
ESTADO DE GOIÁS 
Prefeitura Municipal de São Simão 

Secretaria Municipal de Saúde 

Ofício n° 099/2018 

São Simão, 31 de janeiro de 2018. 

limo Sra 
Glenea Brito Costa 
Presidente Comissão de Licitação 
Prefeitura Mun. de São Simão — GO. 

Prezada Senhora, 

A par do prazer de cumprimentá-la, venho através deste solicitar convocação 
do Edital de Chamamento — Credenciamento n° 001/2018, profissionais para os 
seguintes cargos: 

- 02 enfermeiros (as) — plantonista Hospital Municipal 
- 01 técnico (a) de enfermagem - SAMU 
- 01 técnico (a) de enfermagem - ESF'S 
- 01 enfermeiro (a) — Hospital Municipal (Planejar, organizar, coordenar e 

supervisionar o trabalho do corpo de enfermagem de nível médio e elementar (técnicos 
e auxiliares de enfermagem), de acordo com o código de ética e regimento interno da 
Instituição). 

- 01 Fisioterapeuta Secretaria Mun. de Saúde — Zona Rural 
- 01 Cirurgião (ã) Dentista ESF — Zona Rural 
- 01 Cirurgião (ã) Dentista Secretaria Mun. de Saúde — Especialidades 
- 01 Médico (a) Veterinário (a) Secretaria Mun. de Saúde — Especialidades 

(Realizar atendimentos clínicos em animais de estimação, em diversas áreas 
(oftalmologia, ortodontia, cardiologia, clínica geral); Realizar atendimentos cirúrgicos em 
animais de pequeno e médio porte; Realizar tratamentos, prescrever medicações e 
orientações sobre cuidados, alimentação  etc.;  Acompanhar a fabricação e fiscalizar a 
venda de produtos de origem animal; Supervisionar a fabricação de produtos para 
animais, como rações, vitaminas e medicamentos; Estudar animais silvestres em 
cativeiro ou na natureza visando sua preservação; Controlar a saúde de rebanhos e 
prevenir doenças; Prevenir e controlar doenças transmitidas por animais. A prática da 
clínica em todas as suas modalidades; A assistência técnica e sanitária aos animais sob 
qualquer forma; O planejamento e a execução da defesa sanitária animal; A inspeção 
técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos 
comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, 
permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou 
produtos de sua origem; Coordenar, supervisionar e executar atividades e ações de 
fiscalização em Vigilância Sanitária; executar atividades de inspetor sanitário no 
matadouro municipal tais como (inspeção ante  modem  e  post  mortem); emitir Alvarás, 
Termos de Intimação, notificação, imposição de penalidades e outros atos públicos 
pertinentes ás atividades de coordenação superior dos serviços de Vigilância Sanitária). 
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- 01 Psicólogo (a) —  Caps  (Atendimento aos programas de saúde, e a 

portadores de deficiência, realizando Psicodiagnóstico, Ludoterapia, atendimento 
Psicoterapêutico, estimulação precoce e infantil; controle estático; apoio profissional às 
oficinas abrigadas e profissionalizantes. Desempenhar outras atividades pertinentes as 
atribuições de seu cargo, em especial na área da saúde, administração, educação, 
social e em atendimento aos pacientes do  CAPS.  Realizar avaliação psicológica, 
psicoterapia individual e em grupo, atendimento psicológico individualizado ao paciente 
e ao familiar, orientação e acompanhamento psicológico ao paciente e familiar no 
consultório; orientar e encaminhar pacientes para atendimento externo e outras 
atividades do âmbito de sua função e a critério da chefia imediata e da Secretaria 
Municipal de Saúde). 

Certo de contar com a vossa especial atenção, antecipamos agradecimentos 
com votos e estima e apreço. 

Atenciosamente, 

- 

José  Fern  a  des  Faria 
Secretário Mun. de Saúde 
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