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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 
 

DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 
 

 
A Comissão do Processo Seletivo, na forma da lei e nos termos do item “11.5”, do 

Edital de Abertura de Inscrições, publicado em 17 de agosto de 2007, na Imprensa Oficial do Mu-

nicípio de Catanduva, edição nº 96 – Ano II, comunica aos interessados que o aludido Edital fica 

retificado na forma seguinte: 

 

No Anexo I – Atribuições, onde se lê: 

“Fisioterapeuta do PSF: 
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, fun-
cionais e movimentação, de sobrecarga e de atividade; planeja e executa tratamentos de afecções 
reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes e outros, utilizando-se de meios físicos especi-
ais, como cinesioterapia, eletroterapia e hidroterapia; ensina exercícios corretivos de coluna, defei-
tos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular ministrando exercícios e ativi-
dades adequadas; prepara e ensina exercícios de pré e pós parto; faz relaxamento, exercícios e 
jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, estimu-
lando a sociabilidade; supervisiona, orienta e avalia atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, 
orientando-os na execução das tarefas para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e 
a manipulação de aparelhos mais simples; controla o registro de dados, observando as anotações 
das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos; executa outras ativi-
dades relacionadas com sua função”.  
 
Leia-se: 
 
Fisioterapeuta do PSF: 
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, fun-
cionais e movimentação, de sobrecarga e de atividade; planeja e executa tratamentos de afecções 
reumáticas, osteoartroses, seqüelas de acidentes e outros, utilizando-se de meios físicos especi-
ais, como cinesioterapia, eletroterapia e hidroterapia; ensina exercícios corretivos de coluna, defei-
tos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular ministrando exercícios e ativi-
dades adequadas; prepara e ensina exercícios de pré e pós parto; controla o registro de dados, 
observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatís-
ticos; executa outras atividades relacionadas com sua função.  
 
As demais regras permanecem inalteradas. 
 

 
Catanduva, 18 de setembro de 2007. 
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