ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ Nº07.000.268/0001-72
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS
-----------===============================================================

ERRATA N º001/2019 – PARA O CARGO DE MÉDICO ESF /TÉCNICO EM ENFERMAGEM / ANALISTA JURÍDICO

A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Açailândia - MA, publica alteração no
edital, em conformidade com a estrutura das provas objetivas prevista no edital.
1.

MODIFICAÇÃO AO REQUISITO AO CARGO MEDICO CLINICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
ANEXO II - QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS, REQUISITOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA
HORÁRIA, SALÁRIO BÁSICO.
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Escolaridade

Vencimento
Inicial

Graduação
de R$
Nível Superior Completo 8.078,56
em
Medicina+
pósgraduação na área+ registro
no conselho da classe.

CÓDIGO

LEIA-SE:

118

Cargo
MEDICO CLINICO
ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA

Escolaridade

Vencimento
Inicial

Graduação
de R$
Nível Superior Completo 8.078,56
em Medicina+ registro no
conselho da classe.

2 . ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ANEXO VI – SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES

ONDE SE LÊ :

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: - Elaborar projetos de construção, preparando plantas e especificação de obra. indicando tipos e
qualidades de materiais, equipamentos e mão-de-obra. Orçamento de custos e definição de técnicas de execução.- Dirigir a execução de
projetos acompanhando e orientando as operações a medida em que avançam as obras para asseguraro cumprimento de prazos e padrões de
qualidade e segurança recomendada; - Analisar projetos arquitetônicos, visando manter os padrões dos códigos de obras e de postura do
Município. - proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para obras, estudando o projeto e as características de terreno disponível,
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para determinar o local mais apropriando paraa construção; - Calcular os esforços e deformações previstas naobra projetada ouque a afetam;
- Consultar arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido.

LEIA-SE:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Executar atividades como administração de sangue a plasma, controle de pressão venosa, monitorização
e aplicação de respiradouros artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de
diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instalações, lavagens de estomago, vesicais e outros tratamentos; -Prepararpaciente material e
ambiente, para assegurar maior eficiênciana realização dos exames e tratamentos; -fazercurativos, imobilizações e tratamento em situações
de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas para atenuar as conseqüências dessas situações; -Adaptaro paciente ao ambiente
hospitalar e aosmétodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua
sensação de segurança e sofrimento e obter a sua colaboração; -Prestarcuidado pós-mortem como enfaixamento e temponamentos utilizando
algodão, gazes e outros materiais, para evitar eliminação de secreções; -Proceder àelaboração, execução e avaliação do plano de assistência a
pacientes geriátricos, observando-os, sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los
processo de adaptação e reabilitação; -Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrência verificadaem relação ao paciente,
anotando-as no prontuário hospitalar, fichas de ambulatório, relatório de enfermagem dasunidades ou relatório geral, para documentar e
evolução dasdoenças e possibilitar o controle da saúde.

3.QUADRO DIVISÃO DAS DATAS E TURNOS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS - ANEXO AO EDITAL
Inclusão do cargo de ANALISTA JURÍDICO no quadro de vagas do edital em SUPERIOR 3 .
Exclusão da repetição dos cargos de nível médio.
4. Retificação da data de publicação do edital para 09.07.2019

Todas estas alterações dispostas nesta errata nº 01/2019 já foram incorporadas ao edital. Sem mais para o momento e certos
da compreensão e colaboração dos candidatos.
Teresina (PI), 11 de julho de 2019
Crescer Consultorias
Comissão Organizadora
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