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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E CADASTRO DE RESERVA DA 
PREFEITURA DE AMAJARI – RORAIMA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
EDITAL Nº 002 – RETIFICAÇÃO  

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO DE 

ATIVIDADES DO CARGO. 

 
O PREFEITA MUNICIPAL DE AMAJARI, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Retificação 
do Edital de Concurso Público nº. 001/2019 de 11 de dezembro de 2019, com a respectiva 
publicação no Diário Oficial dos Municípios AMR, conforme a seguir especificado: 
 
 
Art. 1º Alteração do Item 5.1 do ANEXO I, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

5.1  
Cargo: Enfermeiro 

Carga Horária: 40 horas (semanais) 

Salário: R$ 2.500,00 
PADRÃO DE VENCIMENTO: V 
Quantidade de Vagas: 01 + Cadastro Reserva 
(CR) 

 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: Diploma do Curso Superior em Enfermagem, reconhecido pelo 
MEC; Registro ativo no Conselho de Classe. 
 

Descrição das principais atividades: • Assistir os alunos nos momentos de intervalo, merenda 
escolar ou nas necessidades individualizadas, orientando-os e mantendo a disciplina e zelo pela 
integridade física dos mesmos; • Apoiar o corpo docente nas suas necessidades durante a 
execução das aulas, bem como com o suprimento de materiais necessários para a execução das 
atividades pedagógicas e participar ativamente de todas as atividades cívicas, culturais e 
pedagógicas, realizadas pela comunidade escolar; • Atender pais e responsáveis com cordialidade 
e respeito, prestando informações sobre o corpo discente; Executar outras atividades que tenham 
correlação com as atribuições do cargo. 
 
Descrição das principais atividades: • Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, 
solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros 
da equipe; Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de 
enfermagem e outros membros da equipe; e Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento da UBS. Requisitos: Nível Superior em Enfermagem. 
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Vera Lucia Cardoso 
PREFEITA MUNICIPAL DE AMAJARI 


