
Prefeitura ::Municipa(de Çuzo(âncfia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.o 1264, de 23 de abril de 2008. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAçÃO DE 
EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E 
REFERÊNCIA, E DÁ PROVIDÊNCIAS 
CORRELATAS." 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 10 - Ficam criados e inclusos na Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Guzolândia, definida pela lei n.O 840/01, de 23 de Outubro de 2001 -Quadro de Nível 

Superior; 02 emprego de provimento efetivo de Médico Generalista. 
Parágrafo Único - A carga horária e o vencimento mensal dos cargos criados pelo 

caput deste artigo estão defmidos no anexo I; e as atribuições e requisitos dos referidos cargos 
estão defInidos pelo anexo lI; que integram a presente lei. 

Artigo 2° - O Padrão de vencimentos criado por este artigo e o seu respectivo valor, 
está definido pelo !!Anexo III ", que integra esta lei. 

Artigo 3° - Aplica-se aos Car~ora Criados, toda a Legislação vigente no âmbito 
do território Municipal, monnente a Cons<)Údaç~o das Leis do Trabalho, Lei Orgânica Municipal 

e Legislação Municipal correlata. 
Artigo 4° - Esta lei entrf em vig~r na data de sua publicação, revogam -se as 

disposições em contrário. 


Prefeitura Municipal de 
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:Udio;lZisias da Silva 
l' i/I' Assissor Jurídico Diretor Adm. e Financeiro 

f -7 Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de 
Uolândia, por afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 

~~ 

Resp. Expl da Secretaria 

Av. Paschoal Guzzo, W. 1065 FONE (Oxx17) 3637-1123 FAX 3637-1146 CEP:15355-000 

CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 




CPrefeitura :Municipa[de ÇJuzoCândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

NÍVEL - ENSINO SUPERIOR 

Ordem Nomenclatura do Cargo Carga 
Horária 
Semanal 

Número 
Cargos 
Criados 

de Padrão de 
vencimentos

01 Médico Generalista 25 Hs 02 V 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 - FONE (Oxx17) 3637-1123 FAX 3637-1146 - CEP:15355-000 
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(prefeitura 9V1unicipa[de ÇJuzo[âncfia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃo PAULO 

ANEXO-lI 

QUADRO DE REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS CRIADOS 

ANEXO 11 
Denominação do Emprego: Médico Generalista 
Provimento: Concurso Público 
Atribuições: P RINCIP AIS 

Descrição Sumária:- Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 

Descrição Detalhada:
> Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 
diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao 

especialista; 

> Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames fisico e 

complementares, para efetuar a orientação adequada; 

> Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e 

outros, comparando-os com padrões normais, para confIrmar ou informar o diagnóstico; 

> Prescreve medicamentos, mdicando dosagens e respectiva via de administração, assim 

como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; 

> Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos cm ocupações 

defInidas, baseando-se nas exigências da capacidade fisica e mental das mesmas, para 

possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; 

>Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de 

saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências 

mais graves ao trabalhador. 

> Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às 

determinações legais; 

> Participa de programas de saúde pública, acompanhando a imt>lantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da Unidade de Saúde, ações 

educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 

Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na Unidade de Saúde, para promover a saúde e o bem

estar da comunidade; 

> Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente fisico, 

limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 

atendimento; . 

> Executa outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

> Requisita exames de sangue, fezes e urina e interpreta os resultados dos mesmos, 

comparando-os com os padrões normais, para prevenir e/ou tratar anemias, sífIlis, 

parasitoses, incompatibilidade do sistema RH, diabetes, moléstias hípertensivas e DSTs, e 

outras que possam perturbar a saúde do paciente 


REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ESCOLARIDADE: Curso Superior de Medicina e inscrição no Conselho Regional de Medicina 
CRM 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 -FONE (OxxI7) 3637-1123 - FAX 3637-1146 CEP:15355-000 
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Prefeitura :Municipa{de ÇiuzoCândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

ANEXO 111 

QUADRO DE CARGOSIDENOMINAÇÃO/PADRÃO/SALÁRIOS/CARGA HORÁRIA 
CRIADOS POR ESTA LEI 

(Este Quadro passa a integrar o Anexo II da Lei Municipal n.o 840/2001) 

Denomina ão Padrão Salário c. Horas 
Médico Generalista V R$ 5.537,50 25 

-

~ 
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