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ERRATA DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 07/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023 

O Vice Prefeito Municipal em exercício do Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão de Avaliação de Processo 

Seletivo Simplificado, designado pela Portaria nº024/2023, torna público para conhecimento dos interessados a 

ERRATA do edital nº07/2023, relativo ao Processo Administrativo nº 313/2023, visando a contratação de pessoal, 

para desempenhar função de função de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Médico Clinico Geral, Assistente 

Social, Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Psiquiatra, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Pediatra, Farmacêutico e 

Nutricionista, junto ao Município de Bom Retiro do Sul, para formação de cadastro reserva, por prazo determinado. 

NO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

2.1.1. ENFERMEIRA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver atividade de Enfermagem na Unidade de Saúde, junto a equipe de Profissionais 
e na comunidade, bem como, assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 

b) Descrição Analítica: Orientar, coordenar e supervisionar aos agentes municipais da saúde e as tarefas a serem 
executadas, relacionadas com a saúde pública; proceder a coleta de exames cito patológicos; exercer, determinar 
e coordenar serviços relacionados com a enfermagem e tarefas afins junto às unidades de saúde da sede e interior 
e assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem em domicilio, quando necessário, bem como, 
oportunizar contatos com indivíduos sadios e doentes, visando promover a saúde e educação sanitária; coordenar 
e desenvolver o Programa Saúde da Família se o mesmo estiver implantado; realizar todas as atividades correlatas 
à função promovendo a prevenção e tratamento da saúde dos munícipes. 
 
2.1.1.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.1.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho 
Regional de Enfermagem (COREM). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades de média complexidade, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem sob supervisão; participar no planejamento da assistência de enfermagem. 

b) Descrição Analítica: Participar do planejamento, programação e orientação das atividades de assistência de 
enfermagem; executar trabalho de enfermagem; preparar pacientes para consultas, exames e tratamento; observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; fazer curativos de acordo com a orientação 
recebida; preparar instrumentos para a aplicação de vacinas e injeções, bem como proceder aplicação; atender aos 
doentes e acidentados de acordo com as recomendações e prescrições médicas; esterilizar o material e zelar pela 
conservação dos mesmos; prestar cuidados de enfermagem a pacientes em unidades médico- cirúrgicas, 
pediátricas, obstétricas, de saúde pública, assim como de outras unidades especializadas e de emergência, 
inclusive atendimentos domiciliar quando necessário; zelar pela higiene e conforto aos pacientes e de sua 
segurança; registrar as ocorrências relativas a doentes e/ou epidemias; prestar socorros de urgência, remover 
aparelhos e outros objetos utilizados pelos doentes; pesar e medir pacientes; encaminhar ao setor competente as 
pessoas que necessitem de assistência médica; auxiliar no desenvolvimento dos programas de enfermagem, 
relativos à proteção, recuperação, reabilitação e prevenção de saúde pública; efetuar a coleta de material para 
exames, desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e tratamento de pacientes; participar na prevenção 
e controle de doenças e da infecção hospitalar; manter organizado o ambiente de trabalho; executar outras tarefas 
afins. 
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2.1.2.1 Escolaridade Mínima: Curso especifico de Técnico em Enfermagem. 

2.1.2.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional 
de Enfermagem (COREM). 

Idade Mínima de 18 anos. 

LEIA-SE: 

2.1.1. ENFERMEIRA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver atividade de Enfermagem na Unidade de Saúde, junto a equipe de Profissionais 
e na comunidade, bem como, assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 

b) Descrição Analítica: Orientar, coordenar e supervisionar aos agentes municipais da saúde e as tarefas a serem 
executadas, relacionadas com a saúde pública; proceder a coleta de exames cito patológicos; exercer, determinar 
e coordenar serviços relacionados com a enfermagem e tarefas afins junto às unidades de saúde da sede e interior 
e assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem em domicilio, quando necessário, bem como, 
oportunizar contatos com indivíduos sadios e doentes, visando promover a saúde e educação sanitária; coordenar 
e desenvolver o Programa Saúde da Família se o mesmo estiver implantado; realizar todas as atividades correlatas 
à função promovendo a prevenção e tratamento da saúde dos munícipes. 
 
2.1.1.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.1.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho 
Regional de Enfermagem (COREN). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades de média complexidade, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem sob supervisão; participar no planejamento da assistência de enfermagem. 

b) Descrição Analítica: Participar do planejamento, programação e orientação das atividades de assistência de 
enfermagem; executar trabalho de enfermagem; preparar pacientes para consultas, exames e tratamento; observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; fazer curativos de acordo com a orientação 
recebida; preparar instrumentos para a aplicação de vacinas e injeções, bem como proceder aplicação; atender aos 
doentes e acidentados de acordo com as recomendações e prescrições médicas; esterilizar o material e zelar pela 
conservação dos mesmos; prestar cuidados de enfermagem a pacientes em unidades médico- cirúrgicas, 
pediátricas, obstétricas, de saúde pública, assim como de outras unidades especializadas e de emergência, 
inclusive atendimentos domiciliar quando necessário; zelar pela higiene e conforto aos pacientes e de sua 
segurança; registrar as ocorrências relativas a doentes e/ou epidemias; prestar socorros de urgência, remover 
aparelhos e outros objetos utilizados pelos doentes; pesar e medir pacientes; encaminhar ao setor competente as 
pessoas que necessitem de assistência médica; auxiliar no desenvolvimento dos programas de enfermagem, 
relativos à proteção, recuperação, reabilitação e prevenção de saúde pública; efetuar a coleta de material para 
exames, desenvolver atividades de apoio nas salas de consulta e tratamento de pacientes; participar na prevenção 
e controle de doenças e da infecção hospitalar; manter organizado o ambiente de trabalho; executar outras tarefas 
afins. 

2.1.2.1 Escolaridade Mínima: Curso especifico de Técnico em Enfermagem. 

2.1.2.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Curso Técnico e registro no Conselho Regional 
de Enfermagem (COREN). 

Idade Mínima de 18 anos. 
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ONDE SE LÊ: 

Técnico em Enfermagem 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino Superior e registro 

no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

40 horas 2.024,59 

LEIA-SE: 

Técnico em Enfermagem 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Curso Técnico e registro 

no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

40 horas 2.024,59 

 

 

As demais cláusulas já estabelecidas permanecem inalteradas.  

 
 

Bom Retiro do Sul, 23 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

EDER EDUARDO MÜLLER CICERI 
Vice Prefeito em Exercício de Prefeito Municipal 


