CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2016
ABERTURA
ERRATA 001 pertinente ao EDITAL Nº 001/2016
O presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JEQUIÉ, inscrito no CNPJ sob o nº
26.042.718/0001-34, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº. 1732, Bela Vista, na Cidade de JEQUIÉ-BA, entidade de direito público e
natureza autárquica interfederativa, constituída sob a forma de Associação Pública, com amparo da Lei Federal n°. 11.107/2005 e
Decreto Federal No. 6.017/2007, no uso de suas atribuições, faz saber que:
ONDE SE LÊ:
Salário:
R$ 1.448,00

Função: Técnico em Enfermagem - 20h semanais

Taxa de inscrição:
R$ 45,00

Síntese das atribuições:
Executar atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem a nível ambulatoriais e
domiciliar, cabendo-lhe: assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência a enfermagem, na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes ,na execução de exames
especializados, na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na
prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde;
executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuando-se as privativas de Enfermeiro e as referidas no Art.9º do
Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 (COREN). Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança.
Pré-requisitos exigidos:
Comprovante de conclusão do Curso de nível médio de Técnico de Enfermagem e inscrição no Conselho de Classe.
Vagas
Código
Função
Ampla
Portadores de
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiência
102
Técnico em Enfermagem
9
1
4
LEIA-SE:
Salário:
R$ 1.448,00

Função: Técnico em Enfermagem - 40h semanais

Taxa de inscrição:
R$ 45,00

Síntese das atribuições:
Executar atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem a nível ambulatoriais e
domiciliar, cabendo-lhe: assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência a enfermagem, na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes ,na execução de exames
especializados, na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na
prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à saúde;
executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuando-se as privativas de Enfermeiro e as referidas no Art.9º do
Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 (COREN). Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança.
Pré-requisitos exigidos:
Comprovante de conclusão do Curso de nível médio de Técnico de Enfermagem e inscrição no Conselho de Classe.
Vagas
Código
Função
Ampla
Portadores de
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiência
102
Técnico em Enfermagem
9
1
4

27 de dezembro de 2016.

Zenildo Brandão Santana
Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Jequié
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