CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
Edital n.º 005/2020
O Prefeito de Jesuítas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em
conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 300/2019, resolve, após
análise de impugnação ao Edital nº 001/2020, TORNAR PÚBLICO:
1º - O cancelamento do Edital nº 004/2020, tornando sem efeito todo seu conteúdo.
2º - A retificação do Anexo I - Atribuições dos Cargos do Edital nº 001/2020:

ONDE SE LÊ:
ASSISTENTE DE SAÚDE
Efetuar o controle das prescrições e checagem de horários após administração dos medicamentos ou procedimentos de
enfermagem.
Encaminhar os pacientes à unidade ou bloco de internação, após os procedimentos necessários.
Efetuar a checagem, após realização da ação de enfermagem, empregando técnicas e instrumentos apropriados, verificando
temperatura, pressão arterial, pulsação e respiração, obedecendo o horário preestabelecido.
Auxiliar na realização, sob supervisão do enfermeiro, curativos simples com dreno e sonda, retirada de pontos, aspiração de
secreção orofaríngea, de traqueotomia e antubação.
Auxiliar o médico no que se refere a procedimentos de enfermagem, parecentese abdominal, diálise peritonal e hemodiálise.
Auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal, à parturiente e puerpéria.
Realizar o levantamento dos problemas de saúde do Município, sob a supervisão do titular do órgão de Saúde;
Supervisionar o atendimento nas unidades de saúde do Município controlando as condições sanitárias, de higiene e das
quantidades de medicamentos postos a disposição da comunidade.
Providenciar a esterilização e disposição no local adequado do material necessário.
Orientar o público quanto a prevenção da saúde.
Zelar pelo uso dos instrumentos utilizados.
Providenciar o bom atendimento às pessoas que se dirigem as unidades de saúde para tratamento.
Executar outras atividades correlatas.

LEIA:SE:
ASSISTENTE DE SAÚDE
- Auxiliar a Secretaria de Saúde do Município na gestão administrativa e ou operacional de todos os pontos de atendimentos de
saúde pública do Município.
- Receber, orientar, encaminhar o público, informando sobre questões relacionadas ao serviço interno do órgão;
- Recepcionar os usuários e visitantes, procurando identificá-los, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes informações,
marcar entrevistas, reuniões, audiências, consultas e exames, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou setores
procurados;
- Prestar serviços auxiliares na área administrativa da Unidade de Saúde, executando registros, controles, digitação, arquivo, de
todo e qualquer serviço de caráter administrativo, preencher formulários, fichas, cartões e transcrever atos oficiais;
- Executar serviços internos e externos de entrega de documentos e mensagens, ligações telefônicas, transmissões e
recebimento de mensagens por telefone, por rede de computadores ou assemelhados;
- Encaminhar os usuários às unidades e ou outros setores, após a realização dos procedimentos necessários.
- Realizar o levantamento dos problemas de saúde do Município, sob a supervisão do titular do órgão de Saúde;
Supervisionar o atendimento nas unidades de saúde do Município controlando as condições sanitárias, de higiene e das
quantidades de medicamentos postos a disposição da comunidade.
- Orientar o público quanto a prevenção da saúde.
- Providenciar e zelar pelo uso do material de expediente e dos instrumentos utilizados.
- Providenciar o bom atendimento às pessoas que se dirigem as unidades de saúde para tratamento.
- Executar outras atividades correlatas, auxiliando a coordenação no que couber.
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Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Jesuítas - PR, 21 de janeiro de 2020.

APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR
Prefeito de Jesuítas - PR

LUZINETE DE SOUZA CORDASSO FAGNANI
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Jesuítas - PR
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