Prefeitura Municipal de Caldas Novas
Edital Complementar nº 07
Regulamenta o Concurso Público para ingresso nos cargos do quadro permanente do pessoal da
Prefeitura de Caldas Novas e da Secretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO SUMÁRIA E DETALHADA DO CARGO MÉDICO AMBULATORIAL OFTALMOLOGISTA
TÍTULO DO CARGO: MÉDICO AMBULATÓRIO – Descrição sumária: Compreende os cargos que realizam atendimento médico
ambulatorial nas diversas unidades de saúde do Município, desenvolvendo as atribuições médicas como emissão de diagnóstico e
outros, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou terapêutica para promover a saúde e o bem estar do paciente. MÉDICO
AMBULATORIAL OFTALMOLOGISTA – Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia
ocular, formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho lacrimal, lágrimas, conjuntiva,
córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, alterações oculares
associadas a doenças sistêmicas, doenças imunológicas do olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia
preventiva, assuntos especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.; realizar solicitação de exames-diagnósticos
especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais para confirmar ou

informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a

patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;manter registros do s pacientes, examinandoos, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências
clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde
da população; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;executar outras tarefas da mesma natureza
ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

