FUNDAÇÃO DO ABC - CENTRAL DE CONVÊNIOS
MUNICÍPIO DE ITATIBA
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019
EDITAL Nº 02/2019 - EDITAL DE ABERTURA

BOLETIM INFORMATIVO
A Fundação do ABC, por meio da Central de Convênios, no uso de suas atribuições legais, vem através deste
BOLETIM INFORMATIVO tornar público a todos que possa interessar que, por adequações técnicas, resolve que
passa a fazer parte integrante deste Edital Nº 02/2019, referente ao Processo Seletivo nº 02/2019 para o município
de Itatiba, o que abaixo segue:

Junto ao Anexo I – Descrição Básica das Atribuições dos Empregos, a redação da atribuição do Técnico de
Enfermagem passa a ser a que segue, tendo como base a Lei Federal n° 7498/1986 regulamentada pelo Decreto
94406/1987.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM:
Compreende a força de trabalho que se destina a executar ações na área de enfermagem, em sua totalidade pelo
nível de instrução, de acordo com escala de serviço e sob orientação do profissional enfermeiro, atendendo às
necessidades de pacientes e doentes. Realizar quando necessário, as ações de pré e pós consulta, de acordo com
cada programa e subprograma, segundo as causas das patologias mencionadas, administrar medicamentos,
podendo esclarecer os efeitos colaterais e gerais; realizar curativos com dreno e sonda, retirada de pontos,
orofaríngea, realizar o preparo e arrumação com total assepsia do instrumental; aplicar técnicas adequadas no
manuseio de pacientes com moléstias infectocontagiosas; realizar o controle de estoque de medicamentos, material
e instrumental médico, a fim de solicitar reposições, quando necessário; realizar assistência de enfermagem à
gestante, no período pré-natal, à parturiente e puérpera; aplicar todas e qualquer técnica de primeiros socorros, sob
orientação do profissional Enfermeiro e, realizar assistência de enfermagem ao recém-nascido; realizar cuidados de
enfermagem no período pré e pós-operatório; realizar preparo psicológico do paciente para os mais diversos
procedimentos realizados com ele, realizar o transporte do paciente; realizar técnicas de oxigenioterapia e
inaloterapia; medicação tópica, retal e instilação; realizar assistência e cuidados de enfermagem; desempenhar
outras atribuições afins e as que vierem a ser delegadas pelo enfermeiro, sob sua supervisão; Cumprir e fazer
cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde e
executar outras atribuições afins.

Santo André, 08 de outubro de 2019.
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