PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

Retificação Errata nº 001
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, RO, comunica que faz-se necessária a
presente errata do Edital 001/2021, nos termos a seguir:
Onde se lê:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Pré-requisito
Vagas

Cargo/ Função
Escolaridade mínima

02

Curso exigido e Carga
horária
outras
semanal
exigências

Pedagogo com Licenciatura plena em
Habilitação
em Pedagogia
com Superior
Psicopedagogia Habilitação em
Psicopedagogia

40 horas

Remuneração
Base

2.213,46

Leia- se:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Pré-requisito
Vagas

Cargo/ Função
Escolaridade mínima

02

Curso exigido e Carga
horária
outras
semanal
exigências

Pedagogo com Licenciatura plena em
Habilitação
em Pedagogia
com Superior
Psicopedagogia Habilitação em
Psicopedagogia

40 horas

Remuneração
Base

2.801,16

Acrescenta-se o item 2.5:
2.5 O (*) representa que existe um percentual de vagas no teste seletivo 001/2021,
destinadas a candidatos com necessidades especiais de acordo com a legislação
vigente.
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Onde se lê:
4.1.1 Para os cargos de acordo com o item 2.3, serão aceitas somente as inscrições
dos candidatos que enviar eletronicamente, na forma definida no presente edital, cópia
digitalizada dos seguintes documentos com informações pessoais descritos no quadro
abaixo:
DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES PESSOAIS
Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada – anexo IV
Cédula de Identidade Civil, ou outro documento de identificação oficial com foto (carteira
de registro profissional, CNH (modelo vigente), passaporte, carteira de trabalho
Diploma /Certificado ou Histórico Escolar de Conclusão na mesma área do cargo
pretendido;
Certificado de cursos de pós graduação e/ ou certificados de especialista ou equivalente
na área especifica na mesma área do cargo pleiteado com carga mínima de 360 horas.
Certificado de cursos de formação continuada na mesma área do cargo pleiteado com
CNPJ da certificadora.
Tempo de serviço, apresentar comprovação legal do serviço prestado.

Leia-se:
4.1.1 Para os cargos de acordo com o item 2.3, serão aceitas somente as inscrições
dos candidatos que enviar eletronicamente, na forma definida no presente edital, cópia
digitalizada dos seguintes documentos com informações pessoais descritos no quadro
abaixo:
DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES PESSOAIS
Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada – anexo III
Cédula de Identidade Civil, ou outro documento de identificação oficial com foto (carteira
de registro profissional, CNH (modelo vigente), passaporte, carteira de trabalho
CPF(Cadastro de Pessoa Física)
Diploma /Certificado ou Histórico Escolar de Conclusão na mesma área do cargo
pretendido;
Certificado de cursos de pós graduação e/ ou certificados de especialista ou equivalente
na área especifica na mesma área do cargo pleiteado com carga mínima de 360 horas.
Certificado de cursos de formação continuada na mesma área do cargo pleiteado com
CNPJ da certificadora.
Tempo de serviço, apresentar comprovação legal do serviço prestado.
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Onde se lê:
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
A homologação das inscrições dos candidatos inscritos no presente Processo Seletivo
Simplificado será divulgada no dia, 31 de março de 2021, no mural da Prefeitura de
Colorado do oeste RO e no site www.coloradodooeste.ro.gov.br e publicado no site
Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/arom de acordo com Cronograma
previsto no anexo II.

Leia-se:
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 A homologação final das inscrições dos candidatos inscritos no presente Processo
Seletivo Simplificado será divulgada no dia, 05 de abril de 2021, no mural da Prefeitura
de Colorado do oeste RO e no site www.coloradodooeste.ro.gov.br e publicado no site
Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/arom de acordo com Cronograma
previsto no anexo I.
Suprime:
6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do
Anexo II do presente Edital.
Onde se lê:
PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR

d)

De 16 a 19
horas –
Declaração ou Certificados de outros cursos ou treinamentos 2,0 pontos,
na área pretendida, concluídos nos últimos 10 anos, 20 a 39 horas 15 pontos
fornecido por instituição de ensino superior e/ ou técnico, – 4,5 pontos,
reconhecido pelo Ministério da Educação.
40 a 59 horas
– 7.5 pontos,
60 a 79 horas
– 11 pontos,
Acima de 79
horas
– 15 pontos

leia-se:
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d)

20 a 40 horas –
Declaração ou Certificados de outros cursos ou 2,0 pontos,
treinamentos na área pretendida, concluídos nos últimos 41 a 60 horas – 15 pontos
5,5 pontos,
10 anos, fornecido
por instituição de ensino superior e/ ou técnico, 61 a 80 horas 7,5
reconhecido
pelo Ministério da Educação.
Acima de 81
horas
–
15
pontos

Onde se lê:
PARA OS CARGOS DE NIVEL MÉDIO E TÉCNICO

c)

De 16 a 19
horas –
Declaração ou Certificados de outros cursos ou 2,0 pontos,
treinamentos na área pretendida, concluídos nos últimos 20 a 39 horas – 15 pontos
10 anos, fornecido por instituição de ensino superior e/ ou 4,5 pontos,
técnico, reconhecido pelo Ministério da Educação.
40 a 59 horas –
7.5 pontos,
60 a 79 horas –
11 pontos,
Acima de 79
horas
– 15 pontos

Leia-se:
6.6.2 PARA OS CARGOS DE NIVEL MÉDIO E TÉCNICO

c)

20 a 40 horas –
Declaração ou Certificados de outros cursos ou treinamentos 2,0 pontos,
41 a 60 horas –5,5 15 pontos
na
área pretendida, concluídos nos últimos 10 anos, fornecido por pontos,
instituição de ensino superior e/ ou técnico, reconhecido 61 a 80 horas -7,5
Acima de 81 horas
pelo
– 15 pontos
Ministério da Educação.

Onde se lê:
8.3.
Oscandidatosinscritoscomopessoaportadora
de
necessidadesespeciais,
quandoconvocados para a realização dos procedimentospré-admissionais, deverão
submeter-se à períciamédica, que verificarásobre a suaqualificação, para as
condiçõesespeciaisdeclaradas no ato de inscrição.
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Leia-se:
8.3. Os candidatos inscritos como pessoa portadora de necessidades especiais,
quando convocados para a realização dos procedimentos pré-admissionais, deverão
submeter-se à perícia médica, que verificará sobre a sua qualificação, para as
condições especiais declaradas no ato de inscrição.

Onde se lê:

9. DAS PROVAS PRATICAS
9.1. Somente será aplicado prova pratica para os candidatos ao cargo de Agente
de Combate às Endemias com inscrições homologadas.
9.2. A prova prática para a função de Agente de Controle de Endemias será
aplicada no dia 19 de março de 2021, no período das 7:00 às 11:00 horas e das
13:00 às 17:00.
9.3. As provas práticas serão realizadas na:Unidade Basica de Saúde Joiz – ao
lado da escola Manoel Bandeira.
9.4. Os candidatos convocados para a prova prática deverão comparecer com 15
minutos de antecedência ao local das provas e não será permitida a entrada no
recinto após o horárioconvocado.
9.5. Todos os candidatos convocados deverão comparecer portando documento de
identificação original com foto. O candidato convocado só realizará a prova,
mediante a apresentação de atestado médico, emitido com o máximo de 30 (trinta)
dias corridos de antecedência à data da prova (inclusive), que certifique
especificamente estar apto para esforço físico. Deverá também estar com roupa
apropriada para a prática, ou seja, calça, camisa ou camiseta,botina ou calçado
fechado.
9.6. O candidato que não apresentar os documentos exigidos, não poderá realizar
a prova prática.
9.7. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e
habilidades para desenvolver as atividades que competem à respectiva função.
9.8. Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo, tipo de tarefa e
máquinas, de acordo com a atribuição da função, e não haverá repetição na
execução dos testes, exceto nos casos em que a Comissão concluir pela
ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, que
tenham prejudicado o seu desempenho.
Leia-se:
DAS PROVAS PRÁTICAS
9.1. Somente será aplicada prova pratica para os candidatos ao cargo de Agente de
Combate às Endemias com inscrições homologadas.
9.2. Serão convocados os 05(cinco) primeiros candidatos com as melhores notas;
9.3. A prova prática para a função de Agente de Controle de Endemias será aplicada
Av. Paulo de Assis Ribeiro, nº 4132 - Centro - Fone 069- 3341-3421 –CEP 76.993-000
Email gabprefcol@hotmail.comSite www.coloradodooeste.ro.gov.br

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE
GABINETE DO PREFEITO

no dia 19 de março de 2021, no período das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às
17:00.
9.4. As provas práticas serão realizadas na: Unidade Básica de Saúde Jois – ao lado
da escola Manuel Bandeira.
9.5.Os candidatos convocados para a prova prática deverão comparecer com 15
minutos de antecedência ao local das provas e não será permitida a entrada no recinto
após o horário convocado.
9.6 Todos os candidatos convocados deverão comparecer portando documento de
identificação original com foto. O candidato convocado só realizará a prova, mediante
a apresentação de atestado médico, emitido com o máximo de 30 (trinta) dias corridos
de antecedência à data da prova (inclusive), que certifique especificamente estar apto
para esforço físico. Deverá também estar com roupa apropriada para a prática, ou
seja, calça, camisa ou camiseta, botina ou calçado fechado.
9.7. O candidato que não apresentar os documentos exigidos, não poderá realizar a
prova prática.
9.8. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e
habilidades para desenvolver as atividades que competem à respectiva função.
9.9 Para todos os candidatos será dado o mesmo tempo, tipo de tarefa e máquinas, de
acordo com a atribuição da função, e não haverá repetição na execução dos testes,
exceto nos casos em que a Comissão concluir pela ocorrência de fatores de ordem
técnica, não provocados pelo candidato, que tenham prejudicado o seu desempenho.
10.0 A prova consistirá em simular um bloqueio (pulverização) com bomba costal
abastecida com aproximadamente 12 Litros de água (peso total do liquido e bomba: 20
quilos) devendo o candidato realizar um percurso de 600 metros dentro de um tempo
estimado de 12 minutos.
Onde se lê:
10.RECURSOS
10.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à
Comissão, uma única vez, no prazo 24 horas.
10.1.1.O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do
pedido recursal.
Leia-se :
10. RECURSOS
10.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à
Comissão, uma única vez, no
prazo 24
horas,
através
do
endereço
eletrônico processoseletivo2021colorado@gmail.com .
10.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do
pedido recursal, conforme modelo de formulário do anexo IV.
Onde se lê:
13.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por
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telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência
do interessado.
Leia-se:

13.2. A convocação do candidato classificado será divulgada
no
site www.diariomunicipal.com.br, e www.coloradodooeste.ro.gov.br e, pelo
e-mail do candidato(a) constado na ficha de inscrição.
11 de março de 2021, Colorado do Oeste,Ro.

Prof. José Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal
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Onde se lê:
ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020

Publicação do Edital
04/03/2021
Período de inscrição
05 a 12/03/2020
Homologação e divulgação dos candidatos inscritos
15/03/2021
Período para interposição de recurso da homologação das 16/03/2021
inscrições
Período para análise dos recursos impetrados quanto a
17/03/2021
homologação das inscrições
Análise dos currículos
18/03 a 26/03/2021
Prova Pratica (Agente de Combate às Endemias)
19/03/2021
Divulgação do resultado preliminar
26/03/2021
Período de recurso contra o resultado preliminar
29/03/2021
Analise dos recursos apresentados
30/03/2021
Homologação das Inscrições e as respectivas classificações 31/03/2021
dos candidatos

Leia-se :
ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020

Publicação do Edital
04/03/2021
Período de inscrição
05 a 15/03/2020
Homologação e divulgação dos candidatos inscritos
16/03/2021
Período para interposição de recurso da homologação das 17/03/2021
inscrições
Período para análise dos recursos impetrados quanto a 18/03/2021
homologação das inscrições
Prova Pratica (Agente de Combate às Endemias)
19/03/2021
Análise das inscrições e documentações
19/03 a 25/03/2021
Divulgação do resultado preliminar
26/03/2021
Período de recurso contra o resultado preliminar
29/03/2021
Analise dos recursos apresentados
30/03/2021
Homologação do Resultado final e respectivas classificações 05/04/2021
dos candidatos
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Onde se lê:
ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Enfermeiro: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem,
participar da elaboração, análise e avaliação dos programas e projetos de saúde,
desenvolver atividades de recursos humanos e educação em saúde, segundo
diretrizes que norteiam a política institucional em saúde, fazer prescrição e executar
plano de assistência e cuidados de enfermagem, colaborar na investigação
epidemiológica e sanitária.
Leia-se:
Enfermeiro: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem
empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a
recuperação da saúde individual e coletiva; Participar da equipe multidisciplinar, nas
diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de
interesse da saúde pública do município; Identificar as necessidades de enfermagem,
programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, visando a
preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se
nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela
equipe; Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de
vacinação e outras; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os
segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência,
qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de maior
complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior
grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar testes
de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações
para obter subsídios diagnósticos; Participar na elaboração, execução e avaliação dos
planos, de saúde, visando a melhoria da qualidade da assistência; Executar a
distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; Elaborar escalas de
serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade;
Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc;
Manter previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários, para
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Realizar reuniões
de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a
triagem e prestar atendimento nos casos de emergência; Providenciar o recolhimento
dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza uma análise
dos mesmos; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pela chefia imediata.
Onde se lê:
Médico Clinico Geral: realizar exames médicos e emitir diagnósticos; acompanhar
pacientes internados; prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças,
perturbações e lesões do organismo humano; aplicar os métodos da medicina
preventiva; definir instruções; praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos,
pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; aplicar as leis e
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regulamentos da saúde pública; desenvolver ações de saúde coletiva; participar de
processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde. clinicar e
medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha
praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou noticias de interesse do serviço público ou particular que
possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou
nível de complexidade associadas ao seu cargo. Utilizar equipamentos de proteção
individual conforme preconizado pela ANVISA; participar do processo de aquisição de
serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; colaborar com a instrução de
processos administrativos ou judiciais, com a emissão de laudos ou relatórios,
relativos à sua área, quando solicitado pela administração; utilizar recursos de
informática. Conduzir veículos quando o exercício das suas atividades assim o exigir.
outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo.
Leia-se:
Médico Clinico Geral: Fazer exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever
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; executar atividades inerentes à promoção, proteção e
recuperação da saúde; efetuar os atos médicos para os quais esteja capacitado;
prescrever, orientar e supervisionar a terapêutica indicada, acompanhando a evolução
e usando o sistema de referência e contra referência; interpretar resultados de exames
solicitados; participar de equipe multidisciplinar; manter sempre atualizadas as
anotações do prontuário do paciente; prescrever a terapia medicamentosa; emitir
laudos e pareceres; atender determinações legais, emitindo atestados, conforme a
necessidade em cada caso; participar e colaborar no planejamento e execução de
programas de saúde; participar do programa de saúde da família; orientar equipe
técnica-assistencial; participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de
saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros; zelar pela
preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho;
participar efetivamente da política de saúde do Município; efetuar atendimento nos
serviços próprios do Município e no domicílio de pacientes; respeitar o código de ética
médica; contribuir para a valorização do Sistema Único de Saúde; e, desempenhar
outras tarefas afins.

Onde se lê:
Psicólogo: Exercer atividades no campo da Psicologia clínica, empresarial e
educacional, que consiste em avaliar, analisar, diagnosticar, orientar, tratar, treinar,
selecionar, coordenar pessoas e/ ou grupos, bem como executar outras atividades a
fins.
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Leia-se:
Psicólogo: Atua na área específica da saúde das pessoas, colaborando para a
compreensão dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou
curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional em instituições formais e
informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção
psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas;
Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e
dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos;
Realizar atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas
faixas etárias, na rede municipal de saúde e educação do município; Realizar
atendimento a crianças com problemas emocionais, psicomotores e psicopedagógico;
Acompanhar psicologicamente gestantes durante a gravidez, parto e puerpério,
procurando integrar suas vivências emocionais e corporais, bem como incluir o
parceiro, como apoio necessário em todo este processo; Trabalhar em situações de
agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, participando das
decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações,
intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares; Participar da elaboração de
programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a
adequação das estratégias diagnosticas e terapêuticas a realidade psicossocial da
clientela Criar, coordenar e acompanhar, individualmente ou em equipe
multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde, particularmente em
saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias equipes; Participar
e acompanha a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde
mental, a nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches,
asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades
religiosas e etc; Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas
de saúde, em nível de macro e microssistemas; Coordenar e supervisionar as
atividades de Psicologia na Rede Municipal de Ensino, que incluam o tratamento
psicológico em suas atividades; Realizar pesquisas visando a construção e a
ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental; Atuar junto
à equipe multiprofissionais no sentido de leva-las a identificar e compreender os
fatores emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, nas unidades básicas e
hospital do município; Participar de programas de atenção primária em Centros e
Postos de Saúde ou na comunidade; organizando grupos específicos, visando a
prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emocionais que comprometam o
espaço psicológico; Realiza triagem e encaminhamentos para recursos da
comunidade, sempre que necessário; Participar da elaboração, execução e analise da
instituição, realizando programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes
multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações,
desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas
atividades fim, quanto nas atividades meio; Desenvolver outras atividades prevista na
formação profissional, na legislação vigente e ou regulamentadas pelo Conselho
Federal de Psicologia.
Onde se lê:
Fonoaudiólogo: Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e
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reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de
fonoaudiologia; tratar pacientes e clientes; efetuar avaliação e diagnóstico
fonoaudiológico; orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis;
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.
Leia-se:
Fonoaudiólogo: Realizar anamneses audiológicas; realizar audiometria tonal limiar e
supralimiar, audiometria condicionada e audiometria vocal; realizar imitanciometria,
timpanometria e pesquisa do reflexo do estapédio; realizar emissões otoacústicas
evocadas e pesquisa de potencial auditivo de tronco encefálico; tirar impressão da
orelha para confecção de molde auricular, com material específico; selecionar, indicar
e adaptar o aparelho de amplificação sonora individual, de acordo com a avaliação
audiológica realizada; preencher a ficha de evolução do paciente todos os
procedimentos utilizados; discutir os casos com a equipe multidisciplinar para
considerações de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e audição,
emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer a conduta e
acompanhamento; realizar outras atribuições afins.
Onde se lê:
Assistente Social: Desenvolver ações executivas que objetivem criar, estimar e
aproveitar condições educativo-promocionais do público interno e externo da
prefeitura, assessorar tecnicamente em assuntos de serviço social em todos os
setores da Prefeitura. Bibliotecário: Catalogar e classificar: conhecer códigos de
catalogação, tipos de catálogos, sistemas de classificação. Organização e
administração de bibliotecas especializadas: seleção, aquisição, tipo de biblioteca
(acesso livre ou fechado), circulação e empréstimos. Bioquímico: Atividades de
supervisão, planejamento, programação, coordenação ou execução especializada
relacionadas com análise microbiológica e imunoquímica, pesquisa de tóxicos e
controle de farmácias.
Leia-se:
Assistente Social: Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições;
Esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos,
rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos
e legislação e sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso
de recursos; organizar e facilitar; assessorar na elaboração de programas e projetos
sociais; organizar cursos, palestras, reuniões; Planejar políticas sociais: Elaborar
planos, programas e projetos específicos; delimitar o problema; definir público-alvo,
objetivos, metas e metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios
de atendimento; programar atividades; Pesquisar a realidade social: Realizar estudo
socioeconômico; pesquisar interesses da população, perfil dos usuários,
características da área de atuação, informações in loco, entidades e instituições;
realizar pesquisas bibliográficas e documentais; estudar viabilidade de projetos
propostos; coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; Executar
procedimentos técnicos: Registrar atendimentos; informar situações-problema;
requisitar acomodações e vagas em equipamentos sociais da instituição; formular
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relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; formular instrumental
(formulários, questionários, etc); Monitorar as ações em desenvolvimento:
Acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; analisar as
técnicas utilizadas; apurar custos; verificar atendimento dos compromissos acordados
com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar instrumentos de
avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, projetos e planos
propostos; avaliar satisfação dos usuários; Articular recursos disponíveis: Identificar
equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos financeiros
disponíveis; negociar com outras entidades e instituições; formar uma rede de
atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação de discentes;
realocar recursos disponíveis; participar de comissões técnicas; Coordenar equipes e
atividades: Coordenar projetos e grupos de trabalho; recrutar e selecionar pessoal;
participar do planejamento de atividades de treinamento e avaliação de desempenho
dos recursos humanos da instituição; Desempenhar tarefas administrativas: Cadastrar
usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de documentos; administrar recursos
financeiros; controlar custos; controlar dados. Estatísticos; Utilizar recursos de
informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
Onde se lê:
Fisioterapeuta: Eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas
apropriadas, objetivando tratas as disfunções nos campos da fisioterapia em toda sua
extensão e complexidade. Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em
Unidades de Saúde, atuar em todos os níveis de atenção a saúde, integrando-se em
programas de promoção, manutenção, prevenção proteção, recuperação e
reabilitação da saúde. Recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações
em paciente, colhendo dados, solicitando, executando e interpretando exames
propedêuticos e complementares que permitam elaborar o diagnostico. Elaborar os
diagnósticos, planejar e executar os tratamentos fisioterápicos no local que for
determinado, utilizando-se de meios físicos especiais, para obter o máximo de
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Desempenhar outras atividades
correlatas e afins.
Leia-se:
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Fisioterapeuta:
Avaliar o estado funcional do paciente, a partir da identidade da patologia clínica
intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e exame
da cinesia, funcionalidade e sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas; Elaborar o
Diagnóstico Cinesiológico Funcional, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar
os projetos terapêuticos desenvolvidos nos clientes; Estabelecer rotinas para a assistência
fisioterapêutica,
fazendo
sempre
as
adequações necessárias;
Solicitar
exames complementares para acompanhamento da evolução do quadro
funcional do cliente, sempreque necessário e justificado; Recorrer a outros profissionais de
saúde e/ou solicitarpareceres técnicos especializados, quando necessário; Reformular o
programa terapêuticosempre que
necessário; Registrar
no
prontuário
do
paciente,
as
prescriçõesfisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as
condições de alta da assistênciafisioterapêutica; Integrar a equipe multiprofissional de
saúde, sempre que necessário, com participação plena na atenção prestada ao paciente;
Colaborar na formação e noaprimoramento de outros profissionais de saúde, orientando
estágios e participando de programas de treinamento em serviço; Elaborar pareceres
técnicos especializados sempre que solicitados; executar outras tarefas correlatas.

Onde se lê:
Farmacêutico: Participar do planejamento, estruturação e organização da assistência
farmacêutica; Coordenar e elaborar o planejamento anual de compras de forma a
manter a regularidade no abastecimento de medicamentos;Executar, acompanhar e
assegurar a aquisição dos medicamentos;Receber e armazenar adequadamente os
medicamentos; Promover a correta distribuição de medicamentos para os serviços de
saúde, permitindo sua rastreabilidade; Elaborar, junto a outros profissionais, a relação
de medicamentos essenciais utilizando critérios preconizados pelo Ministério da Saúde
e OPAS/OMS, promovendo sua divulgação para os diversos profissionais de saúde;
Definir os medicamentos a serem fracionados e manipulados e acompanhar sua
produção; Elaborar, em conjunto com outros profissionais, informes técnicos,
protocolos terapêuticos e materiais informativos sobre assistência farmacêutica e
medicamentos, bem como promover sua divulgação; Elaborar e acompanhar a
implementação de normas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) das ações da
assistência farmacêutica para organização dos serviços, bem como divulgá-los e
revisá-los periodicamente; Acompanhar o processo de utilização de medicamentos,
realizando estudos de utilização de medicamentos, elaborando propostas para melhor
utilização; Elaborar, junto à equipe multiprofissional, protocolos e regulações relativas
ao fornecimento de medicamentos aos usuários e à dispensação de medicamentos;
Viabilizar e acompanhar a utilização de protocolos terapêuticos;Planejar e promover
capacitações e treinamento de farmacêuticos e auxiliares da farmácia; Promover a
captação e acompanhamento de estagiários e acadêmicos de Farmácia; Elaborar e
implementar, em conjunto com outros profissionais, plano de ação para a farmácia,
com acompanhamento e avaliações periódicas; Promover discussões com gestor e
equipe de saúde sobre a assistência farmacêutica; Promover e intermediar, junto aos
profissionais de saúde, ações que disciplinem a prescrição e a dispensação; Fazer a
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interlocução entre as unidades e serviços de saúde de diferentes níveis de
complexidade, mantendo o fluxo de informações sobre medicamentos; Participar da
elaboração de propostas de ações que visem à gestão do risco em saúde;
Acompanhar e monitorar as ações de assistência farmacêutica no município, definindo
indicadores para sua avaliação; Realizar avaliações periódicas das ações de
assistência farmacêutica com sugestões de mudanças para sua melhoria.
Leia-se:
Farmacêutico: Atuar nas ações técnico-gerenciais que se constituem em atividades
meio e são ações de suporte ao processo gerencial da assistência farmacêutica (AF)
voltadas principalmente para a logística do medicamento, dando suporte à prescrição
e dispensação; Atuar nas ações técnico-assistenciais visando o cuidado ao usuário,
considerando o uso do medicamento, contribuindo para a efetividade do tratamento,
seja no âmbito individual ou coletivo por meio de ações voltadas ao paciente e não ao
medicamento. Se baseiam na gestão clínica do medicamento e se caracterizam por
serviços centrados no usuário de forma a garantir a utilização correta de
medicamentos e a obtenção de resultados terapêuticos positivos; Implementar um
conjunto de ações e serviços com vistas a assegurar a assistência terapêutica integral
à promoção e recuperação de saúde, nos estabelecimentos públicos de saúde do
município; atuar diretamente na manipulação, produção, conservação, dispensação,
distribuição, garantia e controle de qualidade, vigilância sanitária e epidemiológica de
medicamentos e produtos farmacêuticos; assumir a coordenação técnica nas
discussões para seleção e aquisição de medicamentos e correlatos; manter membro
permanente nas Comissões de sua competência, principalmente: comissão de
farmácia terapêutica ou de padronização de medicamentos; comissão de serviço de
controle de infecção hospitalar; comissão de licitação ou parecer técnico; comissão de
suporte nutricional; assistência farmacêutica em atendimento pré- hospitalar às
urgentes emergências; atuar junto a central de esterilização na orientação de
desinfecção e esterilização de materiais; fiscalização profissional sanitária e técnica de
empresas, estabelecimento, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; Exercer outras atividades
regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia.
Onde se Lê:
Bioquímico: Atividades de supervisão, planejamento, programação, coordenação ou
execução especializada relacionadas com análise microbiológica e imunoquímica,
pesquisa de tóxicos e controle de farmácias, execução das atividades próprias do
cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
Leia-se:
Bioquímico: Realizar exames e emissão de laudos técnicos pertinentes às análises
clínicas; Supervisionar, orientar exames hematológicos, imunológicos e outros,
empregando aparelhos e reagentes apropriados; Interpretar, avaliar e liberar os
resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico; Verificar sistematicamente os
aparelhos a serem utilizados nas análises, ajustando-os e calibrando-os quando
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necessário, a fim de garantir funcionamento e a qualidade dos resultados; Controlar a
qualidade dos produtos e reagentes utilizados, bem como dos resultados das análises;
Efetuar os registros necessários para controle dos exames realizados; Elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios para implantação, desenvolvimento ou
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades
administrativas de controle e apoio referentes à sua área de atuação; Realizar estudos
de pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas, físicoquímicas relativas a
quaisquer substâncias ou produto de interesse de saúde pública; Validar método de
análise, produtos, processos e equipamentos; Participar das atividades de treinamento
e aperfeiçoamento do pessoal auxiliar, realizando treinamento em serviço ou
ministrando aulas e palestras para contribuir com o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalhos e/ ou
reuniões com dirigentes das unidades da Prefeitura e de entidades públicas e
particulares para fins de formulação e diretrizes, planos e programas concernentes ao
Município; Executar outras atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.

Onde se lê:
Pedagogo: Apoiar tecnicamente o desenvolvimento das atividades da unidade
escolar, por meio de contatos com o Gestor e/ou Secretário Escolar, atuar crítica e
construtivamente no processo educacional com vistas a garantir produtos de
qualidade, contribuir para a promoção da formação da integridade de caráter e
moralização do cidadão, fornecer subsídios legais ao Gestor para orientação do corpo
administrativo e pedagógico da unidade escolar, velar pelo cumprimento das
exigências educacionais legais em vigor, bem como do Regimento Interno, verificar a
atualização do Regimento Interno de acordo com a legislação
em vigor, analisar junto a Gestão da Escola às causas dos problemas detectados no
decorrer do processo educacional, sugerir estratégia que possam viabilizar o
atendimento aos problemas detectados e também ao crescimento profissional de seu
pessoal docente e de apoio administrativo, fiscalizar a organização e atualização da
escrituração escolar, verificar o cumprimento do Calendário Escolar, participar da
elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Escola,
promover atividades de estudo e pesquisas na área educacional, estimulando o
espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação, analisar e
discutir condições para a formação e capacitação permanente dos educadores em
serviço, discutir sob amparo legal, alterações na matriz curricular, atender sob a luz de
legislação específica, quando necessário, os casos de regularização e comprovação
da vida escolar e os casos de expedição de documentos das Escolas que se
encontram desativadas, participar dos Conselhos de Classe, autenticar documentos
inerentes à escrituração escolar, promover o Conselho de Promoção, participar das
reuniões pedagógicas promovidas pela Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.
Leia-se:
Pedagogo com Habilitação em Psicopedagogia: Identificar as causas dos
problemas de aprendizagem; Participar na dinâmica das relações da comunidade
educativa; Proceder a orientação educacional, vocacional e ocupacional; Desenvolver
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projetos socioeducativos e de autoconhecimento; Desenvolver ações preventivas,
detectando possíveis perturbações no processo de ensino-aprendizagem; Atuar como
um facilitador da aprendizagem prazerosa, orientando e ensinando a estudar;
Proceder diagnósticos para o tratamento do problema identificados. Aplicar a
legislação vigente na implementação das atividades profissionais desenvolvidas.
Onde se lê:
Professor Pedagogo: Séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil,
cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil,
proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as
crianças na alimentação; promover horário para repouso; garantir a segurança das
crianças na instituição; observar a saúde e o bem-estar das crianças, prestando os
primeiros socorros; comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia; levar ao
conhecimento da Direção qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a
disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a freqüência diária das
crianças; respeitar as épocas do desenvolvimento infantil; planejar e executar o
trabalho docente; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as
aprendizagens infantis; organizar registros de observações das crianças; acompanhar
e avaliar sistematicamente o processo educacional; participar de atividades extraclasse; participar de reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o
aprimoramento da qualidade do ensino. Professor de Educação Física' Letras Hab.
Inglês Artes História e Matemática: Socializar, alfabetizar, ministrar conteúdos de
acordo com a legislação vigente, educando e preparando seus alunos para o exercício
pleno e consciente da cidadania, despertando nos mesmos o interesse para o trabalho
em equipe através de atividades desenvolvidas na escola e na comunidade como um
todo. Elaborar o planejamento de suas atividades diárias, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento do aluno em seu processo de aprendizagem, registrar a vida escolar
do aluno através do diário de classe e relatórios, participar de Reuniões Pedagógicas
e Administrativas sempre que for convocado buscar aprimoramento e atualização
profissional dentro e fora do ambiente de trabalho e atender a outras atribuições
correlatas determinadas por seu superior imediato, observando sempre os aspectos
éticos e morais. Executar atividades correspondentes a sua respectiva formação
técnica de nível superior, orientando a execução dos trabalhos e desenvolvendo
atividades de programação de sua área de atuação, cumprindo determinações
superiores Cumprir determinações superiores.
Leia-se:
Professor Pedagogo: Atuar como docente na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas,
culturais e desportivas para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental; Ministrar aula na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental; Elaborar e executar o plano anual de trabalho em sintonia com as
diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto Pedagógico da
Unidade Educacional; Participar de atividades de formação continuada promovidas
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer; Participar de
atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos; Produzir e sistematizar
material pedagógico; Manter atualizados os registros de aula, de frequência e de
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aproveitamento escolar do aluno; Acompanhar e zelar pela frequência do aluno à
escola; Participar de reuniões e outras atividades programadas pelas unidades
educacionais e pelas unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, Esporte e lazer; Cumprir as normas e diretrizes educacionais, o regimento da
escola e o calendário escolar; Participar do processo de avaliação da unidade
educacional; Fortalecer a gestão democrática das unidades educacionais; Orientar e
acompanhar o trabalho do estagiário; Participar do plano global da unidade
educacional; Constatar necessidades e encaminhar o educando aos setores
específicos de atendimento; Participar de atividades cívicas e de promoções internas e
externas; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Zelar pela disciplina e
pelo material docente.
Onde se lê:
Professor Letras Inglês: Translation; Reading and comprehension; Articles; Verb
tenses: simple present, simple future, simple past, present perfect, past perfect; Nouns
and adjectives; Pronouns; Adverbs; Prepositions;
Leia-se:
Professor Letras Inglês: Atuar como docente nos anos finais do Ensino
Fundamental. Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas,
culturais e desportivas para os anos finais do Ensino Fundamental; Ministrar aula nos
anos finais do Ensino Fundamental; Elaborar e executar o plano anual de trabalho em
sintonia com as diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto
Pedagógico da Unidade Educacional; Participar de atividades de formação continuada
promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer;
Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos; Produzir e
sistematizar material pedagógico; Manter atualizados os registros de aula, de
frequência e de aproveitamento escolar do aluno; Acompanhar e zelar pela frequência
do aluno à escola; Participar de reuniões e outras atividades programadas pelas
unidades educacionais e pelas unidades administrativas da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, Esporte e lazer; Cumprir as normas e diretrizes educacionais, o
regimento da escola e o calendário escolar; Participar do processo de avaliação da
unidade educacional; Fortalecer a gestão democrática das unidades educacionais;
Orientar e acompanhar o trabalho do estagiário; Participar do plano global da unidade
educacional; Constatar necessidades e encaminhar o educando aos setores
específicos de atendimento; Participar de atividades cívicas e de promoções internas e
externas; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Zelar pela disciplina e
pelo material docente .
Onde se lê:
Professor de Educação Física: Socializar, alfabetizar, ministrar conteúdos de acordo
com a legislação vigente, educando e preparando seus alunos para o exercício pleno
e consciente da cidadania, despertando nos mesmos o interesse para o trabalho em
equipe através de atividades desenvolvidas na escola e na comunidade como um
todo. Elaborar o planejamento de suas atividades diárias, acompanhar e avaliar o
desenvolvimento do aluno em seu processo de aprendizagem, registrar a vida escolar
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do aluno através do diário de classe e relatórios, participar de Reuniões Pedagógicas
e Administrativas sempre que for convocado buscar aprimoramento e atualização
profissional dentro e fora do ambiente de trabalho e atender a outras atribuições
correlatas determinadas por seu superior imediato, observando sempre os aspectos
éticos e morais. Executar atividades correspondentes a sua respectiva formação
técnica de nível superior, orientando a execução dos trabalhos e desenvolvendo
atividades de programação de sua área de atuação, Cumprir determinações
superiores.
Leia-se:
Professor de Educação Física: Atuar como docente nos anos finais do Ensino
Fundamental. Planejar, coordenar e executar atividades pedagógicas, lúdicas,
culturais e desportivas para os anos finais do Ensino Fundamental; Ministrar aula nos
anos finais do Ensino Fundamental; Elaborar e executar o plano anual de trabalho em
sintonia com as diretrizes da Política Educacional do Município e com o Projeto
Pedagógico da Unidade Educacional; Participar de atividades de formação continuada
promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer;
Participar de atividades de avaliação do rendimento escolar dos alunos; Produzir e
sistematizar material pedagógico; Manter atualizados os registros de aula, de
frequência e de aproveitamento escolar do aluno; Acompanhar e zelar pela frequência
do aluno à escola; Participar de reuniões e outras atividades programadas pelas
unidades educacionais e pelas unidades administrativas da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, Esporte e lazer; Cumprir as normas e diretrizes educacionais, o
regimento da escola e o calendário escolar; Participar do processo de avaliação da
unidade educacional; Fortalecer a gestão democrática das unidades educacionais;
Orientar e acompanhar o trabalho do estagiário; Participar do plano global da unidade
educacional; Constatar necessidades e encaminhar o educando aos setores
específicos de atendimento; Participar de atividades cívicas e de promoções internas e
externas; Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino; Zelar pela disciplina e
pelo material docente.

Onde se lê:
Nutricionista: Executar atividades de nível superior no campo da Nutrição e Dietética,
visando à recuperação, reabilitação e manutenção da saúde, através de alimentação
racional e balanceada.
Leia-se :
Nutricionista: Prestar assistência dietética e promover educação nutricional à
indivíduos em nível hospitalar ou ambulatorial, visando a promoção manutenção e
recuperação da saúde; Elaborar o diagnostico nutricional com base nos dados ,
clínicos, bioquímicos, antropométricos, e dietéticos; Avaliar, oferecer assistência
integral ao paciente estipulando o diagnóstico nutricional e prescrever a conduta no
prontuário; Garantir o registro claro e preciso de todas as informações nutricionais
relacionada ao cliente; Participar diariamente das visitas médicas ao leito, interagindo
com a equipe multiprofissional, definindo com esta sempre que pertinente os
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procedimentos complementares à prescrição dietética; Elaborar junto com a equipe de
nutricionista o manual de dietas hospitalares; Acompanhar a evolução nutricional do
cliente em terapia nutricional oral e enteral; Realizar a orientação alimentar para
clientes ou familiares/responsáveis no momento da alta nutricional; realizar outras
atribuições afins.

Onde se lê:
Técnico em Enfermagem: Executar atividades de assistência de enfermagem, exceto
as privativas do enfermeiro; assistir ao enfermeiro: no planejamento, programação,
orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; assistir ao
enfermeiro: na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado
grave; assistir ao enfermeiro: na prevenção e controle sistemático da infecção
hospitalar e das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância
epidemiológica; assistir ao enfermeiro: na prevenção e controle sistemático de danos
físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; realizar
administração de medicamentos por via oral e parenteral; verificar e registrar sinais e
sintomas dos pacientes; administrar vacinas e controlar rede de frio; fazer sondagem,
realizar curativos, registrar procedimentos e assistência de enfermagem e ocorrências;
solicitar reposição de materiais de consumo para atendimento dos pacientes; participar
de campanhas de vacinas e outras que se fizerem necessário; executar outras tarefas
referentes ao cargo; executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata,
compatíveis com a função.
Leia-se:
Técnico em Enfermagem: Orientar e executar o trabalho técnico de enfermagem,
participando da elaboração do plano de assistência de enfermagem, em conformidade
com as normas e procedimentos de biossegurança; Executar ações assistenciais de
enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas
apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros;
Executar controles relacionados à patologia de cada paciente; Coletar material para
exames laboratoriais; Auxiliar no controle de estoque de materiais, equipamentos e
medicamentos; Operar aparelhos de eletrodiagnóstico; Cooperar com a equipe de
saúde no desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de
educação sanitária; Fazer preparo pré e pós operatório e pré e pós parto; Auxiliar nos
atendimentos de urgência e emergência; Cuidar das salas cirúrgicas e obstétricas,
preparando a sala e o instrumental cirúrgico, e instrumentalizando nas cirurgias
quando necessário; Realizar procedimentos referentes à admissão, alta, transferência
e óbitos; Manter a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação
comunicando ao Enfermeiro eventuais problemas; Auxiliar em serviços de rotina da
Enfermagem; Colaborar no desenvolvimento de programas educativos, atuando no
ensino de pessoal auxiliar de atividades de enfermagem e na educação de grupos da
comunidade; Verificar e controlar equipamentos e instalações da unidade,
comunicando ao responsável; Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no
controle sistemático da infecção hospitalar; Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e
controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a
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assistência de saúde; Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas
médico-odontológicas, passando-o ao cirurgião e realizando outros trabalhos de apoio;
Conferir qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos, após o término das
cirurgias; Orientar a lavagem, secagem e esterilização do material cirúrgico; Zelar,
permanentemente, pelo estado funcional dos aparelhos que compõe as salas de
cirurgia, propondo a aquisição de novos, para reposição daqueles que estão sem
condições de uso; Preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as condições
de realização dos mesmos; Registrar os eletrocardiogramas efetuados, fazendo as
anotações pertinentes a fim de liberá-los para os requisitantes e possibilitar a
elaboração de boletins estatísticos; Auxiliar nas atividades de radiologia, quando
necessário; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas para o
desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função
Onde se lê:
Fiscal Sanitário: Inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública,
verificando o cumprimento das normas de higiene sanitária contidas na legislação em
vigor, fazendo a inspeção dos estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios,
inspecionando a qualidade, o estado de conservação e as condições de
armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo, inspecionar os
estabelecimentos que fabricam ou manuseiam alimentos, verificando as condições de
higiene das instalações, dos equipamentos e das pessoas que manipulam os
alimentos, comunicar as infrações verificadas, propor a instauração de processos e
proceder às devidas autuações de interdições inerentes à função, elaborar relatórios
das inspeções realizadas e executar tarefas afins.
Leia-se:
FISCAL SANITÁRIO: Fiscalizar: 1. Nos locais de produção: transporte e
comercialização de alimentos, Bares, restaurantes, mercados, frutarias, açougues,
peixarias, frigoríficos, indústrias e rotulagem de alimentos, transportadoras,
embaladoras, importadoras, exportadoras e armazenadoras de alimentos, etc., 2. Nos
locais de produção: distribuição, comercialização de medicamentos, produtos de
interesse para a saúde, Farmácias, drogarias, perfumarias, saneantes, produtos de
higiene, produtos hospitalares (indústria, comércio e rotulagem) importadora,
exportadora, distribuidora, transportadora, armazenadora de medicamentos,
cosméticos e saneantes, 3. Nos locais de serviços de saúde: Hospitais, clínicas
médicas e odontológicas, laboratórios, asilos, presídios, profissionais de saúde, etc.. 4.
No meio ambiente: monitora os ambientes que causam danos à saúde, entre outros. 5.
Nos ambientes e processos do trabalho/saúde do trabalhador: Identificação e
intervenção dos locais de trabalho das pessoas como lojas, fábricas, transportes,
escritórios, etc.6. Na pós-comercialização: Investigar situações que envolvem reações
adversas a medicamentos, sangue e produtos para saúde, intoxicação por produtos
químicos, etc. 8. Em locais públicos: Shoppings, cinemas, clubes, óticas, postos da
gasolina, estádios, piscinas, escolas, cemitérios, salões de beleza, portos, aeroportos,
áreas de fronteira, entre outros.
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