Prefeitura Municipal de Valparaíso
Estado de São Paulo

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO através da COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO,
nomeada pela Portaria nº 054, DE 08 DE MARÇO DE 2016, nos termos da legislação vigente,
TORNA PÚBLICO:
1. A RERRATIFICAÇÃO do Edital Completo de Abertura de Inscrições do Concurso Público, referente às
Atribuições do cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, conforme descrito abaixo:
ONDE SE LÊ:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
 Executar serviços gerais de enfermagem, como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios,
registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de
laboratório, administração de medicamentos, controle de pressão, monitoramento e aplicação de
inalação, prestação de cuidados de conforto para proporcionar bom estado físico e mental dos
pacientes.
 Preparar e esterilizar os instrumentos de trabalho utilizados nas Unidades Básicas de Saúde,
acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização, obedecendo a normas e
rotinas.
 Desenvolver programas para gestantes, crianças e outros grupos com patologias crônicas (diabetes,
hipertensão, etc) sempre sob coordenação e supervisão do enfermeiro.
 Desenvolver os programas de reciclagem da equipe de agentes de serviços de saúde planejados pelo
enfermeiro ou responsável pelo serviço.
 Promover o bom atendimento e atenção ao paciente e seus familiares.
 Ter iniciativa, respeitando sempre os limites de sua ação.
 Controlar o consumo de medicamentos e materiais de enfermagem, verificando estoque e
encaminhando solicitação ao superior imediato.
 Auxiliar na elaboração do Plano de Enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas.
 Preparar os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua
realização.
 Orientar o paciente sobre a medicação e a sequencia do tratamento prescrito, instruindo sobre o uso
do medicamento e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a incidência de acidentes.
 Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções
cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das
tarefas de cada membro da equipe.
 Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões definidos.
 Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utiliza.
 Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
 Conhecimento de informática em Word, Excel, correio eletrônico e internet.
 Executar outras atribuições afins.
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LEIA-SE:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
 Executar serviços gerais de enfermagem, como aplicar injeções e vacinas, ministrar remédios,
registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar material para exame de
laboratório, administração de medicamentos, controle de pressão, monitoramento e aplicação de
inalação, prestação de cuidados de conforto para proporcionar bom estado físico e mental dos
pacientes.
 Preparar e esterilizar os instrumentos de trabalho utilizados nas Unidades Básicas de Saúde,
acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar sua utilização, obedecendo a normas e
rotinas.
 Desenvolver programas para gestantes, crianças e outros grupos com patologias crônicas (diabetes,
hipertensão, etc) sempre sob coordenação e supervisão do enfermeiro.
 Desenvolver os programas de reciclagem da equipe de agentes de serviços de saúde planejados pelo
enfermeiro ou responsável pelo serviço.
 Promover o bom atendimento e atenção ao paciente e seus familiares.
 Ter iniciativa, respeitando sempre os limites de sua ação.
 Controlar o consumo de medicamentos e materiais de enfermagem, verificando estoque e
encaminhando solicitação ao superior imediato.
 Auxiliar na elaboração do Plano de Enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas.
 Preparar os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para facilitar sua
realização.
 Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções
cirúrgicas, atuando sob a supervisão do enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das
tarefas de cada membro da equipe.
 Cumprir o Código de Ética da categoria, observando as normas e padrões definidos.
 Zelar pela guarda, conservação e manutenção dos equipamentos e materiais que utiliza.
 Cumprir normas e padrões de comportamento definidos pelo órgão.
 Conhecimento de informática em Word, Excel, correio eletrônico e internet.
 Executar outras atribuições afins.

As demais informações do Edital permanecem inalteradas.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Valparaíso/SP, 08 de abril de 2016.

________________________________________________
Marcos Yukio Higuchi
Prefeito do Município de Valparaíso

_____________________________________________________
Comissão do Concurso Público
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