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PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES 
ESTADO DE PERNANBUCO 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N° 004/2014 
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 dos Editais 001; 002 e 003/2014, para atender as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, através do Ofício nº. TC/NAP 236/2014, conforme a seguir: 
 

 
1. INCLUE-SE: 

 
1.1. ANEXO IV – CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

2. ALTERA A CARGA HORÁRIO DO CARGO DE ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 
 
 

Categoria Funcional 
Vencimentos 

R$ 
Carga Horária  

Enfermeiro(a) 3.000,00 Plantão de 12 x 36 horas 
 

Atribuições: 
Enfermeiro(a). Provimento do cargo: efetivo. Síntese dos deveres e atribuições: Realizar primeiros socorros no local do trabalho, em caso 
de acidentes ou doenças, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos, 
para posterior atendimento do médico; manter equipamentos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu 
funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho dos trabalhadores de enfermagem. Manter 
salas, consultórios e demais dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos; efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, 
anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e 
possibilitar o controle de saúde; realizar estudos e previsão de pessoal e matérias necessários às atividades, elaborando escalas de serviços 
e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem, assim como a supervisão das atividades desenvolvidas, controle de equipamentos e materiais de cosumo; 
cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano, alem da participação em reuniões de caráter administrativos e 
técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados; dirigir, organizar, planejar, executar e avaliar atividades de 
assistência de enfermagem individual e/ou em equipe de saúde, usando para isso processos de rotina e/ou específicos, para prover a 
recuperação individual e coletiva; realizar atividades de educação sanitária da população assistida; bem como aplicar medidas em função 
do controle sistêmico das doenças e infecções em hospitais; executar tarefas afins. Requisitos para provimento: idade mínima de 18 
(dezoito) anos e Ensino Superior completo em Enfermagem, inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Jornada de trabalho: Plantão 
de 12 X 36 horas. 

 
3. Estabelece a 2ª etapa do Concurso Público para os Cargos de: 17 – Agente Comunitário de Saúde e 18 – Agente de 
Combate às Endemias: CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (LEI FEDEREAL 11.350/2006), de 
caráter eliminatório. 

 

3.1. O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA será realizado pela Prefeitura Municipal de Buenos 

Aires (diretamente, através de seus servidores devidamente habilitados) ou por Instituição devidamente contratada para tal 

finalidade. 

 

ITEM ATIVIDADE DATA - PERÍODO 

22 
Prazo para interpor recurso contra Resultado da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 

16 a 18 de julho de 2014 
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3.2. O CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA terá duração de 40 (quarenta) horas. O Candidato 

cumprirá frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecida e deverá ter nota final igual 

ou superior a 7,0 (sete). E será ministrado através de aulas presenciais. 

 

3.3. O local da Formação, a Data, o Conteúdo Programático, a Metodologia, a Forma de Avaliação e os Prazos para 

Recursos, serão disciplinados em Edital próprio, e apresentados aos Candidatos no ato da Convocação, que ocorrerá da 

seguinte forma: Publicação do Edital com os respectivos parâmetros e convocatório, nos quadros de avisos da Prefeitura e 

Câmara e no Diário Oficial do Estado, sendo ainda os candidatos classificados para esta etapa, convocados através de A.R. 

serviços ofertados pelos CORREIOS, enviado ao Candidato convocado. 

 

4. ONDE LIA-SE: 

 
4.1. ANEXO II – SIMBOLOS; JORNADA DE TRABALHO; VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES. 
 

Categoria Funcional 
Vencimentos 

R$ 
Carga Horária  

Médico Ambulatorial 1.708,00 01 ambulatório de 06 horas por semana 

Médico Plantonista 1.100,00 01 plantão de 24 horas por semana 

 
4.2. ANEXO I – CARGOS E VAGAS (Edital 003/2014) 
 
I – NÍVEL SUPERIOR 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 
CARGOS 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS PARA 
PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

24 Enfermeiro(a) 01 - 01 

 

5. LEIA-SE: 

 
5.1. ANEXO II – SIMBOLOS; JORNADA DE TRABALHO; VENCIMENTOS E ATRIBUIÇÕES. 
 

Categoria Funcional 
Vencimentos 

R$ 
Carga Horária  

Médico Ambulatorial 1.708,00 * 04 ambulatórios de 06 horas mensais 

Médico Plantonista 1.100,00 ** 01 plantão de 24 horas por semana 

* Valor mensal: 01 ambulatório por semana, totalizando 04 ambulatórios mensais; 

** Valor de 01 plantão semanal de 24 horas. 
 
5.2. ANEXO I – CARGOS E VAGAS (Edital 003/2014) 
 
I – NÍVEL SUPERIOR 

CÓDIGO 
DOS 

CARGOS 
CARGOS 

VAGAS 
GERAIS 

VAGAS PARA 
PORTADORES 

DE DEFICIENCIA 

TOTAL DE 
VAGAS 

24 Enfermeiro(a) 01 01 02 

 
6. Ficam mantidas as demais normas, regras e prazos estabelecidos nos Editais anteriores. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Buenos Aires, 08 de julho de 2014. 
 
 

Gislan de Almeida Alencar 
 Prefeito Municipal  


