PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO Nº 01
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação vigente, torna público que Retifica o Edital nº 01/2019, conforme estabelecido a seguir:
NO CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, Tabela I:
LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU:
TABELA I
VAGAS EXISTENTES

CÓDIGO DO
EMPREGO
PÚBLICO

EMPREGO PÚBLICO

TOTAL
(*)

RESERVA PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA (**)

301

ASSISTENTE SOCIAL

01

--

ESCOLARIDADE / REQUISITOS
(***)

VENCIMENTO R$/
JORNADA DE
TRABALHO
SEMANAL

Ensino Superior Completo em Serviço
R$ 3.798,54/ Ref. AD
Social e
30 horas semanais.
Registro no CRESS.

NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS EMPREGOS PÚBLICOS:
LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU:

EMPREGO PÚBLICO

204 – AUXILIAR DE
ENFERMAGEM DO
TRABALHO

206 – TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

ATRIBUIÇÃO BÁSICA DO EMPREGO PÚBLICO
Auxiliar na realização de exames pré-admissionais, periódicos, demissionais, e outros determinados
pelas normas da administração. Fazer visitas domiciliares e hospitalares nos casos de acidentes ou
doenças profissionais. Participar dos programas de prevenção de acidentes, de saúde e de medidas
reabilitativas. Preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de médico e de
enfermagem do trabalho. Atender as necessidades dos trabalhadores portadores de doenças ou lesões
de pouca gravidade, sob supervisão. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. Pode prestar os primeiros socorros, os primeiros cuidados ao
trabalhador que sofreu um acidente de trabalho. Verificar a regularidade do calendário de vacinação de
empregados. Organizar prontuários de atendimento. Organizar os ASOs (Atestado de Saúde
Ocupacional) e exames complementares. Fazer visitas domiciliares e hospitalares nos casos de
acidentes ou doenças profissionais. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.
Participar, junto ao Enfermeiro, na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades
identificadas para determinar a assistência a ser prestada pela equipe. Desenvolver, com o enfermeiro, a
participação nos programas de orientação às gestantes às doenças transmissíveis e outras, atividades
de treinamento e reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes. Participar
de trabalhos com crianças, desenvolvendo, junto ao Enfermeiro, programa de suplementação alimentar,
para prevenção da desnutrição. Executar diversas tarefas de enfermagem, com a supervisão de
Enfermeiro, na verificação de sinais vitais e controle de pressão arterial, administração de medicamentos
e inalações, administração de sangue e plasma, coleta de exames, realização de curativos, prestação de
cuidados, de conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes. Preparar e
esterilizar materiais e instrumentais, ambientes e equipamentos, obedecendo a normas e rotinas préestabelecidas, para realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas. Controlar o consumo
de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento
dos mesmos. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Permanecem inalterados os demais itens do referido Edital nº 01/2019.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação.
Cabreúva/SP, 20 de setembro de 2019.
HENRIQUE MARTIN
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA/SP
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