAL Nº 001/2018
ATO Nº 001/2018 DE PRIMEIRA RETIFICAÇÃO
DO EDITAL Nº 001/2018 DE PROCESSO SELETIVO

JONAS GOMES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Passo de Torres, estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, juntamente com a comissão municipal e o Instituto O Barriga
Verde, torna público a Retificação do Edital 001/2018 de Processo Seletivo do município de
Passo de Torres:

1. Fica incluído o Cargo de Fisioterapeuta no presente edital, que passa a vigorar da
seguinte forma:
CARGO DE ENSINO SUPERIOR

CARGOS

FISIOTERAPEUTA

Nº
VAGAS

CR

CARGA
HORÁRIA

20h/s

REMUNERAÇÃO

2.387,00

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

TIPO DE
PROVA

VALOR DE
INSCRIÇÃO

Portador de certificado ou
diploma de conclusão de curso
superior, com registro no órgão
fiscalizador
do
exercício
profissional.

Escrita

R$ 100,00

ATRIBUIÇÃO DO CARGO:
FISIOTERAPEUTA: Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a finalidade de recuperar desenvolver e
conservar a capacidade física do paciente após diagnostico; Desenvolver atividade de habilitação e reabilitação
junto com equipe multiprofissional nas diversas áreas assistências; Emitir e se responsabilizar pelos laudos; Seguir
rigidamente os padrões técnicos estabelecidos para realização dos exames e as normas de biossegurança;
Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda
e oferta de serviço) no âmbito do sistema único de saúde do município, integrando-o com outros níveis do sistema.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
FISIOTERAPEUTA
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde -Princípios e diretrizes, controle social,
Indicadores de saúde, legislação; protocolos SUS; Sistemas de informação em saúde; Núcleo de Apoio à Saúde da
Família – NASF; Modelos de atenção e cuidados em saúde; Vigilância em saúde; Epidemiologia; Pacto pela Saúde;
Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias; Política Nacional de Humanização. Estatuto da criança e
do adolescente – ECA; estatuto do idoso; Bioética e Legislação do Exercício Profissional; Biossegurança;
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Anatomia do corpo humano: planos e eixos
anatômicos; esqueleto axial; ossos, junturas, músculos, vasos e nervos; sistema circulatório; sistema respiratório;
sistema esquelético; sistema articular; sistema muscular. Anatomia funcional do sistema nervoso, organização e
classificação, estrutura macroscópica e microscópica do sistema nervoso central e periférico. Aspectos gerais do
sistema nervoso autônomo. Vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central. Vascularização do sistema
nervoso central. Fisiologia celular. Fisiologia muscular. Contração do músculo. Placa motora. Potenciais de
membrana e transmissão nervosa. Sinapse e os circuitos neuronais básicos. Fisiologia dos receptores. Fisiologia do
sistema nervoso, muscular, cardiovascular e respiratório. Aplicação das leis e grandezas físicas na compreensão do
movimento humano, no diagnóstico e na terapêutica relativa à fisioterapia. Princípios e estudo biomecânico do
movimento humano (cinética e cinemática do movimento humano normal e adaptado na execução das atividades
de vida diária). Equilíbrio do corpo humano. Efeitos da força de gravidade, centro de gravidade do corpo. Mecânica
da coluna vertebral. Goniometria. Avaliação muscular: provas de força e flexibilidade. Aplicação do movimento
sob forma terapêutica. Ganho de força muscular e amplitude de movimento: métodos, técnicas e recursos
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fisioterápicos. Noções de tratamento clínico e cirúrgico das doenças ortopédicas e traumáticas, assim como no
tratamento em diferentes fases de doenças infecciosas e degenerativas de músculos, ossos e articulações.
Disfunções da coluna vertebral. Fraturas e luxações. Desenvolvimento e avaliação do sistema neuropsicomotor.
Paralisia cerebral. Paralisia braquial obstétrica. Mielomeningocele. Doenças neuromusculares e síndromes de
regressão neurológica. Repercussão das doenças cerebrovasculares e traumatismo craniencefálico na infância.
Lesão de plexo braquial, plexo lombossacro e nervos periféricos. Lesão medular. Síndrome de GuillainBarré.
Poliomielite. Acidente vascular cerebral. Traumatismo craniencefálico. Doenças degenerativas. de indivíduos
adultos com doenças e disfunções neurológicas. Semiologia do aparelho respiratório. Patologias pulmonares mais
frequentes, incluindo avaliação, classificação, quadro clínico, complicações, evolução e tratamento. Avaliação da
função pulmonar: mecânica respiratória, ventilometria, espirometria e pressões respiratórias. Técnicas específicas
em fisioterapia respiratória ambulatorial e de UTI. Ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Métodos e técnicas
de fisioterapia, empregados na reabilitação pulmonar (desobstrução, reexpansão e treinamento muscular).
Indicação e características das órteses de membros inferiores, superiores e de tronco; próteses de membros
inferiores. Indicação e tipos de auxílio locomoção. Atuação Preventiva em Fisioterapia. Avaliação física, definição
de objetivos e condutas, indicação de tratamento fisioterápico e abordagem em equipe interdisciplinar. Legislação
creffito. Anatomia e fisiologia humana geral. Histologia, neurofisiologia. Biomecânica geral e cinesiologia.
Fisioterapia aplicada à: pediatria, neurologia, adulto e pediátrica; átraumato-ortopedia; reumatologia; aparelho
cardiorrespiratório ambulatorial e cti (adulto e neonatal); ginecologia e obstetrícia, dermato-funcional.
Eletroterapia, termoterapia. Fototerapia, hidroterapia, cinesioterapia, osteopatia, recursos terapêuticos manuais,
métodos de reeducação postural, disfunções crânio-cervico-mandibulares, fisioterapia do trabalho e ergonomia.
Código de Ética.

2. Fica excluído do Conteúdo Programático o Cargo de Agente Auxiliar, pois este cargo
não consta no edital.

3. As demais regras e normas do edital permanecem inalteradas.

PASSO DE TORRES, 06 de fevereiro de 2018.

JONAS GOMES DE SOUZA
Prefeito Municipal
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