PREFEITURA DE BUENOS AIRES
CNPJ: 10.165.165/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNANBUCO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 002/2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
O Prefeito Municipal de Buenos Aires, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA
a retificação do Edital 001/2014, conforme a seguir:
ONDE LIA-SE:
4.1.2. A prova escrita para cada Cargo, e de acordo com o programa constante neste Edital, terá a duração de 03
(três) horas e será composta de 40 (vinte) questões objetivas do tipo múltipla escolha, subdividida em 5 (cinco)
alternativas: A), B), C), D) e E). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada.
8,53* valor da hora aula
EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES:
Agente Comunitário de Saúde. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: exercício de atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; utilização de instrumentos
para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; promoção de ações de educação para a saúde individual e
coletiva; registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participação em ações que
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; executar tarefas afins.
Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos residir na área da comunidade em que atuar, desde a data
da publicação do edital do processo seletivo ou concurso público; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório
de formação inicial e continuada; e haver concluído o ensino fundamental. Jornada de trabalho semana 40(quarenta) hora.
Agente de Combate a Endemias. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: atividades de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob supervisão do gestor municipal do SUS; executar tarefas afins. Requisitos para provimento: idade mínima de 18
(dezoito) anos; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e haver
concluído o ensino fundamental. Jornada de trabalho semanal 40(quarenta) horas.
Auxiliar de Saúde Bucal – Síntese dos deveres e atribuição: realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal
para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à
desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais
necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção
e conservação dos equipamentos odontológicos; organizar a agenda clínica; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar;e participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da USF. Jornada de trabalho semanal 40(quarenta) horas.
Auxiliar de serviços gerais. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: proceder à limpeza e
conservação de bens, objetos e utensílios; executar trabalhos rotineiros de limpeza e manutenção em geral; distribuir
materiais e correspondências; executar tarefas afins.. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos e
Ensino Médio Completo. Jornada de trabalho semanal 40(quarenta) horas semanais,
Médico: Ambulatorial; Plantonista e PSF. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: prestar
assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano; realizar consultas clínicas
aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida; crianças,
adolescentes, adultos e idosos; realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e no domicílio, realizar as
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional
da Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva, fomentar a implantação e
implementação de grupos educativos, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, gestantes, dependência
química, crianças, adolescentes, idosos; acompanhando quando necessário; realizar o pronto atendimento médico nas
urgências e emergências, encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade
do tratamento da Unidade de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento de referência e contra-referência,
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realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, indicar internação hospitalar, solicitar exames complementares; executar tarefas
afins.. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos, Ensino Superior completo em Medicina, inscrição
no Conselho Regional de Medicina.
Servente. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: executar serviços administrativos de menor
complexidade; executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; executar a varrição e a limpeza das vias públicas; ajudar
na remoção ou arrumação de móveis e utensílios; fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, paredes,
tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e
toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama nas escolas de educação infantil; lavar e encerar assoalhos, lavar
e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar
vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-lo; auxiliar nas tarefas de preparo de
alimentos e limpeza dos utensílios domésticos, abrir e fechar portas, janelas e vias de acesso; auxiliar serviços de
construção civil em geral; executar tarefas afins. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos e
alfabetizado. Jornada de trabalho semanal 30 (trinta) horas.

LEIA-SE:
4.1.2. A prova escrita para cada Cargo, e de acordo com o programa constante neste Edital, terá a duração de 03
(três) horas e será composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas do tipo múltipla escolha, subdividida em 5
(cinco) alternativas: A), B), C), D) e E). Dessas alternativas, somente (01) UMA deverá ser assinalada.
* valor da hora aula
EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES:
Agente Comunitário de Saúde. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: exercício de atividades
de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal; utilização de instrumentos
para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; promoção de ações de educação para a saúde individual e
coletiva; registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde;
realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; participação em ações que
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; executar tarefas afins.
Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos residir na área da comunidade em que atuar, desde a data
da publicação do edital do processo seletivo ou concurso público; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório
de formação inicial e continuada; e haver concluído o ensino fundamental II Concluído. Jornada de trabalho semana
40(quarenta) hora.
Agente de Combate a Endemias. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: atividades de
vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS e sob supervisão do gestor municipal do SUS; executar tarefas afins. Requisitos para provimento: idade mínima de 18
(dezoito) anos; haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e haver
concluído o ensino fundamental II Concluído. Jornada de trabalho semanal 40(quarenta) horas.
Auxiliar de Saúde Bucal – Síntese dos deveres e atribuição: realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para
as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; proceder à desinfecção e à
esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e materiais necessários; instrumentalizar
e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos
odontológicos; organizar a agenda clínica; acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os
demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;e
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. Jornada de trabalho semanal
40(quarenta) horas Fundamental II Concluído + Curso Técnico de Auxiliar Bucal.
Auxiliar de serviços gerais. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: proceder à limpeza e
conservação de bens, objetos e utensílios; executar trabalhos rotineiros de limpeza e manutenção em geral; distribuir materiais
e correspondências; executar tarefas afins. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos e Ensino
fundamental (qualquer série concluída). Jornada de trabalho semanal 40(quarenta) horas semanais.
Médico: PSF. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: prestar assistência médico-cirúrgica e
preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo humano; realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;
executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida; crianças, adolescentes, adultos e idosos; realizar
consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e no domicílio, realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas
prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação
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clínica à prática da saúde coletiva, fomentar a implantação e implementação de grupos educativos, como de hipertensos, de
diabéticos, de saúde mental, gestantes, dependência química, crianças, adolescentes, idosos; acompanhando quando
necessário; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências, encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento da Unidade de Saúde, por meio de um sistema de
acompanhamento de referência e contra-referência, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, indicar internação hospitalar,
solicitar exames complementares; executar tarefas afins.. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos,
Ensino Superior completo em Medicina, inscrição no Conselho Regional de Medicina. Jornada de trabalho semanal 40(quarenta)
horas semanais.
Servente. Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: executar serviços administrativos de menor
complexidade; executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; executar a varrição e a limpeza das vias públicas; ajudar na
remoção ou arrumação de móveis e utensílios; fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, paredes, tetos,
portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar
na arrumação e troca de roupa de cama nas escolas de educação infantil; lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e
roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e
persianas; varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-lo; auxiliar nas tarefas de preparo de alimentos e limpeza dos
utensílios domésticos, abrir e fechar portas, janelas e vias de acesso; auxiliar serviços de construção civil em geral; executar
tarefas afins. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 (dezoito) anos e alfabetizado. Jornada de trabalho semanal 40
(quarenta) horas.
Demais normas e regras contidas no Edital 001/2014, ficam mantidas.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buenos Aires, 12 de junho de 2014.
Gislan de Almeida Alencar

Prefeito Municipal
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