
PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOINVILLE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 003/2014

ANEXO  I I -A – ATIVIDADES ,  ESCOLARIDADE  E  REQUISITOS

A. CARGOS  DE  ADMINISTRAÇÃO  GERAL  – N ÍVEL SUPERIOR

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO - RECONSTRUÇÃO DE MAMA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  cirurgia  plástica 
reparadora  realizando  os  exames,  diagnóstico  e  procedimentos  cirúrgicos  aos 
pacientes encaminhados por médicos das especialidades básicas e outros serviços, 
seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição,  a fim de promover e 
restabelecer a saúde e o bem-estar do paciente.
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em cirurgia plástica 
e título de especialista em cirurgia plástica de reconstrução de mama e registro no 
conselho.

CARGO: MÉDICO CLÍNICA MÉDICA
Descrição:  É responsável  pelo  atendimento  médico  ambulatorial,  procedendo  aos 
exames,  diagnóstico,  orientações  de  tratamento  e  acompanhamento  de  pacientes, 
inclusive  no domicílio  bem como pela  contribuição em programas preventivos  que 
possibilitem melhores condições de saúde à população e na participação e realização 
de atividades educativas para a qualificação do atendimento.
Pré-requisito: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  dermatologia 
realizando os exames, diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, 
encaminhados por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de promover e restabelecer a 
saúde e o bem-estar do paciente.
Pré-Requisito:  Ensino Superior  em Medicina,  Residência Médica em dermatologia 
e/ou Título de Especialista em dermatologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO GERIATRA
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de geriatria, procedendo 
aos exames, diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes, 
bem como pela  contribuição em programas preventivos  que possibilitem melhores 
condições  de  saúde  à  população  e  na  participação  e  realização  de  atividades 
educativas para a qualificação do atendimento.
Pré-requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Geriatria  e/ou 
Título de Especialista em Geriatria e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de ginecologia, inclusive 
obstétrico,  procedendo  aos  exames,  diagnóstico,  orientações  de  tratamento  e 
acompanhamento  de  pacientes,  bem  como  pela  contribuição  em  programas 
preventivos  que  possibilitem  melhores  condições  de  saúde  à  população  e  na 
participação e realização de atividades educativas para a qualificação do atendimento.
Pré-requisito: Ensino Superior  em Medicina e Residência  Médica em Ginecologia 
e/ou título de especialista em Ginecologia e Registro no Conselho. 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/PATOLOGIA DE COLO
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  ginecologia, 
especificamente patologia de colo procedendo aos exames, diagnóstico, orientações 
de tratamento e acompanhamento de pacientes, inclusive cirúrgico, bem como pela 
contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde 
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à  população  e  na  participação  e  realização  de  atividades  educativas  para  a 
qualificação do atendimento.
Pré-requisito: Ensino Superior  em Medicina e Residência  Médica em Ginecologia 
e/ou título de especialista em Ginecologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de infectologia realizando 
os exames, diagnóstico e procedimentos aos pacientes, encaminhados por médicos 
das  especialidades  básicas  e  outros  serviços,  seguindo  as  diretrizes  técnicas 
estabelecidas pela instituição, a fim de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar 
do paciente. 
Pré-requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Infectologia e/ou 
título de especialista em Infectologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO   ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA  
Descrição:  É responsável pela prestação de cuidados médicos primários à saúde, 
dentro do contexto de atendimento integral aos indivíduos e às famílias, realizando 
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo vínculos com a 
comunidade,  atuando  junto  à  equipe  multidisciplinar  e  participando  e  realizando 
atividades educativas junto aos profissionais da equipe e comunidade.
Pré Requisito: Ensino Superior em Medicina e Registro no CREMESC.

CARGO: MÉDICO MEDICINA DO TRABALHO
Descrição:  É  responsável  por  prestar  atendimento  de  urgência  e  emergência  a 
crianças e adolescentes identificados de acordo com o protocolo de acolhimento com 
classificação de risco instituído pelo gestor, responsabilizando-se integralmente pelos 
mesmos; integrar a equipe multidisciplinar no trabalho, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos  operacionais,  proporcionando 
atendimento humanizado.
Pré-Requisito:  Ensino  Superior  em Medicina,  Residência  Médica em Medicina  do 
Trabalho e/ou título de Especialista em Medicina do Trabalho reconhecido e Registro 
no Conselho.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
Descrição:  É responsável pelo diagnóstico e tratamento de problemas inerentes às 
doenças do Sistema Nervoso Central e Periféricos, por meio de medicamentos, a fim 
de  buscar  a  saúde  e  o  bem-estar  do  paciente,  bem  como  pela  contribuição  em 
programas  preventivos,  reuniões  de  modo  a  promover  a  qualidade  de  vida  da 
população em sua área de atuação, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela 
instituição. Participação em atividades educativas aos profissionais da atenção básica, 
inclusive na modalidade de matriciamento.
Pré-requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em neurologia e/ou 
Título de Especialista em Neurologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO
Descrição: É responsável pelo atendimento médico de crianças e adolescentes, na 
área de neurologia, realizando os exames, diagnóstico e procedimentos aos pacientes, 
encaminhados por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de promover e restabelecer a 
saúde e o bem-estar do paciente.
Pré-requisito:  Ensino  Superior  em  Medicina  e  Residência  Médica  em  neurologia 
Pediátrica  e/ou  Título  de  Especialista  em  Neurologia  Pediátrica  e  Registro  no 
Conselho.
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CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  oftalmologia 
realizando os exames, diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, 
encaminhados por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de promover e restabelecer a 
saúde e o bem-estar do paciente.
Pré-Requisito:  Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em oftalmologia 
e/ou título de especialista em Oftalmologia e Registro no Conselho.
 
CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Descrição:  É responsável por executar atividades correspondentes à sua respectiva 
formação atendimento, diagnóstico e tratamento de patologias da orelha média e nas 
infecções  de  vias  aéreas  superiores  de  pacientes  encaminhados  por  médicos  de 
especialidade  básica  e  outros,  orientando  e  encaminhando  quando  necessário  a 
outros  serviços,  a  fim  de  promover  e  restabelecer  a  saúde  e  o  bem-estar  da 
população.
Pré-Requisito:  Ensino  Superior  em  Medicina  e  Residência  Médica  em 
otorrinolaringologia e/ou título de Especialista em Otorrinolaringologia e Registro no 
Conselho.

CARGO: MÉDICO PATOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pela  realização  de  diagnósticos  de  várias  doenças, 
inclusive do câncer, por meio de estudo do microscópio de amostras de células ou 
tecido, diagnosticando, orientando, tratando e estabelecendo prognósticos, a fim de 
promover e restabelecer a saúde e o bem-estar da população.
Pré-Requisito:  Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Patologia e/ou 
título de Especialista em Patologia e Registro no Conselho.
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  de  crianças  e  adolescentes, 
realizando consultas, procedendo aos exames, avaliações, diagnósticos, orientações, 
encaminhamentos e tratamentos,  bem como atuando junto a equipe de saúde em 
ações de promoção e proteção à  saúde da criança e  adolescente.  Participação e 
realização de atividades educativas para a qualificação do atendimento.
Pré-requisito:  Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Pediatria  e/ou 
Título de Especialista em Pediatria e Registro no Conselho.
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICA MÉDICA
Descrição:  É  responsável  por  prestar  atendimento  de  urgência  e  emergência  a 
crianças e adolescentes identificados de acordo com o protocolo de acolhimento com 
classificação de risco instituído pelo gestor, responsabilizando-se integralmente pelos 
mesmos; integrar a equipe multidisciplinar no trabalho, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos  operacionais,  proporcionando 
atendimento humanizado. 
Pré-requisito: Ensino Superior em Medicina e Registro no CREMESC.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  de  bebês,  crianças  e 
adolescentes, com diversos tipos de enfermidade, com prioridade aos casos de risco 
de vida ou de urgência, tratando, orientando ou encaminhando a outros serviços, a fim 
de promover e restabelecer a saúde e o bem-estar do usuário.
Pré-requisito:  Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Pediatria  e/ou 
Título de Especialista em Pediatria e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA 
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  pneumologia 
realizando os exames, diagnóstico e procedimentos, inclusive cirúrgico, aos pacientes, 
encaminhados por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de promover e restabelecer a 
saúde e o bem-estar do paciente.
Pré-requisito:  Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Pneumologia 
e/ou Título de Especialista em Pneumologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PROCTOLOGISTA 
Descrição: É responsável pelo atendimento médico na área de proctologia realizando 
os  exames,  diagnóstico  e  procedimentos,  inclusive  cirúrgicos,  aos  pacientes, 
encaminhados por médicos das especialidades básicas e outros serviços, seguindo as 
diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, a fim de promover e restabelecer a 
saúde e o bem-estar do paciente.
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Proctologia e/ 
ou Título de Especialista em Proctologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  psiquiatria  aos 
pacientes nos diferentes ciclos vitais, desenvolvendo planos terapêuticos adequados, 
orientando os familiares e equipes de saúde no cuidado com saúde mental. Participar 
nos  programas  de  prevenção,  controle  de  agravos  e  reabilitação  psicossocial  em 
práticas  individuais  e de grupo,  conforme a  política  de saúde mental  instituída no 
município  bem como pela  contribuição em programas preventivos que possibilitem 
melhores  condições  de  saúde  à  população  e  na  participação  e  realização  de 
atividades educativas para a qualificação do atendimento.
Pré-requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria e/ou 
Título de Especialista em Psiquiatria e Registro no Conselho. 

CARGO: MÉDICO REUMATOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  médico  na  área  de  reumatologia, 
procedendo aos exames, diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento 
de  pacientes,  encaminhados  por  médicos  das  especialidades  básicas  e  outros 
serviços, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição, bem como pela 
contribuição em programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde 
à  população  e  na  participação  e  realização  de  atividades  educativas  para  a 
qualificação do atendimento.
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Reumatologia 
e/ou Título de Especialista em Reumatologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA VASCULAR
Descrição: É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico vascular 
de média complexidade, ao operacionalizar equipamento de ecografia com Doppler, 
bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões de modo a promover 
a qualidade de vida da população em sua área de atuação, seguindo as diretrizes 
técnicas estabelecidas pela instituição.
Pré-Requisito: Ensino  Superior  em  Medicina,  Certificado  de  habilitação  em 
Ultrassonografia Vascular e Registro no conselho.

CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Descrição: É responsável pela realização de exames de auxílio diagnóstico de média 
complexidade,  emitindo  laudos,  operacionalizando  equipamento  e  entendendo  a 
natureza do ultrassom e suas indicações, bem como pela contribuição em programas 
preventivos e reuniões, de modo a promover a qualidade de vida da população em sua 
área de atuação, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela instituição.
Pré-Requisito: Ensino  Superior  em  Medicina,  Certificado  de  habilitação  em 
Ultrassonografia e Registro no conselho.
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