PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO- III
O Prefeito do Município de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, e atendendo a recomendação da Promotoria de
Justiça da comarca de São Gonçalo dos Campos/Ba, através do ofício nº
50/2015- 2ª PJSGC, de 16 de novembro de 2015, no sentido de adequação
dos requisitos exigidos para cargo do Concurso Público às disposições
contidas em Leis, resolve retificar o Edital 001/2015 do Concurso Público para
provimento de vagas do quadro da Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos
Campos, nos seguintes termos:
1- Suprimir a exigência de experiência profissional, para os cargos de:
Enfermeiro PSF, Enfermeiro Hospitalar, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico Veterinário, Sanitarista e Técnico em Administração Hospitalar.
2- Prorrogar as inscrições para candidatos aos cargos supra referidos para
o período compreendido entre 23 a 25 de novembro de 2015, nos
horários das 8:00 às 12:00 h. e das 13:00 às 17:00 h. na Biblioteca
Municipal situada na Avenida Hanibal Pedreira s/n- centro,
3- Prorrogar a data de realização das provas de conhecimentos do dia
20/12/2015 para o dia 10/01/2016.
4- Frente ao exposto,

ONDE SE LÊ:
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS
As atribuições e vencimentos dos cargos estão estabelecidos em legislação
específica, definidos conforme descrição a seguir:
CARGO: ENFERMEIRO PSF (40 horas)

VENCIMENTO:R$ 2.000,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Enfermagem com
experiência de 1 ano em PSF.
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a
melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; participar, juntamente
com a equipe de saúde, do planejamento, execução e avaliação dos programas de
saúde a serem desenvolvidos; realizar consultas e prestar cuidados de enfermagem;
distribuir e supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem auxiliares; prescrever
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas
pela instituição de saúde; selecionar, reciclar e aprimorar o pessoal da área de saúde,
principalmente equipes de enfermagem auxiliares; efetuar estatística mensal do
número de pacientes e atendimentos; executar outras tarefas correlatas.
CARGO: ENFERMEIRO HOSPITALAR (36 horas)

VENCIMENTO: R$ 1.632,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Enfermagem com
experiência de 1 ano em hospital.
ATRIBUIÇÕES: Atribuições: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os
serviços de assistência de enfermagem; aplicar a sistematização da assistência de
enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento;
assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura,
humanizada e individualizada aos clientes; prestar assistência direta a clientes graves
e realizar procedimentos de maior complexidade; registrar observações e analisar os
cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; preparar o cliente
para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à
unidade básica de saúde; padronizar normas e procedimentos de enfermagem e
monitorar o processo de trabalho; planejar ações de enfermagem, levantar
necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar
resultados; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene, e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área
de atuação, utilizando-se equipamentos e programas de informática; executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função

CARGO:
HORAS)

FISIOTERAPEUTA

PARA

NASF(

30

VENCIMENTO: R$2.000,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: NívelSuperior Completo em Fisioterapia com
experiência de no mínimo de 1 ano de atuação em NASF
ATRIBUIÇÕES: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente; Atender pacientes
para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos
específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos;
analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida;
CARGO:FONOAUDIOLOGO
HORAS)

PARA

NASF(

30

VENCIMENTO: R$2.000.00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Fonoaudiologia com
experiência de no mínimo de 1 ano de atuação em NASF
ATRIBUIÇÕES:Realização de terapia individual ou em grupo, viabilizando o
tratamento de patologias ligadas a área de motricidade oral, voz, audição, linguagem
oral, linguagem escrita e fala; realização de avaliações fonoaudiólogicas, avalizando
os aspectos supra citados; realização de audiometria (exame que analisa a audição);
realização de triagens fonoaudiólogicas; realização de encaminhamento a outros
profissionais; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos
e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.
CARGO: MÉDICO VETERINARIO
(20 HORAS)

VENCIMENTO:R$ 1.500,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Medicina Veterinária
com experiência de 1 ano em Vigilância Sanitária.
ATRIBUIÇÕES: Fazer inspeção sanitária de produtos de origem animal nos
estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios e similares, bem como
controle de zoonoses, campanhas de vacinação, apreensão, diagnóstico e tratamento
animal.
CARGO: SANITARISTA
(30 HORAS)

VENCIMENTO:R$ 2.300,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo na área de Saúde com
Especialização em Saúde Coletiva, Saúde Pública ou Sanitarista com Experiênciade
no mínino1 ano em Vigilância Sanitária
.
ATRIBUIÇÕES: Executar, coordenar e supervisionar atividades de análise e
tratamento de água nos sistemas de captação e distribuição; Realizar levantamentos,
estudos, acompanhamentos, monitoramentos e intervenções junto aos processos de
captação e tratamento de água; Controlar as dosagens, testar e certificar-se da
qualidade dos produtos químicos a serem utilizados; Prestar todo tipo de orientação e
auxílio aos Operadores de Sistemas e demais profissionais que necessitarem, dentro
da sua área técnica;Elaborar e controlar a programação de coleta de amostras de
água e desinfecção de redes e reservatórios; Participar de pesquisas técnicas e
operacionais em unidades de tratamento de água, realizando análises físico-químicas
e hidrobiológicas; Fazer o levantamento e zelar pelas condições de operação e
desempenho de estações de tratamento de água; Emitir pareceres e relatórios das
atividades desenvolvidas da sua área;Definir procedimentos e estratégias para a
execução das atividades relacionadas à área de saneamento; Realizar a avaliação de
conformidades e análise de produtos químicos utilizados no processo de produção;
Preparar soluções e atividades afins como: lavagens de vidrarias, controle e
recebimento de amostras, registro em boletins. Inspecionar o recebimento de materiais
utilizados nos laboratórios da empresa como: sais, reagentes, vidrarias e outros;
Realizar atividades de monitoramento qualitativo e quantitativo de corpos d`água
através de coletas e medições, visando a gestão dos recursos hídricos; Executar
vistorias em campo e propor ações corretivas, preventivas e de melhorias técnicas;
Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível
superior; Treinar equipes de execução de serviços técnicos ligados à sua
área;Fiscalizar a execução de serviços e de atividades de sua competência. Executar
serviços de manutenção e instalação de equipamentos relacionados à sua área;
Operar estações de tratamento de água e de esgoto; Efetuar inspeções sanitárias;
Realizar vistorias técnicas em sistema de abastecimento de água e de tratamento de
esgoto; Zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho; Executar
outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação.
CARGO:
TECNICO
EM
HOSPITALAR(30 HORAS)

ADMINISTRAÇÃO

VENCIMENTO: R$ 1.100,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo/Técnico em Administração
Hospitalar com experiência de no mínimo 1 ano em serviços hospitalares.
ATRIBUIÇÕES:Executar serviços datilográficos; Preencher impressos; Protocolar
documentos e distribuí-los; Receber, conferir e distribuir materiais, medicamentos e
mercadorias; Atender, orientar e encaminhar os visitantes, pacientes ou familiares;

Efetuar anotações em fichas de controle de estoque; Auxiliar na realização de
levantamento para fins de inventários, balancetes e balanços; Executar outras
atividades correlatas.

LEIA-SE:
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS
As atribuições e vencimentos dos cargos estão estabelecidos em legislação
específica, definidos conforme descrição a seguir:
CARGO: ENFERMEIRO PSF (40 horas)

VENCIMENTO:R$ 2.000,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Enfermagem
ATRIBUIÇÕES: Elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a
melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; participar, juntamente
com a equipe de saúde, do planejamento, execução e avaliação dos programas de
saúde a serem desenvolvidos; realizar consultas e prestar cuidados de enfermagem;
distribuir e supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem auxiliares; prescrever
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas
pela instituição de saúde; selecionar, reciclar e aprimorar o pessoal da área de saúde,
principalmente equipes de enfermagem auxiliares; efetuar estatística mensal do
número de pacientes e atendimentos; executar outras tarefas correlatas.
CARGO: ENFERMEIRO HOSPITALAR (36 horas)

VENCIMENTO: R$ 1.632,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Enfermagem
ATRIBUIÇÕES: Atribuições: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os
serviços de assistência de enfermagem; aplicar a sistematização da assistência de
enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento;
assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura,
humanizada e individualizada aos clientes; prestar assistência direta a clientes graves
e realizar procedimentos de maior complexidade; registrar observações e analisar os
cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; preparar o cliente
para a alta, integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à
unidade básica de saúde; padronizar normas e procedimentos de enfermagem e
monitorar o processo de trabalho; planejar ações de enfermagem, levantar
necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar
resultados; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene, e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área
de atuação, utilizando-se equipamentos e programas de informática; executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função
CARGO:
HORAS)

FISIOTERAPEUTA

PARA

NASF(

30

VENCIMENTO:R$2.000,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: NívelSuperior Completo em Fisioterapia
ATRIBUIÇÕES: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente; Atender pacientes

para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos
específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos;
analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida;
CARGO:FONOAUDIOLOGO
HORAS)

PARA

NASF(

30

VENCIMENTO: R$2.000.00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Fonoaudiologia
ATRIBUIÇÕES:Realização de terapia individual ou em grupo, viabilizando o
tratamento de patologias ligadas a área de motricidade oral, voz, audição, linguagem
oral, linguagem escrita e fala; realização de avaliações fonoaudiólogicas, avalizando
os aspectos supra citados; realização de audiometria (exame que analisa a audição);
realização de triagens fonoaudiólogicas; realização de encaminhamento a outros
profissionais; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos
e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.
CARGO: MÉDICO VETERINARIO
(20 HORAS)

VENCIMENTO:R$ 1.500,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Medicina Veterinária
ATRIBUIÇÕES: Fazer inspeção sanitária de produtos de origem animal nos
estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios e similares, bem como
controle de zoonoses, campanhas de vacinação, apreensão, diagnóstico e tratamento
animal.
CARGO: SANITARISTA
(30 HORAS)

VENCIMENTO:R$ 2.300,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo na área de Saúde com
Especialização em Saúde Coletiva, Saúde Pública ou Sanitarista.
ATRIBUIÇÕES: Executar, coordenar e supervisionar atividades de análise e
tratamento de água nos sistemas de captação e distribuição; Realizar levantamentos,
estudos, acompanhamentos, monitoramentos e intervenções junto aos processos de
captação e tratamento de água; Controlar as dosagens, testar e certificar-se da
qualidade dos produtos químicos a serem utilizados; Prestar todo tipo de orientação e
auxílio aos Operadores de Sistemas e demais profissionais que necessitarem, dentro
da sua área técnica;Elaborar e controlar a programação de coleta de amostras de
água e desinfecção de redes e reservatórios; Participar de pesquisas técnicas e
operacionais em unidades de tratamento de água, realizando análises físico-químicas
e hidrobiológicas; Fazer o levantamento e zelar pelas condições de operação e
desempenho de estações de tratamento de água; Emitir pareceres e relatórios das
atividades desenvolvidas da sua área;Definir procedimentos e estratégias para a
execução das atividades relacionadas à área de saneamento; Realizar a avaliação de
conformidades e análise de produtos químicos utilizados no processo de produção;
Preparar soluções e atividades afins como: lavagens de vidrarias, controle e
recebimento de amostras, registro em boletins. Inspecionar o recebimento de materiais
utilizados nos laboratórios da empresa como: sais, reagentes, vidrarias e outros;

Realizar atividades de monitoramento qualitativo e quantitativo de corpos d`água
através de coletas e medições, visando a gestão dos recursos hídricos; Executar
vistorias em campo e propor ações corretivas, preventivas e de melhorias técnicas;
Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível
superior; Treinar equipes de execução de serviços técnicos ligados à sua
área;Fiscalizar a execução de serviços e de atividades de sua competência. Executar
serviços de manutenção e instalação de equipamentos relacionados à sua área;
Operar estações de tratamento de água e de esgoto; Efetuar inspeções sanitárias;
Realizar vistorias técnicas em sistema de abastecimento de água e de tratamento de
esgoto; Zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho; Executar
outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação.
CARGO:
TECNICO
EM
HOSPITALAR(30 HORAS)

ADMINISTRAÇÃO

VENCIMENTO: R$ 1.100,00

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo/Técnico em Administração
Hospitalar.
ATRIBUIÇÕES:Executar serviços datilográficos; Preencher impressos; Protocolar
documentos e distribuí-los; Receber, conferir e distribuir materiais, medicamentos e
mercadorias; Atender, orientar e encaminhar os visitantes, pacientes ou familiares;
Efetuar anotações em fichas de controle de estoque; Auxiliar na realização de
levantamento para fins de inventários, balancetes e balanços; Executar outras
atividades correlatas.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gonçalo dos Campos, 18 de novembro de 2015

Antônio Dessa Cardozo
Prefeito Municipal de São Gonçalo dos Campos

