
RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO 001/20 09 
 
A Prefeitura Municipal de Franca, através da Secretaria Municipal de Administração e  
Recursos Humanos, no uso das suas atribuições legais, RETIFICA o Edital de Abertura do 
Concurso Público 01/2009 no que segue: 
 
O Programa - Anexo II fica alterado para os empregos abaixo 
 
Médico Emergencista Pediatra 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica 
no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Puericultura.Imunização. Calendário Nacional de vacinação. Alimentação. Principais patologias 
do recém-nascido. Problemas de crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição. 
Desenvolvimento neurológico. Principais patologias oftalmológicas da infância. Principais 
problemas de vias aéreas superiores – nariz, garganta, ouvido, boca e pescoço. Principais 
doenças cardiológicas. Distúrbios respiratórios – principais doenças respiratórias. Doenças do 
tubo digestivo e parede abdominal – doenças gastrintestinais. Doenças endócrinas. Doenças 
exantemáticas, doenças de pele mais comuns na infância. Principais doenças ortopédicas. 
Principais doenças hematológicas. Principais doenças oncológicas. Principais doenças infecto-
contagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Urgência e emergência. 
 
Médico Pediatra 
Política de Saúde: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da Atenção Básica 
no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Reforma 
Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de 
saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Doenças de 
notificação compulsória no Estado de São Paulo. Código de Ética Médica. 
Acidentes na infância: causas mais comuns e prevenção. Afecções agudas do aparelho 
respiratório. Afecções dermatológicas mais comuns na infância. Afecções do aparelho cárdio-
circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. 
Afecções do aparelho urinário: infecções do trato urinário, glomerulonefrite aguda, síndrome  
nefrótica. Afecções do sistema nervoso central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite. 
Afecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções ortopédicas 
na infância: infecciosas (osteomielite e artrite), congênitas e posturais (pé torto, luxação do 
quadril, pés planos, escoliose). Aleitamento materno: aspectos nutricionais, imunológicos, 
psicoafetivos e sócio-econômicos. Alimentação: necessidades nutricionais e higiene alimentar. 
Crescimento e desenvolvimento: neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais comuns, 
motorização do crescimento, puberdade. Distrofias: desnutrição protéico-calórica, raquitismo 
carencial. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, terapia de 
reidratação oral (TRO), fluidoterapia parental. Afecções agudas do aparelho digestivo. Doenças 
infecto-contagiosas próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: 
aspectos clínicos e epidemiológicos. Estatuto da criança e do adolescente. Higiene do 
ambiente físico: habitação, creche, escola. Imunização: composição das vacinas, contra-
indicações e calendário atual da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Imunopatoloia: 
AIDS (aspectos epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil. Doenças 
onco-hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme, diagnóstico precoce das neoplasias 
mais freqüentes na infância. Morbidade e mortalidade infantil. Anatomia e fisiologia do ânus e 
reto. Angiodisplasia e hemangioma. Colonoscopia e exame radiológico. Doença diverticular do 
colon. Doença hemorroidária. Doença inflamatória dos intestinos. DST – Doença sexualmente 
transmissível. Exame proctológico. Retossigmoidoscopia. Infecções peri-anais. Fissuras peri-
anais. Fístulas peri-anais. Malformações ano-retais. Megacolon. Neoplasias do ânus, do reto e 
intestinos. Procidência do reto. Prurido anal. Síndromes poliposas. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do emprego.    
 
Os demais itens do Edital de Abertura 01/2009 permanecem inalterados. 
 
Comissão do Concurso Público 
 
Franca, 06 de maio de 2009. 


