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             O Prefeito municipal de João Costa, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais RESOLVE: 
 
             1º - Aditivar o referido Edital de acordo com o que se segue:  
  
              Item 5.0 – DAS PROVAS, subitem 5.3 – A prova objetiva (PO) será composta de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha 

com 05 (cinco) alternativas, representadas pelas letras (a, b, c, d, e), onde somente 01 (uma) estará correta, conforme discriminação a seguir:  

CARGO: Fisioterapeuta  

DISCIPLINAS Nº DE  QUESTÕES PESO PONTOS 

Conhecimento Específico 20 2,0 40 

Português   10 1,0 10 

TOTAL 30  50 

 

             2º - Acrescentar ao ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – Cargo de Fisioterapeuta (Especifico) Fundamentos nas 

ciências; Conhecimento básico: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia, patologia. Conhecimentos em 
anatomofisiopatologia das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mental, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas. 
Fundamentos de Fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora, manipulações, cinesioterapia respiratória, fisioterapia respiratória 
em UTI. Técnicas preventivas nas: alterações musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho respiratório. 
Técnicas de treinamento em locomoção e de ambulação: treinamento com muletas e andadores, treinamento com cadeiras de rodas e outros. 
Técnicas especificas para a área ambulatorial: conhecimentos básico em eletro, foto e termoterapia. Conhecimentos básicos em 
mecanoterapia e em métodos e técnicas cinesioterápicas que promovam a redução funcional. Fisioterapia nos diferentes aspectos clínicos e 
cirúrgicos (fase hospitalar ou ambulatorial). Atendimento nas fases pré e pós-operatórios nas diversas patologias. Ortopedia e traumatologia – 
pacientes submetidos à tração transesquelética, osteossinteses e fixadores externos, amputações e alterações neurológicas periféricas. Clinica 
médica – paciente com alterações  cardiorespiratórias, metabólicas, infectocontagiosas, com sequelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica – 
pacientes com alterações de consciência ou não, submetidas a tratamento clinico, pré ou pós-operatórios de patologias neurológicas, sequelas 
ou não, com vários graus de acometimento. Pediatria – paciente com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas decorrentes de 
afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. Clinica cirúrgica – pacientes em pré ou pós-operatório de cirurgias abdominais ou 
torácicas com alterações respiratórias ou não.  

 
             3º - Estabelecer a sequência dos anexos de acordo com o Edital: ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO; ANEXO II – 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES; ANEXO III – MODELO DE CURRICULUM E TABELA DE PONTUAÇÃO; ANEXO IV – FORMULÁRIO DE 
RECURSOS e ANEXO V – REQUERIMENTO DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  
 
             4º - Manter as demais normas já estabelecidas. 
 
             5º - Revogar todas as disposições em contrário.  
  
 
 

João Costa (PI) 15 de Setembro de 2017 
 
 

GILSON CASTRO DE ASSIS                                                                                                                                                                                                          
Prefeito Municipal 
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