CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI
EDITAL N° 01/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

RETIFICAÇÃO 03
MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Beruri - AM, no uso de suas atribuições que
lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público a retificação do Edital 01/2018, conforme solicitação e
sugestão a seguir:
1. FICA RETIFICADO O ANEXO I, PARA O CARGO DE BIOQUIMICO/BIOMEDICO QUE PASSA A VIGORAR
COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
ANEXO I - CARGOS E DESCRIÇÃO DOS CARGOS

CARGOS

/

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES / REQUISITOS BÁSICOS

BIOQUÍMICO/BIOMEDICO
ATRIBUIÇÕES: Desenvolver e interpretar a rotina de todos os setores laboratoriais (bioquímica, imunologia,
microbiologia, hematologia e urinálise); Coletar amostras de material e prepará-la para análise, segundo a
padronização; Realizar e interpretar exames de análises clínica-hematologia, parasitologia, bacteriologia,
urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas específicas para complementar o diagnóstico de
doenças; Manter controle de qualidade no setor laboratorial; orientar, supervisionar e controlar os auxiliares e
técnicos de laboratório quanto ao desempenho das suas funções, planejando, programando e avaliando todas as
atividades de atuação na área; Preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer subsídios para a classe
médica; Dar pareceres sobre a compra de materiais e equipamentos laboratoriais, fornecendo as especificações
técnicas necessárias; Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, para aplicação em análises
clínicas; Orientar e supervisionar a coleta de materiais biológicos nas unidades de saúde; Identificar os principais
problemas veiculados por produtos e serviços de interesse da saúde, relacionando-os com as condições de vida da
população; Identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionadas ao controle de produtos e
serviços de interesse da saúde. Realizar e/ou atualizar o cadastro de estabelecimentos de interesse da saúde;
Realizar levantamento de produtos e serviços de interesse da saúde, disponível e de maior demanda, bem como
identificar os hábitos de consumo da população; Classificar os estabelecimentos e os produtos alimentares
segundo critérios de risco epidemiológico; Programar atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos
prestadores de serviços de saúde, segundo prioridades definidas; Participar da programação das atividades de
coleta de amostras; Realizar e/ou acompanhar inspeções de rotina emergencial nos estabelecimentos prestadora de
serviços de saúde e outros estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas
usando-se em conta os pontos críticos de controle; Realizar a colheita de amostra de alimentos, com fins de
análises fiscal, de controle de rotina; Aplicar, quando necessário, medidas indicadas para a melhoria das
condições sanitárias dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde; Validar e/ou conceder a licença
sanitária, mediante a aprovação das condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; Participar da
avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, bem como do seu redirecionamento; Promover atividades
de informações e debates com a população e/ou grupos organizados sobre temas de interesse da saúde; Promover
integração com outros órgãos e instituições no desenvolvimento das atividades de controle sanitário de outros
serviços e produtos de interesse da saúde; Orientar ao público e estabelecimentos quanto à montagem de processo
para fins de autorização de funcionamento e registro de produtos; Criar mecanismos de notificação de caso e/ou
surtos de doenças veiculadas por medicamentos, saneantes, domissanitários, cosméticos, sangue, infecção
hospitalar e outros de interesse da vigilância sanitária; Receber e conferir balancetes (mapas de entrada e saída) de
produtos e substâncias psicotrópicas e entorpecentes, dos estabelecimentos (farmácias, hospitais, distribuidoras,
etc.) mantendo em controle efetivo o consumo mensal; Participar no controle sanitário de estabelecimentos
hospitalares, hemoterápicos e de radiações ionizantes; Vistar receitas de produtos psicotrópicos e/ou
entorpecentes e manter atualizado o cadastro de profissionais e as fichas de pacientes e usuários; Elaborar
relatórios técnicos e/ou pareceres relativos à área; Realizar a divulgação pública de assuntos de interesse coletivo
com objetivo de promover as ações preventivas de saúde; Assinar os laudos de exames laboratoriais; Executar
outras tarefas correlatas; REQUISITO: Possuir Nível Superior Completo em Bioquimica e/ou Biomedicina, com
inscrição no órgão de classe.
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2. FICA RETIFICADO O ANEXO II PARA O CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO QUE PASSA A
VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO.
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo. Preparo e manutenção das salas de atendimento
com suprimento do material necessário. Isolamento no campo operatório. Manipulação e classificação de
materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais. Preparo do paciente para o
atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto
a cadeira operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais.
Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em gesso. Esterilização de Material.
Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e
materiais nela utilizados. Instrumentação de Materiais.

Os demais itens do Edital se mantêm inalterados.

BERURI, 31 de Janeiro de 2019.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Beruri-AM

