Almirante Tamandaré
Prefeitura da Cidade

Secretaria Municipal de Recursos Humanos

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 044/2021 – PSS/SMRH
A Secretária Municipal de Recursos Humanos, no uso das atribuições, em
conformidade com o disposto no inciso IX, do Artigo 37 da Constituição Federal,
com base no Artigo 18 da Lei Municipal nº 019/2011, na Lei Complementar 018 de
29 de agosto de 2011, Artigo 3º, na autorização exarada no Parecer SMAJ nº
002/2021, resolve:

TORNAR PÚBLICO
Retificação do Edital N.º 043/2021 – PSS/ SMRH:
1.1 - Onde se lê:

ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E REQUISITOS MÍNIMOS: ENFERMEIRO –
40 HORAS
Requisitos mínimos:
Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no Conselho de Classe
(COREN), com anuidade vigente.
Descrição do cargo na Lei Municipal nº 023/2012:
Executa ações assistenciais de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro,
observando e registrando sinais vitais e sintomas apresentados pelo doente,
fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros;
Executa ações de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, realizando
coleta interna e externa de sangue, limpeza e desinfecção de material,
transfusão de hemocomponentes, preparo e infusão de hemoderivados;
Participa na elaboração do plano de assistência de enfermagem;
Atua na supervisão de pessoal de atividades de enfermagem, transmitindo
informações, prestando assistência técnica e acompanhamento a execução das
tarefas;
Colabora no desenvolvimento de programas educativos, atuando no ensino de
pessoal auxiliar de atividades de enfermagem e na educação de grupos da
comunidade;
Coletar dados e informações junto ao paciente e seus familiares, realizando
visitas e entrevistas, para subsidiar a elaboração do plano de assistência de
enfermagem;
Colhe material biológico, ficando responsável pelos exames dos materiais
colhidos, bem como por sua guarda;
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Presta assistência, sob supervisão, em dispensários, laboratórios e consultórios,
executando atividades de apoio;
Faz controle de perícias através de arquivamento;
Verifica as condições de higiene das instalações;
Controla a distribuição de medicamentos;
Utiliza os terminais de atendimento do Sistema Único de Saúde - TAS do Projeto
Cartão Nacional de Saúde, alimentando com os dados de procedimentos
realizados em cada paciente; Executar outras tarefas correlatas com a formação,
com a função e com a área de atuação, colaborando para o permanente
aprimoramento da prestação de serviços à população.
Participa com o enfermeiro do desenvolvimento e execução de programas de
avaliação da saúde dos servidores;
Participa com o enfermeiro da execução dos programas de higiene e segurança
do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais;
Assiste ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a
pacientes em estado grave;
Integra equipe de saúde;
Assiste ao enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em
geral em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da
infecção hospitalar;
Assiste ao enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde;
Prepara clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de
realização dos mesmos;
Verifica os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição
médica e de enfermagem;
Prepara e administra medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea
intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão
do enfermeiro;
Cumpre prescrições de assistência médica e de enfermagem;
Realiza a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura;
Auxilia nos atendimentos de urgência e emergência;
Realiza controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;
Circula e instrumentaliza em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as
conforme o necessário;
Efetua o controle diário do material utilizado, bem como requisita, conforme as
normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde
do paciente;
Controla materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;
Mantém equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;
Executa atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição;
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Propõe a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão
avariados ou desgastados;
Realiza atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem
como a coleta no lactário ou no domicílio;
Auxiliar na preparação do corpo após o óbito;
Participa de programa de treinamento, quando convocado;
Executar todas as atividades de enfermagem exceto as privativas do enfermeiro.

1.2 LEIA-SE:

ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E REQUISITOS MÍNIMOS: ENFERMEIRO –
40 HORAS
Requisitos mínimos:
Ensino Superior completo em Enfermagem e registro no Conselho de Classe
(COREN), com anuidade vigente.

Descrição do cargo na Lei Municipal nº 023/2012:
RESUMO DAS FUNÇÕES
Realiza a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da
instituição de saúde, chefia de serviço e de unidade de enfermagem;
Organiza e dirige os serviços de enfermagem e suas atividades técnicas e
auxiliares;
Planeja, organiza, coordena, executa e avalia os serviços da área;
Realiza consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem;
Consulta e faz prescrição de assistência de enfermagem;
Presta cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; e
cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas;
Participa do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde
pública, materno-infantil, imunização;
Participa de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária
da população;
Prescreve medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
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Faz a prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como
membro das respectivas comissões;
Participa na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos
programas de vigilância epidemiológica;
Presta assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recémnascido, bem como assistência obstétrica em situação de emergência e
execução do parto sem distocia;
Participa dos programas e atividades de assistência integral à saúde individual
e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco;
Executa e participa de programas e atividades de educação sanitária, visando à
melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;
Participa dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde,
particularmente nos programas de educação continuada;
Participa dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de
acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
Realiza outras atividades inerentes à sua formação universitária.

Almirante Tamandaré, em 19 de julho de 2021

RUBIAMARA PAVIN COLODEL
Secretária Municipal de Recursos Humanos
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