PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO - EDITAL No 01 /2021 - ANEXO I
ERRATA 01
A Comissão do Processo Seletivo torna pública a Errata 01 ao edital.
ANEXO I
ONDE SE LÊ:

CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
DE
TRABALHO
SEMANAL

VENCIMENT
O
R$

NÍVEL SUPERIOR
01
02

ENFERMEIRO CAPS

Diploma de graduação em Enfermagem e registro no COREN

CR

40h

MÉDICO – CIRURGIA GERAL

Diploma de graduação em Medicina, registro no CRM e Título de
Especialista em Cirurgia Geral

01

10h

R$ 4.389,57
R$ 4.592,14*

NÍVEL MÉDIO
21
22

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem e
registro no COREN

01+CR

30h

TÉCNICO EM ENFERMAGEM CAPS

Certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem e
registro no COREN

CR

40h

R$ 1.609,58
R$ 2.769,31

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
ENFERMEIRO CAPS: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a
proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades visam o aprimoramento e desenvolvimento
das atividades de interesse da instituição; Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem,
visando a preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas identificadas, necessidades para determinar assistência a ser
prestada pela equipe; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com

eficiência, qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar
o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua
responsabilidade; Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o
aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a triagem os casos de ausência de médico, e prestar atendimento nos casos de emergência.
MÉDICOS - Atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível, encaminhar o paciente a tratamento especializado quando as
circunstâncias assim exigirem, e prestar outros serviços de sua especialidade e inerentes a sua profissão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

LEIA-SE:

CÓDIGO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

TOTAL
DE
VAGAS

JORNADA
DE
TRABALHO
SEMANAL

VENCIMENTO
R$

NÍVEL SUPERIOR
01

ENFERMEIRO CAPS

Diploma de graduação em Enfermagem e registro no COREN

CR

40h

23

ENFERMEIRO – CENTRO DE TRIAGEM
Diploma de graduação em Enfermagem e registro no COREN
COVID-19

10

30h

01

10h

02

MÉDICO – CIRURGIA GERAL

Diploma de graduação em Medicina, registro no CRM e Título de
Especialista em Cirurgia Geral

R$ 4.389,57
R$ 2.410,66
R$ 4.592,14*

NÍVEL MÉDIO
21
22
24

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem e
registro no COREN

01+CR

30h

TÉCNICO EM ENFERMAGEM CAPS

Certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem e
registro no COREN

CR

40h

TÉCNICO EM ENFERMAGEM CENTRO DE TRIAGEM COVID-19

Certificado de conclusão de curso de Técnico em Enfermagem e
registro no COREN

18

30h

R$ 1.609,58
R$ 2.769,31
R$ 1.609,58

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
ENFERMEIRO- Prestar serviços de supervisão administrativa e orientação aos auxiliares de saúde segundo os conhecimentos profissionais inerentes à sua
formação. Executar tarefas relacionadas com o atendimento ao público segundo a complexidade do caso e fora do alcance dos auxiliares, bem como as definidas
pela Secretaria da Saúde e Bem Estar Social.

ENFERMEIRO CAPS: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a
proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. Participar da equipe multidisciplinar, nas diversas atividades visam o aprimoramento e desenvolvimento
das atividades de interesse da instituição; Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem,
visando a preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas identificadas, necessidades para determinar assistência a ser
prestada pela equipe; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com
eficiência, qualidade e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar
o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua
responsabilidade; Fazer medicação intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; Realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o
aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a triagem os casos de ausência de médico, e prestar atendimento nos casos de emergência.
MÉDICOS - Atendimento ao público, prescrevendo tratamento quando necessário e possível, encaminhar o paciente a tratamento especializado quando as
circunstâncias assim exigirem, e prestar outros serviços de sua especialidade e inerentes a sua profissão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Permanecem inalterados os demais itens.

Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras/SC, 26 de abril de 2021.

Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da
Prefeitura de Balneário Piçarras/SC.

