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Hospital Municipal Odilon Behrens 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

O Hospital Municipal Odilon Behrens, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de 
alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado: 
 
1 – Os subitens 1.3, 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.3 inciso III e IV, 4.5 alínea “d” e 7.2.6, respectivamente, passam a vigorar com a seguinte redação, sendo; 
 
“1.3  Serão oferecidas, no total, 149 vagas para os diversos cargos, sendo que 10% (dez por cento) do número total destas, ou seja, 15 vagas serão 
reservadas às pessoas com deficiência. Os cargos públicos efetivos descritos neste Edital, suas áreas de atuação, especialidades, números de vagas, 
habilitação exigida, jornadas de trabalho, vencimentos base e tipo de prova são os definidos no Anexo I e as atribuições dos cargos são as previstas no Anexo 
II deste Edital. Caso surjam no prazo de validade deste Concurso Público outras vagas, além das previstas para os mesmos Cargos Públicos efetivos previstos 
neste Edital, em decorrência da ampliação do quadro de Cargos Públicos e em decorrência da vacância de Cargos Públicos, vacância de empregos públicos 
extintos e incorporados ao quantitativo do Anexo I, da Lei nº 9.154/2006, conforme o previsto no §4º do art. 2º do referido diploma legal e observados o 
interesse público e a necessidade do serviço, poderão ser nomeados os candidatos aprovados neste certame, limitados ao quantitativo das novas vagas 
acrescidas e/ou incorporadas e observada a ordem classificatória. 
..... 
 
3.1 As inscrições se realizarão via INTERNET: De 14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 às 23h59min do dia 19 de fevereiro de 2015, no site 
www.consulplan.net, excepcionalmente no primeiro dia a inscrição se iniciará às 14h00min. 
..... 
 
3.3 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as informações sobre este Concurso Público 
disponíveis na página da CONSULPLAN (www.consulplan.net) e acessar o link para inscrição correlato ao Concurso; b) cadastrar-se no período entre 
14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 a 19 de fevereiro de 2015 às 23h59min, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico 
disponível na página citada; c) optar pelo cargo a que deseja concorrer; d) imprimir o boleto bancário que deverá ser pago, em qualquer banco, 
impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição; e e) 
O banco confirmará o seu pagamento junto a CONSULPLAN. ATENÇÃO: a inscrição via Internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por 
meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. O pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da 
inscrição. 
..... 
 
3.5 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 às 23h59min do dia 19 de fevereiro de 2015 que não efetivarem 
o pagamento do boleto neste período poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (20 de 
fevereiro de 2015) até às 23h59min, quando este recurso será retirado do endereço eletrônico www.consulplan.net. O pagamento do boleto bancário, neste 
mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto online. 
..... 
 
4.1 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112, de 11/12/90, que dispõe sobre a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente, 
entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2015. 
..... 
 
4.3            Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá: 
 

      III  Preencher no formulário de pedido de isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e  
 

             IV Declarar que atende à condição estabelecida no Inciso II deste item. 
..... 
 
4.5 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 

83.936, de 06/09/79. 
 

d) O formulário de pedido de isenção devidamente preenchido e assinado, ANEXO V, a cópia da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de 
inscrição em Programas Sociais do Governo Federal, poderão ser enviados via Correios através de Carta com Aviso de Recebimento – AR, para a 
Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé/MG, CEP: 36.880-000, postada no prazo estabelecido no item 4.1 deste Edital. 
Cada candidato deverá encaminhar individualmente seu formulário, sendo vedado o envio de formulários de mais de um candidato no mesmo 
envelope. 

..... 
 

 
7.2.6 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no dia 22 de março de 2015, em local e horário constantes no Comprovante 

Definitivo de Inscrição e definido o turno conforme quadro abaixo, sendo;” 
 

DATA PROVÁVEL TURNO CARGOS 

22 de março de 2015 
(Domingo) 

MANHÃ Nível Médio e Nível Médio Técnico 

TARDE Nível Superior e Técnico Superior 

 
 
2 – O “ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA” no que concerne em “CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS” em “TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ELETRÔNICA” e “MÉDICO/CIRURGIÃO GERAL” passa a vigorar com a seguinte redação, 
sendo; 
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“TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
Circuitos elétricos; Medidas elétricas; Materiais elétricos; Máquinas elétricas (Motores e geradores); Equipamentos elétricos (transformadores, disjuntores, 
chaves seccionadoras, para-raios, banco de capacitores); Eletromagnetismo; Sistemas trifásicos; Aterramento; Sistema Internacional de Unidades; Desenho 
técnico; Acionamentos e controles elétricos; Instalações elétricas de alta e baixa tensão; Iluminação. Ética Profissional.” 
.... 
 
MÉDICO/CIRURGIÃO GERAL 
Considerações fundamentais: fisiopatologia da resposta endócrino-metabólica ao trauma, injúria e sepse. Fisiologia da cicatrização. Cuidados pré, per e pós-
operatório: insuficiência respiratória aguda, choque, distúrbios da coagulação, insuficiência renal aguda, hipotermia, infusão de fluidos endovenosos e de 
hemoderivados, distúrbios hidroeletrolíticos e ácida-base. Cuidados pré, per e pós-operatório em situações especiais: idoso, imunossuprimido, portador de co-
morbidades renal, cardíaca e pulmonar, alcoolista, usuário de drogas, grávida e criança. Princípios da cirurgia segura e prevenção do esquecimento de corpo 
estranho: instrumental, agulha e compressa. Parada cardiorrespiratória traumática e não traumática no doente cirúrgico. Antibioticoterapia empírica inicial no 
trauma, abdômen agudo e infecção de partes moles. Antibioticoprofilaxia em cirurgia geral eletiva e de urgência: trauma e abdômen agudo. Sonda 
nasogástrica: indicação, técnica, critérios para retirada e complicações. Drenos: tubular, Penrose, aspiração por pressão negativa, Kehr e selo d´água: 
mecanismo de ação, indicação, técnica de instalação, critérios para retirada e complicações. Complicações cirúrgicas pós-operatórias: infecção superficial do 
sítio cirúrgico: pele e subcutâneo. Infecção profunda do sítio cirúrgico: fáscia, músculo, abscesso intra-abdominal e peritonite. Febre. Fístulas digestivas. “Íleo” 
paralítico/Obstrução intestinal funcional. Atelectasia.Pneumonia. Nutrição perioperatória: nutrição enteral e parenteral no pré e pós-operatório. Sonda 
nasoentérica: indicação, técnica e complicações. Gastrostomia: indicação, técnica e complicações. Jejunostomia: indicação, técnica e complicações. Trauma: 
atendimento inicial ao politraumatizado: avaliação inicial, ABCDE, intubação por sequência rápida, via aérea cirúrgica, reanimação volêmica, transfusão de 
hemoderivados e hipotermia. Ultrassonografia à beira do leito: EFAST (Extended Focused Abdominal Sonography Trauma.Trauma em situações especiais: 
criança, idoso, grávida, imunossuprimido, portador de co-morbidades renal, cardíaca e pulmonar, alcoolista, e usuário de drogas. Exames laboratoriais e 
métodos de imagem. Toracotomia de reanimação na emergência. Traumas cervical, torácico, abdominal e pélvico contuso e penetrante: tratamento operatório 
e não operatório/conservador. Hipertensão intra-abdominal, síndrome compartimental aguda e controle do dano. Princípios do tratamento dos traumas de face, 
crânio-encefálico, raqui-medular e de extremidades. Tratamento das feridas traumáticas agudas e por mordedura. Profilaxia de tétano. Escala de lesão de 
órgão no trauma: Organ Injury Scaling. Abdômen agudo: atendimento inicial e fisiopatologia: inflamatório, perfurativo, obstrutivo, isquêmico e hemorrágico. 
Diagnóstico clínico exames laboratoriais e métodos de imagem.Peritonites primária, Apendicite aguda,Colecistite aguda, Diverticulite aguda, Pancreatite aguda, 
Úlcera péptica perfurada (gástrica e duodenal), Obstrução de intestino delgado e cólon, Isquemia mesentérica, Gravidez ectópica rota, Aneurisma de aorta 
abdominal roto, Ruptura espontânea de baço e fígado, Colangite e icterícia obstrutiva, Abscesso hepático. Causas clínicas e não cirúrgicas de dor abdominal e 
abdômen agudo. Abdômen agudo em situações especiais: criança, idoso, grávida, imunossuprimido, portador de co-morbidades renal, cardíaca e pulmonar, 
alcoolista e usuário de drogas. Infecção de partes moles: infecção superficial de partes moles: celulite, erisipela, furúnculo, carbúnculo e abscesso. Infecção 
profunda de partes moles: abscesso muscular, piomiosite e abscesso do psoas.Infecção necrotizante de partes moles: fasceíte necrotizante e Fournier. 
Infecção cervical profunda: fasceíte necrotizante e Angina de Ludwig. Infecção torácica profunda: mediastinite descendente. Câncer: Gástrico: diagnóstico, 
tratamento eletivo e de urgência: perfuração, hemorragia e obstrução. Intestino delgado: diagnóstico, tratamento eletivo e de urgência: perfuração, hemorragia 
e obstrução. Intestino grosso e reto: diagnóstico, tratamento eletivo e de urgência: perfuração, hemorragia e obstrução. Pancreático: diagnóstico e tratamento 
eletivo. Câncer de vesícula biliar: diagnóstico e tratamento eletivo. Vias biliares: diagnóstico e tratamento eletivo. Hérnias: inguinal, femoral, incisional e 
diafragmática: diagnóstico, tratamento eletivo e de urgência: encarceramento, obstrução intestinal e estrangulamento. Afecções torácicas e das vias aéreas: 
Derrame pleural e Empiema. Hemotórax retido. Cricotiroidostomia: indicação, técnica, critérios para retirada e complicações. Traqueostomia: indicação, 
técnica, complicações e decanulação. Dreno de tórax em selo d´água: mecanismo de ação, indicação, técnica de instalação, critérios para retirada e 
complicações. Afeccções urológicas agudas: Escroto agudo, Cólica renal, nefrolitíase e obstrução ureteral aguda Abscesso perinefrético. Retenção urinária 
aguda. Ética profissional.” 
 
3 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
4 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2014. 

 
 

Paula Martins 
Superintendente do Hospital Municipal Odilon Behrens 

 


