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UNIDADE: INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA – BAURU (SP) 

CONCURSO PÚBLICO CLASSE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTENCIA A SAÚDE 

(FISIOTERAPEUTA) 

I. E. Nº: 012/2012 

EDITAL Nº: 011/2013 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
A Comissão Especial de Concurso Público, autorizada pela COORDENADORIA DE 
CONTROLE DE DOENÇAS, da Secretaria de Estado da Saúde e instituída por meio da 
portaria nº D.T. 01, publicada no Diário Oficial do Estado de 28/03/2012, nos termos do Decreto 
nº 21.872, de 06/01/1984, torna pública a retificação do Edital de Abertura de inscrições do 
concurso público para a classe acima citada, para o INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA-
BAURU(SP), ficando mantida as condições estabelecidas nas Instruções Especiais – I.E. 
012/2012, contidas na publicação de 04/12/2012, a saber: 
 

 

ANEXO II – CLASSE, FORMAÇÃO, PRÉ-REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO DA CLASSE (ESPECIALIDADE/ ÁREA DE ATUAÇÃO SE 

HOUVER) E DURAÇÃO DA PROVA. 

ONDE SE LÊ: 

PRÉ-REQUISITOS: POSSUIR O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CREFITO. 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sumária: Participar de programas de âmbito assistencial a grupos e indivíduos, 
identificando, analisando e propondo soluções a problemas de ordem social, material e 
educativa, aconselhando-os e orientando-os em busca de inclusão social. 
Descrição Detalhada: 
- Planejar e executar atividades de Serviço Social voltadas para a promoção do usuário no 
processo saúde-doença, baseadas na política do Serviço Social e da Instituição. 
- Investigar, diagnosticar e elaborar plano de tratamento social. 
- Proceder à entrevistas individuais com pacientes e familiares que comparecem para visitas ou a 
procura de soluções que possam ocorrer durante a internação. 
- Realizar atividades grupais com pacientes e familiares 
- Orientar e encaminhar pacientes e familiares quanto aos recursos institucionais internos e 
externos 
- Realizar e coordenar visitas domiciliares 
- Prestar atendimento ao usuário nos diversos setores do Instituto 
- Desenvolver e participar de projetos sociais e de humanização hospitalar 
- Participar de visitas médicas, grupos de estudo e reuniões com equipe multiprofissional. 
- Elaborar pesquisas, artigos científicos, relatórios sociais e outras documentações técnicas, 
científicas e/ou administrativas. 



2 

 

- Integrar e desenvolver atividades com a equipe multiprofissional/interdisciplinar. 
- Participar de programas de treinamento, desenvolvimento e atividades de ensino. 
- Supervisionar alunos e aprimorandos de Serviço Social, quando requisitado. 
- Participar de Comissões Multiprofissionais da Instituição. 
- Participar de reuniões técnico-operacionais do Serviço Social. 
- Participar de congressos, simpósios, cursos, palestras e outros eventos relacionados às 
atividades desenvolvidos no Serviço. 
- Ministrar aulas nos cursos oferecidos pela Instituição. 
- Ter disponibilidade de horário para período diurno/noturno sujeito à escala e plantões em 
feriados e finais de semana 
- Desenvolver atividades afins. 
 
 
LEIA-SE: 
PRÉ-REQUISITOS: POSSUIR O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CREFITO. 

ATRIBUIÇÕES: 

 
- Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção de deficiências, adaptação e recuperação de 
clientes.  
- Avaliar as condições funcionais de clientes e atender a clientela, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. 
- Manter os registros em prontuário atualizados e estabelecer referência e contra-referência. 
Exercer atividade em equipe interdisciplinar.  
- Atuar na área de educação em saúde por meio de diferentes atividades pedagógicas. 
Desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho.  
- Gerenciar serviços de saúde, orientando e supervisionando recursos humanos.  
- Exercer atividade de ensino, colaborando para a formação de estudantes e para o 
aprimoramento de profissionais.  
- Executar atividades técnico-cientificas em pesquisa, trabalhos específicos, organização e 
participação em eventos científicos. 
 
 
 


