
AVISO Nº 02

PROCESSO SELETIVO MÉDICOS PSIQUIATRA E INFECTOLOGISTA EDITAL 001/2022, DE 01 DE

 AGOSTO DE 2022

O Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, no uso das suas atribuições legais,
torna  pública  a  retificação  do  Edital  001/2022,  publicada  em 01  de  agosto  de  2022,  do Processo
Seletivo estagiários, conforme a seguir:

I-ONDE SE LÊ:

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar
solicitação  de  exames-diagnósticos  relacionados  à  sua  atividade;  analisar  e  interpretar
resultados de exames diversos; manter registro adequado do atendimento no prontuário do
paciente. Realizar atendimentos individuais ou de grupos; realizar avaliação clínica psiquiátrica;
planejar,  coordenar,  prestar  assistência  às  vítimas  de  violência  em  suas  famílias;  Emitir
atestados,  laudos  e  pareceres  sobre  as  condições  de  saúde  dos  pacientes;  trabalhar  em
equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar; realizar matriciamento e discussão de caso junto
aos profissionais dos demais serviços de saúde; desenvolver e/ou participar de projetos Inter
setoriais para promover a saúde das pessoas e de suas famílias; participar de capacitações e
treinamentos; participar do acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários; atender nos
domicílios; prestar atendimento em urgências; coletar e avaliar dados na sua área de atuação,
de  forma  a  desenvolver  indicadores  de  saúde  da  população.  Supervisionar  residentes  e
estagiários.  Realizar  atividades  de  ensino  e  pesquisa.  Executar  suas  atividades  em
consonância  com  as  diretrizes  do  governo  federal,  estadual  e  municipal.  Executar  outras
tarefas  correlatas  à  área  de  atuação,  definidas  pela  legislação  e/ou  protocolos  Federal,
Estadual e Municipal, dentro da rede de serviço do sistema de saúde, inclusive as editadas no
respectivo  regulamento  da  profissão.  Executar,  de  acordo  com  a  qualificação  de  cada
profissional,  os  procedimentos  de  vigilância  à  saúde  e  de  vigilância  epidemiológica,  nas
diferentes fases do ciclo de vida; Efetuar a notificação compulsória de doenças.

II-LEIA-SE:
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ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA

Realizar consulta médica prestando assistência integral à saúde mental (promoção
e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção  da  saúde),  atendendo  todas  as  faixas  etárias,  ciclos  de  vida  e
especificidades  relacionadas  (infância,  adolescência,  adultos,  gestantes,  idosos,
vítimas de violência, programas de prevenção ao suicídio, assistência às pessoas
com  transtorno  do  espectro  autista,  assistência  às  pessoas  com  déficit  de
Atenção/Hiperatividade, assistência à pessoas usuárias de susbstâncias psicoativas,
entre  outros);  Efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnósticos,  prescrever
medicamentos  e  realizar  outras  formas  de  tratamento,  para  diversos  tipos  de
sofrimento  mental,  aplicando  recursos  da  medicina  preventiva  e  terapêutica;
Analisar  e  interpretar  resultados  de  exames  diversos,  comparando-os  com  os
padrões normais,  para confirmar e/ou informar os diagnósticos;  Manter registros
adequado  dos  pacientes  em  prontuário,  anotando  a  conclusão  diagnosticada,
tratamento prescrito e evolução da doença; Efetuar atendimento integral à saúde
mental em atendimentos individuais ou coletivos: 1. Realizar anamnese; 2. Efetuar
exame  físico;  3.  Efetuar  exame  psiquiátrico;  4.  Determinar  o  diagnóstico  ou
hipótese  diagnóstica;  5.  Solicitar  exames  laboratoriais  e  outros  quando  julgar
necessário;  6.  Ministrar  o  tratamento  (medicamento,  dosagem,  uso  e  duração);
Participar  do  acolhimento  atendendo  as  intercorrências  dos  usuário;  Prestar
atendimento em urgências psiquiátricas; Encaminhar pacientes para atendimento
especializado, quando for o caso; Sugerir internações ou remoções, desde que com
consentimento do interessado; Atender nos domicílios, quando necessário; Fornecer
laudos  médicos  e  psiquiátricos  ao  Poder  Judiciário  ou  outros,  que  se  fizerem
necessários;  Participar  do  planejamento,  execução  e  avaliação  de  programas
educativos  de  prevenção  dos  problemas  de  saúde  mental,  saúde  pública  e  de
atendimento médico-psiquiátrico; Participar de atividades educativas de prevenção
e promoção da saúde mental, através de campanhas, palestras, reuniões, grupos,
elaboração de documentos, folhetos educativos, publicação de artigos, entre outras
formas;  Participar  e/ou  coordenar  grupos  terapêuticos  em  saúde  mental  para
pacientes, familiares e/ou população em geral; Prestar atendimento em urgências
psiquiátricas,  realizando  o  encaminhamento  necessário;  Trabalhar  em  equipe
multiprofissional e/ou interdisciplinar; Realizar matriciamento e discussão de casos
clínicos  junto aos profissionais  dos  demais  serviços  de saúde;  Desenvolver  e/ou
participar de projetos intersetoriais para promover a saúde mental das pessoas e de
suas  famílias;  Participar  de  todas  as  reuniões  para  as  quais  seja  convocado,
relacionadas  com  sua  função;  Participar  de  capacitações  e  treinamentos;
Apresentar, quando solicitado, relatórios e materiais distribuídos nos treinamentos,
para registro e arquivamento; Elaborar, quando solicitado, registro de trabalho e
outros de rotina funcional; Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma
a  desenvolver  indicadores  de  saúde  da  população;  Supervisionar  residentes  e
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estagiários; Realizar atividades de ensino e pesquisa; Executar suas atividades em
consonância com as diretrizes do governo federal, estadual e municipal; Executar
outras  tarefas  correlatas  à  área  de  atuação,  definidas  pela  legislação  e/ou
protocolos Federal, Estadual e Municipal, dentro da rede de serviço do sistema de
saúde, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; Executar, de
acordo com a qualificação profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de
vigilância  epidemiológica,  nas  diferentes  fases  do  ciclo  de  vida;  Efetuar  a
notificação compulsória de doenças; E demais atribuições pertinentes à profissão,
segundo  a  classe,  ordem  ou  conselho  profissional  específico;  Executar  outras
tarefas afins.

Canoas, 09 de agosto de 2022.

______________________________________

 Miria Elisabete Bairros de Camargo

Diretora Presidenta FMSC
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