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EDITAL Nº 03/2023 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
 

O MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2022, regido pelo Edital n° 
01/2022, de 22 de novembro de 2022, torna público o presente Edital para divulgar e comunicar o que segue: 
 
1. RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E INSCRIÇÕES 
1.1. Retifica-se o item 2.3 do Edital n° 01/2022, de 22 de novembro de 2022, para alterar os requisitos de Agente 
de Combate às Endemias, passando a ser como consta a seguir com as devidas alterações, e não como constou: 
 

Nº 
Cargo(s) 

Público(s) 

Vagas e/ou 
Cadastro 

Reserva (CR) 

Requisitos mínimos exigidos 
para o cargo na posse 

C.H. 
Semanal 

Vencimento 
Básico* 

(outubro/2022) 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

20 
Agente de 

Combate às 
Endemias 

CR 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Ensino Médio Completo. 

40h R$ 2.094,97 

 

1.2. Retifica-se o Anexo I do Edital n° 01/2022, de 22 de novembro de 2022, para alterar as atribuições dos 
cargos de Odontólogo ESF e de Técnico em Enfermagem ESF, passando a ser como consta a seguir com 
as devidas alterações, e não como constou: 
 

ODONTÓLOGO ESF 
Sintéticas: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder a 
odontologia profilática. 
Genéricas: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população 
adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); 
realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e 
orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, 
assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na 
conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde 
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específico, de acordo com planejamento local; 
coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde 
da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o 
trabalho desenvolvido pelo Técnico em Higiene Dental (THD) e o Atendente de Consultório 
Dentário (ACD) e executar outras tarefas afins. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM ESF 
Sintéticas: Executar serviços de enfermagem e atendimento de pacientes. 
Genéricas: Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos; verificar sinais vitais e registrar 
no prontuário; proceder a coleta e transfusões de sangue, efetuando os devidos registros; auxiliar 
nas sanguíneo-transfusões e na colocação de talas e aparelhos gessados; pesar e medir pacientes; 
efetuar coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções 
cirúrgicas; auxiliar os pacientes em sua higiene pessoal, movimentação, ambulação e na 
alimentação; auxiliar nos cuidados "post morten"; registar as ocorrências relativas a doentes; 
prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em isolamento; preparar e esterilizar o material e 
instrumentos, ambientes e equipamentos, obedecendo a prescrição; zelar pelo bem-estar e 
segurança dos doentes; zelar pela conservação dos instrumentos utilizados; ajudar a transportar 
doentes; preparar doentes para cirurgias; retirar e guardar o vestuário pessoal dos pacientes; 
auxiliar nos socorros de emergência; desenvolver atividades de apoio nas salas de cirurgia, 
consulta e tratamento de pacientes; executar tarefas afins. 

 

1.3. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 01/2022, de 22 de novembro de 2022, as 
quais são ratificadas. 

Salvador do Sul/RS, 06 de janeiro de 2023. 
 

Marco Aurélio Eckert, 
Prefeito Municipal de Salvador do Sul/RS. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  


