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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVO I - EDITAL Nº001/2022

ALTERA O EDITAL Nº 001/2022, QUE DISPÕE SOBRE SELEÇÃO PÚBLICA PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO MUNICÍPIO DE
ALTANEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - CEARÁ.
A COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, no uso de suas atribuições legais, e diante do teor do ofício nº 278 da Secretaria de Saúde, em que solicita e
requer a previsão das funções de enfermeiro e técnico de enfermagem, a ser preenchidos de acordo com demanda excepcional, especialmente junto ao PSF, torna público o presente
ADITIVO I ao Edital nº 001/2022 que dispõe sobre seleção pública para formação de cadastro de reserva para contratação temporária deexcepcional interesse, conforme abaixo.
RESOLVE:
O Anexo I, no Item 1.1. - do Edital nº 001/2022- o qual versa sobre cargos/função da Secretaria de Saúde, passa a ser acrescido da seguinte forma, sem prejuízo do que já consta
no edital:
Cargo
Escolaridade
Vagas
Carga Horária
Remuneração
Enfermeiro- PSF
Nível Superior e Registro regular no Cadastro de Reserva
200 horas mensais
R$ 3.000,00
conselho de classe
Técnico de Enfermagem - PSF
Nível Médio completo e curso na área
Cadastro de Reserva
200 horas mensais
R$ 1.212,00
DAS ATRIBUIÇÕES
ENFERMEIRO PSF: incumbe ao enfermeiro a direção do serviço de enfermagem (em instituições de saúde e de ensino, públicas, privadas e a prestação de serviço); as atividades de gestão
como planejamento da assistência de Enfermagem, consultoria, auditoria, entre outras; a consulta de Enfermagem; a prescrição da assistência de Enfermagem; os cuidados diretos a pacientes
com risco de morte; a prescrição de medicamentos (estabelecidos em programas de saúde e em rotina); e todos os cuidados de maior complexidade técnica;
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF: assistir o enfermeiro no planejamento das atividades de assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na prevenção e na execução de
programas de assistência integral à saúde e participando de programas de higiene e segurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do
enfermeiro;
As Inscrições ficam prorrogadas até às 23hs:59min, do dia 20 de junho de 2022, ficando alterando o Anexo III, referente ao Cronograma, na parte sobre período de
inscrições.
DATAS:
16 a 20 de junho de 2022
21 de junho de 2022
21 de junho de 2022
23 de junho de 2022
24 e 25 de junho de 2022
28 de junho de 2022
29 de junho de 2022
30 de junho de 2022

EVENTOS:
Período de Inscrição
Resultado preliminar das Inscrições deferidas e indeferidas
Prazo para Recurso do resultado preliminar
Resultado das Inscrições deferidas e indeferida
Realização das Entrevistas com os candidatos.
Resultado Parcial da seleção simplificada
Prazo para Recurso do resultado preliminar
Publicação do resultado definitivo.

O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição por transferência bancária e ou depósito nominal em uma Conta Corrente Municipal:
Prefeitura Municipal de Altaneira
Banco: Banco do Brasil
CNPJ: 07.385.503/0001-71
Agência: 4380-x
Conta: 108672-3
Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará, aos 17 de junho de 2022
LEÓCADIA RODRIGUES SOARES
Membro da Comissão Especial da Seleção Simplificada
FRANCISCA VALNEIR VICENTE DA COSTA
Membro da Comissão Especial da Seleção Simplificada
RAIMUNDA REGIGLEIDE SOARES DE MENEZES
Membro da Comissão Especial da Seleção Simplificado
Publicado por:
Sandy Thiemy Tabutti
Código Identificador:69AA0885

1/1

