PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ
ESTADO DA PARAÍBA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2014 – PMP/PB

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 – PMP/PB

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 – PMP/PB
O Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público, nomeado pelo Prefeito do Município de Picuí,
através da Portaria Nº 023/2014, de 27 de março de 2014,, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o Concurso Público destinado ao
provimento dos cargos na Prefeitura Municipal de Picuí, regido pelo EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 – PMP/PB
publicado em 04/04/2014, resolve retificar os itens indicados abaixo:

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
Onde se lê:

VII – DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS
1.

Os cargos com as respectivas provas, áreas temáticas, itens (questões), pesos e o caráter avaliativo são os especificados nos quadros abaixo:

CARGO





Auxiliar Administrativo
Instrutor de Banda
Eletricista
Inspetor Escolar

PROVA

Objetiva

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
ÁREA TEMÁTICA
ITENS

PESOS

Português

20

4,0

Matemática

10

3,0

Conhecimentos
Gerais

10

3,0

CARÁTER AVALIATIVO

Eliminatório e Classificatório

LEIA‐SE:

CARGO



Auxiliar Administrativo
Instrutor de Banda

CARGO




Eletricista
Inspetor Escolar
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Onde se lê:

ANEXO II
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO PODER EXECUTIVO DE PICUÍ/PB
Agente Administrativo – Redigir ou participar de redação de correspondência, pareceres, documentos legais e outros significativos para o órgão;
datilografar ou determinar a datilografia de documentos redigidos e aprovados; coordenar a classificação, o registro e a conservação de processos,
livros e outros documentos em arquivos específicos; realizar, sob orientação específica, coleta de preços e concorrências públicas e administrativas
para aquisição de material;orientar e supervisionar as atividades de controle de estoque, a fim de assegurar a perfeita ordem de armazenamento,
conservação e níveis de suprimento; averbar e conferir documentos
Advogado ‐ Oferecer atendimento de advocacia pública; receber denúncias; prestar orientação jurídica aos usuários do Centro de Referência; fazer
encaminhamentos processuais; proferir palestras sobre os direitos dos usuários do serviço; esclarecer procedimentos legais aos técnicos do
serviço; Participar de palestras informativas a comunidade; Fazer estudo permanente acerca do tema da violência; capacitar agentes
multiplicadores; manter atualizado os registros de todos os atendimentos; participar de todas as reuniões da equipe.
Assistente Social – Identificar e conhecer a realidade do meio ambiente em que vai atuar; escolher e adaptar o instrumental de investigação à ação
profissional; analisar e interpretar os dados obtidos na investigação social realizada; propor alternativas de ação na área social; relacionar e
conhecer a rede de recursos sociais existentes na região; desenvolver pesquisas científicas próprias da área;elaborar os planos, programas,
projetos e atividades de trabalho, objetivando à intervenção a partir dos elementos levantados;desempenhar tarefas afins.
Auxiliar de Consultório Dentário – Auxilia o dentista nas atividades correlatas: recepcionista, preparadora, instrumentadora, auxiliar de
administração e de esterilização. Executa tarefas de apoio técnico ao cirurgião‐dentista no tratamento odontológico; participar do treinamento de
atendente de consultórios dentários; colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamentos e estudos
epidemiológicos; auxiliar o cirurgião‐dentista no tratamento da saúde bucal do paciente, assistindo‐o em consultório, no laboratório de prótese
odontológica; participar de campanhas comunitárias preventivas e tratamento das doenças bucais; proceder à conservação e à manutenção do
equipamento odontológico; colaborar em atividades didático‐científicas e na orientação de atendimento a pacientes; efetuar tratamento de
descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Auxiliar de Serviços Gerais – Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê‐los nas condições de
asseio requeridas; recolher o lixo da unidade em que serve, condicionando detritos e depositando‐os de acordo com as determinações definidas;
percorrer as dependências dos prédios municipais, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; preparar lanches e outras
refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos, de acordo com orientação recebida, para atender aos
programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura; preparar lanches e outras refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e
cozinhando os alimentos, de acordo com orientação recebida, para atender aos programas alimentares desenvolvidos pela Prefeitura; receber e
armazenar os gêneros alimentícios, de acordo com as normas e instruções estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e
higiene;auxiliar na limpeza, lavagem, conferencia e guarda pratos, panelas, garfos, facas e demais utensílios de copa cozinha; verificar a existência
de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de
reposição, quando for o caso; manter arrumado o material sob sua guarda; executar outras atribuições afins.
Enfermeiro – Prestar assistência direta de enfermagem a pacientes em estado grave, administrando medicamentos, providenciando monitorização
e controle de respiradores artificiais e/ou tratamentos especiais; registrar as observações e ocorrências verificadas em relação ao paciente,
anotando no prontuário hospitalar ficha de ambulatório e relatório de enfermagem; desempenhar tarefas afins.
Médico ‐ Clínico Geral – Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo medicamentos e
realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para
promover a saúde e bem‐estar da população. Participar, quando convocado, de junta médica, emitindo pareceres e diagnósticos de acordo com a
sua área de atuação.
Médico ‐ Ginecologista – Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na área de medicina conforme sua
especialidade, emitindo diagnóstico, prescrevendo medicamentos diagnóstico, prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a saúde e o bem estar do paciente; cuidar e
tratar dos pacientes, responsabilizando‐se pela continuidade do cuidado, de forma integral e humanizada, assegurando comunicação efetiva com
equipe multidisciplinar; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos em acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina; difundir
conhecimentos da área médica; executar outras atribuições afins.
Motorista – Dirigir automóveis, camionetes, caminhões e demais veículos de transporte de passageiros e cargas; verificar diariamente as
condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem,
faróis, abastecimento de combustíveis, etc.; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completo bem como devolvê‐la à chefia
imediata, quando do término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros, verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança;
orientar o carregamento e descarregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; fazer
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pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições de uso, levando‐o à manutenção, sempre que
necessário; anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e
outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando‐o corretamente estacionado e fechado; conduzir os serviços da Prefeitura, em
lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções específicas; executar outras atribuições afins.
Nutricionista – Planejar e formular dietas normais, especiais e fórmulas para alimentação infantil; requisitar, de acordo com o movimento de
pacientes, o número necessário de refeições normais, especiais e infantis; constatar a quantidade e qualidade das refeições requisitadas; cumprir e
fazer cumprir as prescrições médicas referentes às dietas; entrevistar pacientes e familiares, orientando‐os sobre a necessidade da observância das
dietas; constatar a aceitação das dietas, introduzindo possíveis modificações, a fim de atender solicitações dos pacientes; participar das visitas
médicas aos pacientes; participar de programas de pesquisas em Nutrição e Saúde Pública; desenvolver programas de educação alimentar junto a
pacientes internados e de ambulatório; participar de equipes multiprofissionais no atendimento a pacientes internados e de ambulatório;
participar dos programas de estágio, treinamento e educação em serviço; observar sistema de controle de material e equipamento; providenciar
conserto e reposição de material e equipamentos; zelar pela limpeza e ordem do material, equipamento e área de trabalho; desempenhar tarefas
afins.
Operador de Máquinas – Operar motoniveladoras, carregadeiras, rolo compactador, pá mecânica, tratores e outros para execução de serviços de
escavação de vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e
manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná‐la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e
movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de comando para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar
terra, areia, cascalho, pedras e materiais analógicos; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os
ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para operação e
estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas,
para assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus
implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos
realizados, consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; executar outras atribuições afins.
Professor de Língua Portuguesa, Professor de Educação Infantil, professor Polivalente, Professor de Matemática, Professor de História,
Professor de geografia, Professor de Ciências, professor de Língua Inglesa, Professor de Artes, Professor de Educação Física – conduzir os
processos de ensino e aprendizagem, elaborando e sistematizando o conhecimento, além de: Ministrar aulas de acordo com o horário
estabelecido, registrando, no diário de classe o conteúdo lecionado e a freqüência do aluno; Elaborar e aplicar os instrumentos de
avaliação;Fornecer à unidade educacional os resultados da avaliação ou recuperação nos prazos fixados no calendário escolar; Comparecer às
reuniões e ao planejamento, sempre que convocado pela Direção da Escola ou pela Secretaria de Educação;Sugerir os livros didáticos a serem
adotados nas respectivas séries; Contribuir para formação integral do aluno, respeitando as diferenças individuais e considerando as possibilidades
e limitações de cada aluno; Comunicar à Direção os casos de indisciplina, fazenda as devidas observações no diário de classe; Atender às
solicitações da Direção da Escola e da Secretaria de Educação, em tudo que se relaciona com o bem do aluno e da escola; Manter com os
integrantes da comunidade escolar, o espírito de colaboração e solidariedade; Promover atividade e experiências pedagógicas em sala de aula e
em conjunto com outros professores e técnicos, dando conhecimento dessas iniciativas aos setores competentes; Colaborar com a direção escolar,
quanto à organização e execução das atividades complementares de caráter cívico, cultural, recreativo, religioso e artístico; Contribuir para o pleno
aproveitamento do aluno, não permitindo saídas freqüentes das aulas; Assinar o livro de ponto, ou consignar a presença em outro processo
designado, após a realização de aulas e atividades; Estabelecer o devido contato com a família do aluno sempre que necessário e/ou quando for
solicitado; Orientar o trabalho escolar, bem como quaisquer atividades extraclasse, relacionada com a matéria que leciona; Participar de outras
atividades afins.
Psicólogo ‐ Obter dados através de entrevistas individuais com o paciente e/ou com a família para esclarecimento de problemas pessoas e para
futura orientação do caso; obter dados, através de aplicação de testes apropriados para cada caso, para melhor compreensão dos aspectos
dinâmicos de personalidade do paciente; intervir junto ao paciente através de técnicas de relaxamento, psicoterapia breve e de apoio ou outra
intervenção psicológica adequada ao acaso; preparar o paciente para alta do hospital e seguimento médico;participar de reuniões
multidisciplinares da Unidade discussão de casos; participar de reuniões técnico‐adminsitrativas de seu serviço; participar na execução dos
programas de atendimento, ensino e pesquisa com outros profissionais da área da saúde; fornecer a coordenação dos programas, parecer sobre o
relacionamento dos outros profissionais da área da saúde; fornecer a coordenação dos programas, parecer sobre o relacionamento dos outros
profissionais da Unidade com o doente, quando este esteja sendo prejudicado em sua parte emocional; orientar outros profissionais no
desenvolvimento da recreação infantil; interpretar dados psicológicos ao paciente e família com orientação pertinente; desempenhar tarefas afins
Técnico de Enfermagem SAMU – Fazer curativos diversos, desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; aplicar injeções
intramusculares, intravenosas e vacinas, entre outras, segundo prescrição médica; ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes,
observando os horários e doses prescritos pelo médico responsável; verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação e peso dos pacientes,
empregando técnicas e instrumentos apropriados; preparar pacientes para consultas e exames; orientar pacientes e assuntos de sua
competência; preparar pacientes em assuntos de sua competência; lavar e esterilizar instrumentos médicos e odontológicos, utilizando produtos
e equipamentos, apropriados; auxiliar médicos, odontólogos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no
atendimento aos pacientes; auxiliar no controle de estoque de medicamentos, materiais e instrumentos médicos e odontológicos, a fim de solicitar
reposição, quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e creches, segundo programação estabelecida, para atender pacientes e coletar
dados de interesse médico; auxiliar no atendimento a população em programas de emergência;manter o local de trabalho limpo e arrumado;
executar outras atribuições afins.
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Técnico em Saúde do Trabalhador – Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências
necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho;
Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas de segurança,
visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho; Determinar a utilização pelo trabalhador
dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições
assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador; Colaborar nos projetos de modificações prediais ou
novas instalações da empresa, visando a criação de condições mais seguras no trabalho; Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e
as condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as
condições insalubres causadoras dessas doenças; Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as
normas de segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e
penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de treinamento e divulgação; Supervisionar os serviços de cantina, vigilância e
portaria, visando garantir o bom atendimento ao público interno e visitantes; Distribuir os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como
indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança
e integridade física do trabalhador; Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adotar
soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; Elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes,
criando as condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente; Preparar programas de treinamento,
admissional e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de
segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho; Prestar apoio à SIPAT,
organizando as atividades e recursos necessários; Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento de
atendimento médico adequado; Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências
necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho.
Acrescenta‐se:
Médico Veterinário ‐ Executar, dirigir, coordenar e controlar atividades de assistência veterinária. Promover ações de vigilância sanitária nos
estabelecimentos, bens e serviços de saúde, na área de medicina veterinária, fiscalizando e prestando orientações técnicas relativas às condições
higiênico‐sanitárias, processos e procedimentos necessários ao funcionamento dos hospitais, clínicas, consultórios e outros serviços de medicina
veterinária; realizar inspeção sanitária em estabelecimentos, bens, serviços, e ambientes de interesse à saúde com fins de identificar riscos
sanitários para o controle e prevenção da ocorrência de danos e agravos à saúde. Realizar a inspeção sanitária e a fiscalização sob o ponto de vista
sanitário, higiênico e tecnológico dos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização de alimentos. Executar ações e atividades
técnicas específicas da área de medicina veterinária preventiva, em especial nos setores da saúde pública, controle de vetores e zoonoses. Atuar
em educação sanitária, visando à prevenção, controle e erradicação de doenças prevalentes comuns aos animais e aos homens. Exercer o controle
de animais peçonhentos e sinantrópicos quando estes possam vir a causar danos às populações. Desenvolver ações de vigilância de eventos
adversos e queixas técnicas relacionados aos alimentos. Verificar a realização e respectivos registros de procedimentos relacionados à área de
Vigilância Sanitária e Ambiental que objetivam o controle de riscos à saúde e das condições de funcionamento dos serviços de saúde e outros de
interesse à saúde e realizar ações de controle de zoonoses no que se refere à denúncia de criatório ilegal de animais e ambientes que ofereçam
riscos à saúde. Realizar a análise de processos e documentações inerentes à área de Vigilância Sanitária e Ambiental que objetivam o controle de
riscos à saúde e das condições de funcionamento dos serviços de saúde e outros de interesse à saúde. Realizar atividades clínicas e cirúrgicas
relacionadas ao bem‐estar animal.

PICUÍ(PB), em 10 de abril de 2014.

VALÉRIA DA SILVA ARAÚJO
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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