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AN E X O I E D I T A L DE ABERTURA D E TESTE SELETIVO Nº 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO 101 ENFERMEIRO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo
atividades de enfermagem relacionadas com a promoção, prevenção e recuperação da saúde do indivíduo, família
e comunidade, através de diagnóstico, planejamento, administração dos serviços de saúde, ensino, pesquisas e
prestação de assistência em enfermagem.

CARGO DE NÍVEL TÉCNICO
CARGO 201 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico de Enfermagem e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos
de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria,
obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de
enfermeiro; desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o
instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar o ambiente de trabalho, dando continuidade aos plantões.
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde.

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO 301 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Requisitos: Ensino Fundamental Completo
Atribuições: Inspecionar o serviço realizado em locais de armadilha, ponto estratégico e levantamento de índice;
Elaborar relatórios periódicos de suas atividades com dados estatísticos e encaminhar a Fundação Nacional de
Saúde; Participar e cooperar em todas as campanhas de saúde dentro dos programas pré-estabelecidos, ou em
situações de emergências, utilizando todos os meios e recursos educativos e assistenciais a seu alcance e previsto
para as suas atribuições; Participar ativamente das ações da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica;
Organizar a escala de serviços a serem trabalhadas e fixar o itinerário de cada membro da equipe, de forma a
garantir o melhor emprego dos recursos humanos nos e dos recursos técnicos

