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FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

EDITAL N° 01/2017 

 

1ª RETIFICAÇÃO 
 
 

1- No item 2 - DO NÚMERO DE VAGAS E DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA 

CONVOCAÇÃO E NO ANEXO I 

 
Onde se lê: 

 
2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado 

é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e nos QUADROS I, II, III, IV, V e VI 

abaixo: 

 
QUADRO III 

ENSINO SUPERIOR 

 

CÓDIG
O 

CARGO 

VAGAS  

ESCOLARIDADE 
E REQUISITO  

VENCIMEN
TO  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL  

 TAXA DE 
INSCRIÇÃO  

Ampla 
Concorrên

cia 

Pessoas 
com 

deficiênc
ia 

Negros 
ou 

pardos 
20%l 

Total 

307 Epidemiolo
gista 

1 - - 1 Ensino 
Superior na 

área de 
atuação,  

acrescido de 
registro no 

Conselho para 
Profissões 

regulamentada
s 

R$ 
2.923,14 

20h R$ 55,00 

 
 

Leia-se: 
 
 

2.1. O número de vagas a serem preenchidas neste Processo Seletivo Simplificado 

é o estabelecido no ANEXO I deste Edital, e nos QUADROS I, II, III, IV, V e VI 

abaixo: 
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QUADRO III 

ENSINO SUPERIOR 

 

CÓDIG
O 

CARGO 

VAGAS  

ESCOLARIDADE 
E REQUISITO  

VENCIMEN
TO  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL  

 TAXA DE 
INSCRIÇÃO  

Ampla 
Concorrên

cia 

Pessoas 
com 

deficiênc
ia 

Negros 
ou 

pardos 
20%l 

Total 

307 Epidemiolo
gista 

1 - - 1 Curso Superior 
e 
Especialização 
na área de 
atuação, 
acrescido  de 
registro no 
conselho 
pertinente. 

 

R$ 
2.923,14 

20h R$ 55,00 

 
 
 
 

2- No item 11.6 
 

Onde se lê: 
 
11.6. O resultado final após recursos deste Processo Seletivo Simplificado será 

publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e em ordem de 

classificação e estará disponível, para consulta dos candidatos no endereço 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 18/08/2017. 

 
 

Leia-se: 
 

11.6. O resultado final após recursos deste Processo Seletivo Simplificado será 

publicado no Diário Oficial de Contagem eletrônico - DOC.e em ordem de 

classificação e estará disponível, para consulta dos candidatos no endereço 

eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos, no dia 03/01/2018. 

 

 

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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3- No ANEXO II - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS E SUA DESCRIÇÃO 

SUMÁRIA 

Onde se lê: 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

CARGO DESCRIÇÃO 

 

EPIDEMILOGISTA 

 

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; implementar 
ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 
letivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área 
médica. 

 
 

Leia-se: 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: ENSINO SUPERIOR 

CARGO DESCRIÇÃO 

 

EPIDEMIOLOGISTA 

 

Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da 
saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias; elaborar documentos e difundir conhecimentos 
da área.  

 

 

Onde se lê: 
 
 

PARA ATUAR NO PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA 

ENSINO SUPERIOR 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

 

 Atuar no atendimento direto com ações sócio assistenciais, de articulação 
interdisciplinar e ações sócio educativas no trabalho do Consultório na Rua, com 
vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças e redução de danos causados 
pelo uso de álcool e outras drogas; 

 Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e 
/ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária; 
orientando, encaminhando e acompanhando os usuários quanto aos benefícios 
sociais e previdenciários; 

 Fortalecer os vínculos familiares respeitando as potencialidades, na perspectiva 
de incentivar o usuário e a se tornar sujeito do processo de promoção, proteção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde; 

 Mapear e articular os recursos do território a fim de promover a reinserção social 
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e familiar; 

 Registrar a produção de atendimentos nos sistema adotado pelo município;  

 Ter a flexibilidade na agenda para alterações de horários para o atendimento, 
desde que compatíveis com a carga horária estabelecida na legislação referente 
ao Programa de Consultório na Rua, mas que leve em consideração as 
peculiaridades da população assistida; 

 Promover o reconhecimento da cidadania por meio da recuperação de 
documentos pessoais; 

 Trabalhar em cooperação com os agentes sociais visando ações de redução de 
danos e promoção da cidadania, orientando os usuários na busca de órgãos de 
defesa dos direitos; 

 Estabelecer parcerias e fortalecer as redes intersetoriais constituídas pelos 
equipamentos do território, tais como: CREAS, CRAS, Centro Pop e órgãos de 
defesa como Defensoria Pública, Ministério Publico e Varas da Infância;  

 Contribuir nas sensibilizações dos profissionais quanto os aspectos relacionados 
ao resgate da cidadania e benefícios para a população em situação de rua; 

 Realizar visita aos serviços da rede de assistência; 

 Planejar, elaborar e conduzir grupos educativos no território; 

 Participar de reuniões de articulação de rede; 

 Apoiar e monitorar o acompanhamento dos aspectos sociais dos PTS. 

 Realizar acompanhamento das questões de moradia da população em situação de 
rua, em parceria com as secretarias de assistência e desenvolvimento social, bem 
como secretaria de habitação, buscando encaminhamentos para espaços de 
moradia possíveis para cada uma das situações, 

 Realizar acompanhamento das questões de educação e trabalho da população em 
situação de rua, em parceria com a Secretaria de Educação, de Trabalho e  da 
Cultura buscando encaminhamentos para espaços educacionais, de formação 
profissional e/ou geração de renda; 

 Desenvolver atividades coletivas, como de biblioteca circulante, eventos culturais, 
participação em eventos ligados aos movimentos, Fóruns da área da Assistência 
Social, ONG´s, Conferência Municipal da Saúde, de acordo com as necessidades e 
desejos da população em situação de rua daquele território; 

 Contribuir de Forma ativa nos processos de Educação Permanente;  

 Participar da discussão de caso em equipe e contribuir para a construção de um 
projeto terapêutico singular do usuário e providenciar os encaminhamentos 
necessários; 

 Realizar as demais atribuições específicas do psicólogo, descritas na Política 
Nacional de Atenção Básica. 
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Leia-se: 

 
 

PARA ATUAR NO PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA 

ENSINO SUPERIOR 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

 

 Atuar no atendimento direto com ações sócio assistenciais, de articulação 
interdisciplinar e ações sócio educativas no trabalho do Consultório na Rua, com 
vistas à promoção da saúde, prevenção de doenças e redução de danos causados 
pelo uso de álcool e outras drogas; 

 Democratizar as informações por meio de orientações (individuais e coletivas) e 
/ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais da população usuária; 
orientando, encaminhando e acompanhando os usuários quanto aos benefícios 
sociais e previdenciários; 

 Fortalecer os vínculos familiares respeitando as potencialidades, na perspectiva 
de incentivar o usuário e a se tornar sujeito do processo de promoção, proteção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde; 

 Mapear e articular os recursos do território a fim de promover a reinserção social 
e familiar; 

 Registrar a produção de atendimentos nos sistema adotado pelo município;  

 Ter a flexibilidade na agenda para alterações de horários para o atendimento, 
desde que compatíveis com a carga horária estabelecida na legislação referente 
ao Programa de Consultório na Rua, mas que leve em consideração as 
peculiaridades da população assistida; 

 Promover o reconhecimento da cidadania por meio da recuperação de 
documentos pessoais; 

 Trabalhar em cooperação com os agentes sociais visando ações de redução de 
danos e promoção da cidadania, orientando os usuários na busca de órgãos de 
defesa dos direitos; 

 Estabelecer parcerias e fortalecer as redes intersetoriais constituídas pelos 
equipamentos do território, tais como: CREAS, CRAS, Centro Pop e órgãos de 
defesa como Defensoria Pública, Ministério Publico e Varas da Infância;  

 Contribuir nas sensibilizações dos profissionais quanto os aspectos relacionados 
ao resgate da cidadania e benefícios para a população em situação de rua; 

 Realizar visita aos serviços da rede de assistência; 

 Planejar, elaborar e conduzir grupos educativos no território; 

 Participar de reuniões de articulação de rede; 

 Apoiar e monitorar o acompanhamento dos aspectos sociais dos PTS. 

 Realizar acompanhamento das questões de moradia da população em situação de 
rua, em parceria com as secretarias de assistência e desenvolvimento social, bem 
como secretaria de habitação, buscando encaminhamentos para espaços de 
moradia possíveis para cada uma das situações, 

 Realizar acompanhamento das questões de educação e trabalho da população em 
situação de rua, em parceria com a Secretaria de Educação, de Trabalho e  da 
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Cultura buscando encaminhamentos para espaços educacionais, de formação 
profissional e/ou geração de renda; 

 Desenvolver atividades coletivas, como de biblioteca circulante, eventos culturais, 
participação em eventos ligados aos movimentos, Fóruns da área da Assistência 
Social, ONG´s, Conferência Municipal da Saúde, de acordo com as necessidades e 
desejos da população em situação de rua daquele território; 

 Contribuir de Forma ativa nos processos de Educação Permanente;  

 Participar da discussão de caso em equipe e contribuir para a construção de um 
projeto terapêutico singular do usuário e providenciar os encaminhamentos 
necessários; 

 Realizar as demais atribuições específicas do Assistente Social, descritas na 
Política Nacional de Atenção Básica. 

 

 
 

Contagem, 09 de novembro de 2017. 
 
 
 
 

Bruno Diniz Pinto  
 

Secretário Municipal de Saúde e Presidente da Fundação de Assistência Médica e de 
Urgência de Contagem – FAMUC 

 


