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EDITAL Nº 006, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

 
RETIFICAÇÃO do Edital nº 001 de 2020, de Processo Seletivo 
Simplificado para Contratação Temporária de diversos 
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA, ESTADO DE 

PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei n1.755 de 3 de abril de 

2020, em seu art. 5, com a finalidade de atender a necessidade emergencial de contratação temporária 

por excepcional interesse público para a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 97, inciso VII, 
da Constituição do Estado de Pernambuco, e art. 37, IX, da Constituição Federal, torna pública, a retificação 

do Edital nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 02 de junho de 2020, 

conforme a seguir:  

 

1. Onde lê-se, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, página 04/15: 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Atuação direta nas ações de enfrentamento ao COVID-19; prestar 

atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos 
atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência; executar atividades de apoio, preparando os 

pacientes para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado 
do mesmo; verificar os dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta 

e pressão, afim de registrar anomalias nos pacientes; realizar curativos, utilizando medicamentos 
específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem 

procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; atender crianças e pacientes que dependem de ajuda, 

auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais 
rápida; prestar atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; prestar 

atendimentos básicos a nível domiciliar; auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer 
ginecológico; participarem campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças; orientar e fornecer 

métodos anticoncepcionais, de acordo com a indicação; preencher carteiras de consultas, vacinas, 

aprazamento, formulários e relatórios; preparar e a condicionar materiais para a esterilização em autoclave 
e estufa; requisitar materiais necessários para o desempenho de suas funções; orientar o paciente no 

período pós-consulta; administrar vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições 
respectivamente; identificar os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e 

surtos de doenças infecto-contagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio 

destas doenças notificadas; outras atribuições correlatas; na execução dos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de 

alto risco, bem como nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais e do trabalho; executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 

privativas do enfermeiro, previstas legalmente; integrar a equipe de saúde; executar outras tarefas de 
mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, principalmente as ações de prevenção e 

controle para enfrentamento do COVID-19; atuação na fiscalização das barreiras sanitárias. 
 

Passa a vigorar: 
 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Atuação direta nas ações de enfrentamento ao COVID-19; prestar 

atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos 
atendimentos básicos a nível de prevenção e assistência; executar atividades de apoio, preparando os 

pacientes para consulta e o posicionamento adequado do mesmo; verificar os dados vitais, 
observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, afim de registrar 

anomalias nos pacientes; realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, 
administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, 

preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de 

acordo com sua área de atuação e regulamentação, inclusive utilizando medicamentos específicos 
para cada caso, fornecendo esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, bem procede retirada 
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de pontos, de cortes já cicatrizados; atender crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na 

alimentação e higiene dos mesmos, para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; prestar 
atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; prestar atendimentos básicos 

a nível domiciliar; auxiliar na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico; participarem 
campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças; orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, 

de acordo com a indicação; preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e 

relatórios; preparar e a condicionar materiais para a esterilização em autoclave e estufa; requisitar materiais 
necessários para o desempenho de suas funções; orientar o paciente no período pós-consulta; administrar 

vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; identificar os fatores que 
estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas, para 

atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas; outras atribuições 

correlatas; na execução dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, bem como nos programas de 

higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 
executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro, previstas 

legalmente; integrar a equipe de saúde; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade associado à sua especialidade ou ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as 

exigências para o exercício da função, principalmente as ações de prevenção e controle para enfrentamento 

do COVID-19; atuação na fiscalização das barreiras sanitárias. 

 

2. Onde lê-se, ENFERMEIRO, página 03/15: 

 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Atuação direta nas ações de enfrentamento ao COVID-19, realizar 

cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 

prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério 
da Saúde e as Disposições legais da profissão; executar as ações de assistência integral em todas as fases 

do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; No nível de suas competências, executar 

assistência básica e ações de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária; Realizar ações de saúde em 
diferentes ambientes, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas 

prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - 
NOAS 2001; Aliar a atuação ao protocolo de manejo clínico e às orientações de enfrentamento ao COVID-

19, previstos pelo Ministério da Saúde, prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos 

de patologias crônicas não transmissíveis, tais como: hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc; 
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de 

auxiliares  de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; prestar cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam 

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar assistência de 

enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém- nato; realizar partos sem distócia; participar nos 
programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos 

programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua 
profissão; subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de 

educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de 
Enfermagem; realizar outras atribuições correlatas; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade associado à sua especialidade; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função, principalmente as ações de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19; 
realizar o monitoramento de visitas domiciliares à fim de fiscalizar as residências de pacientes 

de caso suspeitos, em investigação e confirmados com o COVID-19; atuação na fiscalização das 
barreiras sanitárias. 

 

Passa a vigorar: 

 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Atuação direta nas ações de enfrentamento ao COVID-19, realizar 
cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
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continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 

realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames complementares, 
prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras 

normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da 
profissão, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições 

legais da profissão; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 

adolescente, mulher, adulto, e idoso; No nível de suas competências, executar assistência básica e ações 
de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, 

quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades corretamente às áreas prioritárias de intervenção 
na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação 

ao protocolo de manejo clínico e às orientações de enfrentamento ao COVID-19, previstos pelo Ministério 

da Saúde, prática da saúde coletiva; Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias crônicas não 
transmissíveis, tais como: hipertensos, diabéticos, saúde mental, etc; planejar, gerenciar e avaliar as 

ações desenvolvidas pelos técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os 
outros membros da equipe; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes 

graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; prestar assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém- nato; realizar 

partos sem distócia; participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em 

urgências, particularmente nos programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço 
nos aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos 

humanos para as necessidades de educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional 
e o Código de Ética de Enfermagem; realizar outras atribuições correlatas; executar outras tarefas de 

mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade; executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função, principalmente as ações de prevenção e controle 
para enfrentamento do COVID-19; realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às 

equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida” e  “Exercer outras atribuições 

conforme legislação profissional, e que sejam de responsabilidade na sua área de atuação; 
atuação na fiscalização das barreiras sanitárias. 

 

3. Ficam mantidas inalteradas as demais normas, regulamentos e datas dos Editais nº 001/2020, 

002/2020, 003/2020 e 004/2020, deste Processo Seletivo Simplificado. 

 

Serra Talhada/PE, 23 de junho de 2020. 
 

 

 

 

NATALIA REGALATTO NUNES ALVES PESSOA 

Secretária Municipal de Saúde 

Portaria PMST/GP nº 381/2020 


