MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
ESTADO DE PERNAMBUCO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n.º 002/2021
MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE/PE

Edital nº 002/2021 - ALTERAÇÃO
O Prefeito do Município de Lagoa Grande/PE e a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de
Agricultura e Desenvolvimento do Interior, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, tornam pública as alterações realizadas nos termos do
Edital que promove o Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais Temporários por Excepcional
Interesse Público n.º 002/2021, passando a realizar as seguintes ALTERAÇÕES:
1. DO ANEXO I, REQUISITOS DA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM OBSTETRÍCIA
1.1. Considerando que foi constatada a necessidade de ajuste, fica alterado o Anexo I, nos requisitos da função de Enfermeiro
Especialista em Obstetrícia:
Onde se lê:
Enfermeiro Especialista em
Obstetrícia

14

a)
Diploma ou
declaração de conclusão de
curso de Fisioterapia
Atribuições: Planejar,
emitida por instituição
coordenar, executar e avaliar reconhecida pelo MEC;
atividades de assistência em b)
Certificado
saúde; desenvolver ações de conferido por curso de Pósprevenção, promoção,
Graduação ou programa de
proteção, controle e
residência em Obstetrícia,
reabilitação da saúde; realizar emitido por instituição
consulta de enfermagem;
reconhecida pelo MEC;
emitir parecer e laudos sobre c)
Carteira do
assuntos relacionados a sua respectivo Conselho
área de atuação;
Regional e/ou declaração de
supervisionar o auxiliar de
inscrição;
enfermagem, o técnico de
d)
Experiência
enfermagem, estagiários e
comprovada na função em
residentes; notificar os
setor público ou privada.
pacientes com suspeitas de
doenças e notificação
compulsória; coordenar
equipes de inspeção de
serviços de saúde; prestar
cuidados diretos de
enfermagem à pacientes
graves com risco de vida;
desenvolver ações de
prevenção e controle
sistemático de infecção
hospitalar; acompanhar a
evolução do trabalho de parto;
fiscalizar, monitorar e
controlar estabelecimentos;
participar de reuniões
técnicas e junto à
comunidade; atuar em equipe
multidisciplinar; coordenar
equipes de inspeção na área
de serviços de saúde;
fiscalizar e controlar
estabelecimentos e produtos
de interesse à saúde;
capacitar profissionais para
exercer ações de fiscalização
nos serviços de saúde;
normatizar procedimentos
relativos à fiscalização
sanitária dos serviços de
saúde; preencher e assinar
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NA

24h

R$380,00

1

MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE
ESTADO DE PERNAMBUCO

autos de infração, termos de
interdição, intimação, coleta e
multas relativas ao
descumprimento da legislação
sanitária nos serviços de
saúde; realizar fiscalização
conjunta com outros órgãos
como o Ministério da Saúde,
Secretaria Estadual de
Saúde, Ministério Público,
órgãos de classe.
Leia-se:
Enfermeiro Especialista em
Obstetrícia

14

e)
Diploma ou
declaração de conclusão de
curso de Enfermagem
Atribuições: Planejar,
emitida por instituição
coordenar, executar e avaliar reconhecida pelo MEC;
atividades de assistência em f)
Certificado
saúde; desenvolver ações de conferido por curso de Pósprevenção, promoção,
Graduação ou programa de
proteção, controle e
residência em Obstetrícia,
reabilitação da saúde; realizar emitido por instituição
consulta de enfermagem;
reconhecida pelo MEC;
emitir parecer e laudos sobre g)
Carteira do
assuntos relacionados a sua respectivo Conselho
área de atuação;
Regional e/ou declaração de
supervisionar o auxiliar de
inscrição;
enfermagem, o técnico de
h)
Experiência
enfermagem, estagiários e
comprovada na função em
residentes; notificar os
setor público ou privada.
pacientes com suspeitas de
doenças e notificação
compulsória; coordenar
equipes de inspeção de
serviços de saúde; prestar
cuidados diretos de
enfermagem à pacientes
graves com risco de vida;
desenvolver ações de
prevenção e controle
sistemático de infecção
hospitalar; acompanhar a
evolução do trabalho de parto;
fiscalizar, monitorar e
controlar estabelecimentos;
participar de reuniões
técnicas e junto à
comunidade; atuar em equipe
multidisciplinar; coordenar
equipes de inspeção na área
de serviços de saúde;
fiscalizar e controlar
estabelecimentos e produtos
de interesse à saúde;
capacitar profissionais para
exercer ações de fiscalização
nos serviços de saúde;
normatizar procedimentos
relativos à fiscalização
sanitária dos serviços de
saúde; preencher e assinar
autos de infração, termos de
interdição, intimação, coleta e
multas relativas ao
descumprimento da legislação
sanitária nos serviços de
saúde; realizar fiscalização
conjunta com outros órgãos
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24h
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como o Ministério da Saúde,
Secretaria Estadual de
Saúde, Ministério Público,
órgãos de classe.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. As demais disposições do Edital do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Profissionais Temporários por
Excepcional Interesse Público n.º 002/2021 consolidado permanecem inalteradas.
Lagoa Grande/PE, 09 de agosto de 2021.

Vilmar Capellaro
Prefeito Municipal

Maria Eliene Neri de Santana Martins
Secretaria de Assistência Social

Claudeval Marques Galvão
Secretaria de Saúde

Antônio Coelho de Alencar
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento do Interior

Angelina Ferreira Bernardo
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademar Nonato Barbosa
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
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