
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2014 
 
 
Dispõe sobre a retificação do edital de abertura de inscrições para o 
provimento de cargo público do Quadro Permanente de Pessoal do 
Município de Centenário do Sul. 

  
O Prefeito do Município de Centenário do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 
- a Lei Orgânica Municipal; 
- a Lei Municipal nº. 1793/2001, com as alterações 
trazidas pela Lei Municipal nº. 2118/2007 e Lei Municipal 
nº. 2677/2013 que dispõe sobre o estatuto do magistério, 
e da outras providências. 
- a Lei Municipal nº. 2583/12, com as suas alterações 
trazidas pela Lei Municipal nº. 2702/2013, que dispõe 
sobre a organização do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Servidores Públicos do Município de 
Centenário do Sul. 

 
FAZ SABER a retificação do Edital de Abertura nº 

01/2014, como segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
 
 

 
5.3.2 - Para os cargos de Borracheiro, Motorista de Ambulância, Motorista de 
Caminhão, Motorista de Ônibus e Operador de Máquinas, os candidatos que não 
forem aprovados na Prova Objetiva não participarão da Prova Prática. 
 
7.2.2 - Para os cargos de Agente de Obras, Infraestrutura e Manutenção – 
Pedreiro, Agente de Manutenção de Máquinas e Veículos – Mecânico e Agente 
de Manutenção de Serviços Elétricos e Hidráulicos, será: 
 
 
 
 

Cargo Vagas Vencimento 
Inicial 

Escolaridade Jornada 
Semanal de 

Trabalho 

Taxa 
R$ 

Agente de 
Enfermagem 

05 R$ 852,07 Ensino Médio Completo em formação 
Técnica em Enfermagem e registro no 
órgão fiscalizador da classe. 

40 horas 60,00 

Agente de 
Máquinas 
Rodoviária 

01 R$ 1.307,07 4ª série do Ensino Fundamental 40 horas 40,00 

Motorista 05 R$ 979,43 4ª série do Ensino Fundamental 40 horas 40,00 

NF = (NO + NP)  

                 2 

 



 

Sendo, 
NF = nota final 
NO = nota da prova objetiva 
NP = nota prova prática. 
 
9.1.2 - O candidato será submetido ao regime estatutário e após nomeado e 
empossado será submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.  
 
 
ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
AGENTE DE ENFERMAGEM 
- Observa, reconhece e descreve sinais e sintomas sob orientação e supervisão de 

Enfermeiro; 
- Executa ações de tratamento simples sob orientação e supervisão de Enfermeiro; 
- Presta cuidados de higiene e conforto ao paciente sob orientação e supervisão de 

Enfermeiro; 
- Participa da equipe de saúde sob orientação e supervisão de Enfermeiro; 
- Procede à triagem dos pacientes; 
- Arruma os Leitos dos hospitais e organiza os quartos; 
- Efetua a esterilização de material médico e cirúrgico;  
- Efetua pequenos curativos; 
- Dá banhos nos pacientes internados e acamados; 
- Faz inalações; 
- Prepara e dilui os medicamentos para administração aos pacientes; 
- Executa atividades administrativas no hospital; 
- Auxilia nos trabalhos do laboratório clínico; 
- Auxilia nos trabalhos de cirurgia; 
- Efetua punções venosas, sondagens, curativos, suturas e cuidados gerais ao 

paciente; 
- Acompanha e auxilia o paciente nas atividades de pré e pós consulta; 
- Administra medicamentos e aplica injeções intravenosas; 
- Auxilia nos trabalhos de consultório ginecológico, eletrocardiograma e demais 

setores do hospital; 
- Executa punções de artérias e veias; 
- Efetua a colocação de sondas urinárias; 
- Acompanha a evolução do trabalho de parto; 
- Administra alimentos através de sondas nasogástricas; 
- Efetua a relação de medicamentos hospitalares para compra; 
- Efetua o controle e manutenção dos aparelhos hospitalares; 
- Administra a compra de alimentos, materiais de consumo e de limpeza 

necessários ao funcionamento do hospital; 
- Coordena as atividades da secretaria do hospital; 
- Efetua punções venosas, sondagens, curativos, suturas e cuidados gerais ao 

paciente; 
- Acompanha e auxilia o paciente nas atividades de pré e pós consulta 
- Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família; 
- Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 



 

função. 
 
 
LEIA-SE: 
 
 

5.3.2 - Para os cargos de Agente de Obras, Infraestrutura e Manutenção – 
Pedreiro, Agente de Manutenção de Máquinas e Veículos – Mecânico, 
Motorista, Agente de Máquina Rodoviária, Agente de Manutenção de Serviços 
Elétricos e Hidráulicos, os candidatos que não forem aprovados na Prova Objetiva, 
não participarão da Prova Prática. 
 
7.2.2 - Para os cargos de Agente de Obras, Infraestrutura e Manutenção – 
Pedreiro, Agente de Manutenção de Máquinas e Veículos – Mecânico, 
Motorista, Agente de Máquina Rodoviária, Agente de Manutenção de Serviços 
Elétricos e Hidráulicos, será: 
 
 
 
 
Sendo, 
NF = nota final 
NO = nota da prova objetiva 
NP = nota prova prática. 
 
9.1.2 - O candidato será submetido ao regime celetista e após nomeado e 
empossado será submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.  
 
 
ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
- Participa com o enfermeiro do planejamento, programação e orientação das 

atividades de enfermagem; 
- Participa com o enfermeiro do desenvolvimento e execução de programas de 

avaliação da saúde dos trabalhadores; 
- Participa com o enfermeiro da elaboração e execução de programas de controle 

das doenças transmissíveis e não transmissíveis e vigilância epidemiológica dos 
trabalhadores; 

Cargo Vagas Vencimento 
Inicial 

Escolaridade Jornada 
Semanal de 

Trabalho 

Taxa 
R$ 

Técnico de 
Enfermagem 

05 R$ 852,07 Ensino Médio Completo em formação 
Técnica em Enfermagem e registro no 
órgão fiscalizador da classe. 

40 horas 60,00 

Agente de 
Máquinas 
Rodoviária 

01 R$ 1.307,07 4ª série do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação "C" 

40 horas 40,00 

Motorista 05 R$ 979,43 4ª série do Ensino Fundamental e 
Carteira Nacional de Habilitação "D" 

40 horas 40,00 

NF = (NO + NP)  

                 2 

 



 

- Participa com o enfermeiro da execução dos programas de higiene e segurança 
do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais; 

- Exerce atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem em grau auxiliar, sob orientação e supervisão de 
Enfermeiro, e participação no planejamento da assistência de enfermagem; 

- Executa atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do 
enfermeiro;  

- Assiste ao Enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes em estado grave;  

- Integra equipe de saúde;  
- Assiste ao Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 

geral em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da 
infecção hospitalar;  

- Assiste ao Enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde;  

- Prepara clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de 
realização dos mesmos; 

- Colhe e ou auxilia o paciente na coleta de material para exames de laboratório 
segundo orientação;  

- Verifica os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição 
médica e de enfermagem; 

- Prepara e administra medicações por via oral, tópica, intra-dérmica, subcutânea 
intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do 
Enfermeiro;  

- Cumpre prescrições de assistência médica e de enfermagem;  
- Realiza a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura; 
- Auxilia nos atendimentos de urgência e emergência; 
- Realiza controles e registros das atividades do setor e outros que  se  fizerem 

necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;   
- Circula e instrumentaliza em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as 

conforme o necessário;  
- Efetua o controle diário do material utilizado, bem como requisita, conforme as 

normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde 
do paciente;   

- Controla materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;  
- Mantém equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 

conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; 
- Executa atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e 

equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; 
- Propõe a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão 

avariados ou desgastados;   
- Realiza atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como 

a coleta no lactário ou no domicílio;  
- Auxiliar na preparação do corpo após o óbito;  
- Participa de programa de treinamento, quando convocado;  
- Executar todas as atividades de enfermagem exceto as privativas do enfermeiro. 
 
 



 

Edifício da Prefeitura do Município de Centenário do Sul,  
Estado do Paraná, em 17 de setembro de 2014. 

 
 

______________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


