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LEI l\1UNICIPAL N°. 379/2001

(

"EXTINGUE CARGOS E CRIA NOVO, CARGO 'NO '
QUADRO DE CARGOS CONSTANTES NO ANEXO 'I DO ARTIGO '3.o

DA LEI MUNICIPAL N.o 54/93 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993'"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO. Prefeito
Municipal de São José das Missões -- RS:

. Faço saber no c~1 primento ao disposto no artigo 65, Inciso
IV, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de vereadores
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:

Art, 1.° - São extintos os seguintes cargos integrantes do
Quadro de Cargos do Anexo I d~ que trata o art. 3.0 da Lei 'Municipal n.?
54193:

Cargo I 0;0 de cargos
Auxiliar de Enferinegem ,01
Técnico em Contabilidade 01

I "

Art, 2.° - É criad~ o seguinte cargo no Quadro de Cargos ao
Anexo I de que trata o art 3.° da Lei Municipal n.? 54/93 e as atribuições em
anexo a presente Lei:

Cargo Padrão
I

n. o de cargos

Técnico em Enfermagem 9 01
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PREFE"lruRA MUJ~I'IC/PALDE SÃO JOSÉ DAs MISSÕES ....
Av 20 de Março, s/n"

Fon r(ax: (~5)753~!040 e 1150 "".
CEP 98.325-0.00 - 8;(0 JOSE DAS !v[JSSOES - RS

Art. 3. o _ Permanecem inalterados os demais cargos que
integram o Quadro de Cargos do 1.L\ne..xoI da Lei MUnicipal TI.o 54/937 com as
alterações das Leis posteriores.

Art. 4° - O Cargo e função citada no Artigo 3°~será regido
pela Lei.n". 035/93 e suas alterações e Leis regulamen.tadoras.

Art. 5.° - Revokadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua p,fblicação.

r G.:::t\.BINETE~O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
.JOSE DAS 1\1ISSOES, aos 08 de outubro de 2001.

Al\1~lffiiRO DOS SAN;OS NETO. .
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

~:~RSOARES ~ IARA
Seco Mun, de Administração
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Estado do nk: Grande do Sul

I - ATRHHJIÇÔES DO CARGO

Descrição Sintética- Realizar os I serviços técnicos de enfermagem e assegurar o, .
atendimento da população, em conformidade com as: regras .que regulamentam o exercício
de sua profissão, editadas pelo Conselho Regional e Federal de Enfermagem;

Descrição Analítica

- Fazer curativos. aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo' com as 'orientações
médicas recebidas .
- Verificar sinais vitais de pessoas e pacientes e registra-Ias nos prontuários;
- Efe~~r a coleta de outros rtlateriars 9ara exa:n~s laboratoriaís e t~terven~o drú~gíca: _
- Auxiliar as pessoas e pacrentes em sua higiene pessoal. movrmemaçao e alarreruação;
- Auxiliar nos cuidados "post monen":\
- Registrar todas as ocorrências em rerácão a pacientes e doentes;

P . j d . . . I . I- .'restar cure a 05 especiais aos paciemes em. ISO amemo.
- Preparar e esterilizar material, in~rumental, equipamentos e ambientes de trabalho,
obedecendo as prescrições medicas:
- Zelar pela conservação e higiene de iristrumema! utilizado:
- Ajudar no transporte de doentes; \
- Zelar pela higiene, a fim de evitar infecções ou contaminações;
- Zelar pela segurança de pertences: ~e pacientes, antes de' encaminhamento de exames,
deslo~amentos:, tratamentos e outros, e r1ar peI~.segurança e bem estar ~esse~ paciémes;
- Envidar todos os esforços para amenizar sofrimenros e dores, sempre de acordo com as
recomendações médicas:
- Desenvolver atividades de apoio nos' consulrorios médicos, salas de cirurgia, quartos ou
focais de tratamentos de pacientes. .

I A '
- Desenvolve,r trabalh~)5 = cem,sci.entíz<fàO e. pr~venç~ãü de doenças a participar de todos os
eventos relacionados a saúde publica dq Município: ,
- Auxiliar nos socorros de emergência:
~ Realizar todos os demais t;a:ba}h~~ relacionados a sua profissão, de acordo com o
regulamento dos Conselhos Regional le Federal de Enfermagem, com zelo e dedicação, .
visando a rnelhoria da saúde pública do ~funicipio de São José das Missões.

Il - REOUISfTOS PA.R ..\ PI{OVIM-I0.NTO

Concurso Público
Formação Mínima -- Especifica Exigida ho Regularneruo pata Registro no COREN
Idade Mlnima -.. f 8 anos I
Registro no COREN -- Conselho Regional de Enfermagem

de Março, s/no - Fone/Fax (Oxx55) 3153-1040 e 3753-1150
:P98325-000 - São José das Missões ~ Rio Grande do Su!
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