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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA nº. 002 de 17/01/2020 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, 

Planejamento e Gestão Tributária, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o disposto no Edital do 
Processo Seletivo nº. 002 de 17/01/2020, torna pública, para conhecimento dos interessados a 
RETIFICAÇÃO 001, nos seguintes termos:  

a) Calendário de Eventos passa a Vigorar, conforme segue: 
 

EVENTO DATA / PERÍODO 

Período de Inscrição (nos endereços www.fsadu.org.br e 

www.sousandrade.org.br)  

de 10:00h do dia 
28/01/2020 

às 18:00h do dia 
17/02/2020 

Período de pagamento do Valor de Inscrição. 28/01/2020 a 18/02/2020 

Entrega de laudo médico (para pessoas com deficiência). 28/01/2020 a 17/02/2020 

Período de Requisição de Atendimento Diferenciado. 28/01/2020 a 17/02/2020 

Divulgação 

das Inscrições Deferidas como Pessoa com 
Deficiência. até 04/03/2020 

das Inscrições Indeferidas. 

Divulgação da Concorrência. até 11/03/2020 

Disponibilização do Documento de Confirmação de Inscrição com 
local de prova. 

até 11/03/2020 

Prova Objetiva. 15/03/2020 

Divulgação do Gabarito Oficial da Prova Objetiva. até 16/03/2020 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva. até 27/03/2020 

Convocação para Entrega de Documentos para a Prova de Títulos. até 01/04/2020 

Entrega de Documentos para a Prova de Títulos. 

05/04/2020 

Conforme Edital de 
Convocação 

Divulgação do Resultado da Prova de Títulos. até 17/04/2020 

Divulgação do Resultado Final. até 23/04/2020 

As datas estabelecidas neste Edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a 
etapa que lhe disser respeito. 

 
 

b) Em conformidade com a recomendação emanada pela 1º Promotoria de Justiça da Comarca de 
Balsas foram excluídos do Edital nº 001 de 17/01/2020 os cargos que seguem: arquiteto, 
engenheiro civil, auxiliar de  administração, agente  de  fiscalização municipal, motorista, 
auxiliar  de serviços gerais e agente de segurança e vigilância. 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 002-003, de 24/01/2020 
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Ressalta-se que os candidatos que realizaram inscrição para os cargos excluídos, referidas 
inscrições não serão validadas.  
 

c) Para os candidatos que já realizaram inscrição, exceto para os cargos excluídos, deveram 
imprimir o boleto e efetuar pagamento da respectiva inscrição a partir do dia 28/01/2020 até o dia 
18/02/2020, para a inscrição ser validada. 
 

d) Anexo I: O Cargo de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional passa a ter carga horária de 30h. 
 

e) Anexo I: O Cargo de Terapeuta Ocupacional o vencimento passa para R$ 1.814,10. 
 

f) Anexo IV: O Conteúdo Programático do Médico Obstetra e Médico Radiologista passam a 
vigorar, conforme segue: 

 
Médico Obstetra –                                                                         -

                                                                                               
                                                           -                                          
                                                                                                   
                                                                                     
                                                                                      
Sofrimento fetal agudo; Ruptura prematur                                           
                                                                                              
                         -                                                   -                   
                        -                                                             -       
                                                                                           
                                                -sonografia e                               
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                          
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde – SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação 
popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização 
e legislação do Sistema Único de Saúde. 

 
Médico Radiologista – Física das radiações. Efeitos biológicos das radiações. Técnicas 

radiológicas. Formação de imagem radiográfica, controle de qualidade. Proteção radiológica. 
Fundamentos da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Contrastes 
radiológicos. Imagenologia do tórax: doenças pleuro-pulmonares. Massas Torácicas. Tórax nas 
emergências. Tórax em pediatria. Alterações intersticiais, alveolares e mistas. Imagenologia do 
aparelho digestivo: métodos e patologias mais comuns. Abdômen agudo. Estudo contrastado. 
Aparelho digestivo em pediatria. Aparelho Urinário: imagenologia do aparelho urinário. Método. 
Massas renais. Trauma renal. Estudo contrastado. Aparelho urinário em pediatria. Mastoides. 
Sistema musculoesquelético: imagenologia das lesões ósteo-músculo articulares. Doenças 
inflamatórias. Massas tumoriais. Coluna vertebral. Crânio e face (órbita - seios da face). Primeiros 
socorros. Choque anafilático. Imagenologia do SNC, TCE, AVC em pediatria. Mamografia: técnicas 
de posicionamento. Tumores benignos. Tumores malignos. Radiologia intervencionista (noções 
básicas, indicações e análises). Densitometria óssea (noções básicas, indicações e análises). 
Sistema cardiovascular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação 
com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. 
O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa 
de saúde da família. Ética em Saúde.   

 

 
g) Cap. 15 – Disposições finais - os itens 1.1 e 1.6, passam a vigorar, conforme segue: 

 
1.1 Qualquer solicitação que o candidato fizer referente a este certame deverá ser 
formalizada por meio de requerimento a ser protocolado na Fundação Sousândrade, no 
endereço indicado no Item 3, Capítulo 1 ou enviado via e-mail 
(concursos@fsadu.org.br), devendo, ainda, ser devidamente fundamentado, indicando 
com precisão o pedido, além do nome do candidato, CPF, número de inscrição, Função 
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a que concorre, conforme Anexo I, endereço, telefone para contato e ser devidamente 
assinado. 

1.6 O candidato que enviar, via Correios, o requerimento de solicitação de Isenção do 
Pagamento do Valor de Inscrição deverá enviar também cópia de tais documentos via 
e-mail (concursos@fsadu.org.br), no mesmo dia de postagem, para a Fundação 
Sousândrade, juntamente com o comprovante de postagem devidamente autenticado 
pelos Correios.  

 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital do Processo Seletivo da Prefeitura 

Municipal de Balsas -MA nº. 002, de 17/01/2020, que não conflitarem com a presente alteração. 
 

Balsas – MA, 24 de Janeiro de 2020. 

 

LUIZ PEDRO SILVA SANTOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

TRIBUTÁRIA 


