PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
ESTADO DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO Nº 02
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 04/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação vigente, torna público que retifica o Edital de Abertura nº 04/2019, conforme estabelecido a seguir:
NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS, no cargo 318 – ENFERMEIRO DO TRABALHO, leia-se como consta
e não como constou:

318 – ENFERMEIRO DO
TRABALHO

Executar os serviços de enfermagem na unidade funcional onde trabalha bem como treinar e orientar a equipe
de auxiliares e técnicos; prestar assistência a pacientes hospitalizados; responder pela observância das
prescrições médicas e alimentação relativas a pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas
de enfermagem; prestar socorro de pacientes quando se faz necessário; providenciar no abastecimento de
material de enfermagem e médico; fiscalizar a limpeza das unidades onde está lotado; participar de
programas de educação sanitária, no ensino em escolas de enfermagem e curso de auxiliares de
enfermagem; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do
cargo; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do Trabalho, bem como pela adequada
utilização, guarda e manutenção dos EPI`s (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras tarefas
afins. Estudar as condições de segurança e periculosidade, efetuando observações nos locais de trabalho e
discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria do
trabalho; elabora e executa planos e programas de promoção e proteção à saúde dos empregados,
participando de grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem
levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos epidemiológicos, coletam
dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações com as
atividades funcionais, para obter a continuidade operacional e o aumento da produtividade; executa e avalia
programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não profissionais, fazendo análise de
fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para propiciar a preservação da
integridade física e mental do trabalhador.

Permanecem inalterados os demais itens do referido edital.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação.
Ribeirão Pires/SP, 20 de dezembro de 2019.
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP
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