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ERRATA N° 02/2018 

 
 

AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018 – PMVA 
 

 
O PREÂMBULO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
001/2018 – PMVA, DE 16/02/2018, PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA N° 1017, DE 16/02/2018, PASSA A VIGORAR 
COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
“A Prefeitura Municipal de Vargem Alta (ES) torna público que estarão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de caráter eliminatório 
e classificatório, objetivando a contratação de pessoal para suprir necessidades 
temporárias de excepcional interesse público bem como formação de cadastro de 
reserva, da Prefeitura Municipal de Vargem Alta - ES, com base na Lei Municipal 
nº 610/2006 – contratação temporária (geral), Lei 720/2008 e alterações, Lei 
883/2010 e alterações, Lei 915/2011, Lei 1105/2015, Lei 757/2008 e alterações, 
Lei 655/2007 e alterações, Lei 595/2006 e alterações e Lei 598/2006 e alterações, 
em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal.”  
 
 
O ANEXO I, DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
001/2018 – PMVA, DE 16/02/2018, PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA N° 1017, DE 16/02/2018, NA PARTE QUE 
DISPÕE SOBRE O PABS – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, 
PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 
 
“PABS - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
 
TIPO DE VÍNCULO: CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO  
 
PERÍODO DO CONTRATO: Na forma da lei. (Quando ocorrer necessidade de 
substituição ou contratação temporária os prazos poderão ser inferiores) 
 

Cargo 
Quadro 

de Vagas 
Requisito / 

Escolaridade 

Carga 
Horária 

Semanal 
Atribuições 

Valor do 
salário base 

Médico 
Pediatra 

CR 

Diploma em 
medicina, 
registro no 

CRM-ES, título 
de especialista 
ou residência 
médica em 
pediatria. 

20 

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento do 
recém nascido à puberdade (adolescência); 
Imunização; Alimentação da criança distúrbios 
nutricionais; Desidratação aguda por diarreia e 
vômito; Desnutrição proteico-calórica; Problemas 
neurológicos (meningites, meningoencefalites, 
tumores intracranianos, tétano, convulsões); 
Problemas oftalmológicos (conjuntivites, 
alterações oculares nas hipovitaminoses); 
Problemas do ouvido, nariz, boca e garganta 

R$ 1.196,26 
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(otites, infecções das vias aéreas superiores, 
rinites, sinusites, adenóides); Distúrbios 
respiratórios (bronquiolite, asma, tuberculose 
pulmonar, pneumonias, fibrose cística 
(mucoviscidose); Distúrbios cardiológicos 
(cardiopatias congênitas cianóticas e assinóticas, 
endocardite infecciosa, miocardite, doença de 
Chagas); Problemas do aparelho digestivo 
(vômitos e diarreia, diarreia crônica, doença 
celíaca, alergia alimentar, parasitoses intestinais, 
refluxo gastresofágico, patologias cirúrgicas, 
hepatites, diabetes infanto-juvenil); Problemas 
urinários (infecções do trato urinário, hematúria, 
glomerulopatias, síndrome nefrótica, refluxo 
vesico ureteral, válvulas da uretra posterior); 
Problemas hematológicos (anemias carências, 
anemia aplástica, anemia falciforme, anemias 
hemolíticas, leucemias, púrpuras, 
hemofilia);Hepatoesplenomegalia e adenomegalia 
(mononucleose, adenite cervical, toxoplasmose, 
blasto micose); A febre e as infecções na infância 
(a criança febril, febre tifoide, salmonelose, 
malária, brucelose, interpretação e conduta na 
criança com reação de Mantoux positivo, 
síndrome de deficiência imunológica na infância); 
Antibióticos e quimioterápicos; Aleitamento 
Materno; Doenças exantemáticas em pediatria; 
Infecções neonatais agudas e crônicas; Asfixia 
Neonatal; Legislações do Sistema único de Saúde 
(SUS); Saúde Coletiva; Noções do Programa de 
Saúde da Família (PSF); Leis e Diretrizes do 
NASF (Núcleo de Apoio do Programa Saúde da 
Família). Desempenhar outras Atividades 
inerentes ao cargo. 

Médico Clínico 
Geral 

CR 

Diploma em 
medicina, 

registro no CRM 
- ES 

20 

Examinar o paciente auscultando, apalpando ou 
utilizando instrumentos especiais para determinar 
diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames 
complementares; emitir diagnóstico; prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para os demais tipos de patologia, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; encaminhar o paciente a especialista, 
outra categoria profissional ou a outra instituição, 
dependendo da avaliação médica; manter  registro 
dos pacientes examinados, anotando a  conclusão  
diagnosticada,  tratamento prescrito e evolução da 
doença; prestar atendimento de urgência e 
emergência; encaminhar pacientes para  
atendimento especializado de maior 
complexidade, quando for  o  caso  e  desenvolver  
outras atribuições pertinentes ao local onde 
estiver exercendo a função e desenvolver  outras  
atribuições  pertinentes  à função. 

R$ 1.196,26 

Atendente CR 
Ensino Nível 

Médio 
40 

Recepcionar o público em geral, efetuando a 
triagem para o encaminhamento aos interessados; 
executar os serviços que tem por finalidade o 
atendimento encaminhamento de pessoas que 
necessitam de serviços médicos, odontológicos, 
serviço social e outros; recepcionar pessoas que 
procuram um destes serviços; prestar informações 
em geral; encaminha ao local de atendimento 
obedecendo à autorização dos consultores; 
receber, efetuar e controlar ligações telefônicas; 
atender a ligações telefônicas internas e externas, 
transferindo-as ao solicitante ou destinatário; 
prestar informações pedidas; anotar recados 
eventualmente; efetuar controle interno de 

R$ 621,30 + 
Complemento 
até atingir o 

valor do 
salário 

mínimo.  
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interurbano; organizar lista de endereços 
telefônicos de interesse do serviço; zelar pelo 
patrimônio sob sua responsabilidade; 
desempenhar outras atribuições que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

CR 

Ensino médio 
Completo + 

Curso Técnico 
de Enfermagem 

ou Curso 
Auxiliar de 

Enfermagem + 
registro no 
COREN-ES 

40 

Atender pacientes encaminhando-os ao médico 
ou ao dentista; verificar a pressão e a temperatura 
dos pacientes, anotando em prontuário; comunicar 
ao médico as condições do paciente; ministrar 
medicamentos conforme prescrição médica; 
preparar pacientes para consultas e exames; 
preparar e esterilizar instrumentos; auxiliar nas 
pequenas cirurgias e suturas; fazer curativos, 
nebulizações, inalações e retirar pontos, 
observadas as prescrições medicas; comunicar a 
alta dos pacientes aos seus familiares; fazer 
balanço mensal dos medicamentos bem como a 
sua solicitação; fazer reunião para esclarecimento 
e orientação a gestantes; desempenhar outras 
atribuições que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. 

R$ 621,30 + 
Complemento 
até atingir o 

valor do 
salário 

mínimo.” 

 
 
 
Vargem Alta – ES, 23 de fevereiro de 2018 
 
 
 
João Chrisóstomo Altoé 
Prefeito Municipal 


