PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

NOME DO CARGO: ENFERMEIRO
QUADRO: Estatutário
SINTESE DOS DEVERES: Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, à família e à
comunidade em situações que requeiram medidas relacionadas com a proteção e recuperação da
saúde, prevenção de doenças, reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção de
ambiente terapêutico, levando em consideração os diagnósticos e planos de tratamento médico e de
enfermagem;
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES : zelar pela provisão e manutenção de adequada assistência de
enfermagem ao cliente; programar e coordenar todas as atividades de enfermagem que visam ao
bem-estar do paciente; responsabilizar-se pelo aperfeiçoamento técnico e cultural do pessoal sob
sua orientação e supervisão; executar outras tarefas correlatas; atuar em conformidade com o
regulamento de sua profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO :
a) HORÁRIO : Conforme regulamento
b) OUTRAS :
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) INSTRUÇÃO:
b) HABILITAÇÃO FUNCIONAL:
c) IDADE:
NOME DO CARGO : TÉCNICO EM ENFERMAGEM
QUADRO: Estatutário
Exemplos de Atribuições: Participar em pequenas cirurgias ambulatoriais; executar curativos em
gerais de emergência ou de proteção; aplicar injeções; participar de eventos especiais ligados à
saúde propostos pela Secretaria Municipal da Saúde, inclusive atendimento em unidade móvel em
ações comunitárias de saúde e outros programas especiais.
Síntese das Atribuições: Aplicar vacinas e injeções; verificar a pressão arterial; verificar a

temperatura; ministrar remédios conforme receituário médico; dispensar cuidados aos doentes;
encaminhar os pacientes para atendimento médico, conforme orientação superior; esterilizar o
instrumental de enfermagem para uso no local de trabalho ou em uso no ambulatório; encaminhar
ao setor competente os casos que assim entenda de assistência médica; registrar as atividades
diárias; outras atividades correlatas executar sempre sob supervisão médica;
CONDIÇÕES DE TRABALHO :
HORÁRIO : Conforme regulamento
OUTRAS : O exercício do cargo poderá exigir a execução de tarefas no interior do município
REQUISITOS PARA PROVIMENTO :
INSTRUÇÃO: Nível Médio
HABILITAÇÃO FUNCIONAL : Habilitação legal exigida.
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