ERRATA EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2018
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA, torna público a correção dos
valores de salários para os cargos de Auxiliar de Saude bucal e Técnico de Saude Bucal conforme tabela abaixo, bem como
altera a descrição das funções do Técnico de Enfermagem (At Básica e PA) que passa a ser a publicada nesta errata.
Os demais itens do Edital 003/2018, permanecem inalterados.
11.1 – A contraprestação financeira pela prestação do serviço terá os seguintes valores:
Tabela III
SALARIO BASE
CORRETO

CARGOS

UNIDADE

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

AT BAS

R$

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

AT BAS

R$

CH
SEMANAL

VAGAS

PRÉ REQUISITOS

1.255,80

40 HS

11 + CR

Ensino Médio Completo
+ CRO

1.545,38

40 HS

1 + CR

Ensino Médio Completo
+ CRO

ANEXO I
DESCRITIVO DAS FUNÇÕES
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Técnico de Enfermagem (AT Básica / PA)
Prestar assistência de enfermagem humanizada aos pacientes adultos e infantil na Rede de Atenção Básica ou no Pronto
Atendimento:
- Atuar sob supervisão do enfermeiro, seja na Rede de Atenção Básica ou Pronto Atendimento;
- Trabalhar em conformidade com as boas práticas assistenciais, normas e procedimentos institucionais, legislação, zelando
pela segurança do paciente
- Realizar procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, tais como controle dos sinais vitais dos pacientes,
administração de medicamentos por via oral, muscular, subcutânea e venosa, instalação de bombas de infusão e
monitoramento de pacientes graves e/ou engessados;
- Auxiliar na recepção dos pacientes nas pequenas cirurgias, suturas e curativos;
- Transportar pacientes para outras áreas da unidade conforme necessidade ou orientação superior;
- Auxiliar durante o processo de reanimação cardio-respiratória;
- Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das unidades;
- Participar de ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento
da equipe, seja na unidade de saúde, domicilio, escolas etc...
- Executar outras atividades relacionadas a sua profissão conforme determinação do Superior imediato.
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