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EDITAL Nº. 001/2015  – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA/RJ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA/RJ 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CÓD. CARGO DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
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AUXILIAR DE FARMÁCIA 

O auxiliar de farmácia deverá executar: as atividades designadas e supervisionadas pelo profissi-
onal farmacêutico; receber, conferir notas de compra, organizar e encaminhar medicamentos e 
produtos correlatos; realizar a dispensação de medicamentos e produtos afins, somente com 
prescrição médica, orientando os pacientes no uso correto da medicação; armazenar os medi-
camentos em depósito; organizar e manter o estoque de medicamentos, ordenando as pratelei-
ras; manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos sob sua responsabilidade no traba-
lho, limpando diariamente a mobília com pano limpo e embebido em álcool 70%; providenciar 
através de microcomputador a atualização de entradas e saídas de medicamentos; conferir 
quantidade e validade dos medicamentos, separando e registrando aqueles vencidos; fazer a 
digitação de prescrição médica, quando necessário, ler a prescrição, certificar-se do nome e do-
sagem correta do medicamento, e em caso de dúvidas confirmar com o farmacêutico responsá-
vel; registrar detalhadamente nas fichas dos pacientes psiquiátricos os atendimentos; manter o 
cadastro de todos os pacientes atualizados e no ato do atendimento verificar o uso correto dos 
mesmos através do histórico; manter contato com equipe de saúde da família, informando sobre 
pacientes que necessitam de um acompanhamento maior; conhecer as normas técnicas para 
dispensação de medicamentos nas unidades de saúde do município; realizar atendimento huma-
nizado; desempenhar tarefas afins. 
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AUXILIAR DE SAÚDE 

BUCAL 

Atuar sempre sob a supervisão do cirurgião-dentista. Executar as atribuições estabelecidas para 
auxiliares em saúde bucal. Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar de Saúde Bucal e 
de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde. Participar das ações educativas 
atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Ensinar técnicas de higiene 
bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio de aplicação do flúor, conforme orien-
tação do cirurgião-dentista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica 
definida pelo cirurgião-dentista. Supervisionar, sob a delegação do cirurgião-dentista, o trabalho 
dos auxiliares de saúde bucal. Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamen-
te em consultórios ou clínicas odontológicas. Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista. Proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e 
após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares. Remover suturas. Aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 
Realizar isolamento do campo operatório. Exercer todas as competências no âmbito hospitalar, 
bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos hospitalares. 
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MOTORISTA 

Transportar pacientes e/ ou servidores do município; auxiliar nos primeiros socorros a pacientes 
dentro da ambulância, bem como locomovê-los nas macas para o interior de hospitais e outras 
unidades de saúde; dirigir veículos, dentro ou fora do perímetro urbano ou suburbano; cuidar da 
manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins. 

NÍVEL MÉDIO 

CÓD. CARGO DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
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TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

Fazer curativos, utilizando material apropriação para higiene de parte afetada, tais como: soro 
fisiológico, éter, álcool (iodado e hidratado), mercúrio cromo, mertiolate, gazes, esparadrapo, 
crepom, fazendo uso de instrumentos como: pinças, tesouras, bacias, etc; Fazer imobilizações, 
utilizando talas e ataduras; Aplicar vacinas, injeções, soros, oxigênios, observando a higiene do 
material a ser usado; Fazer transfusão de sangue, tomando os cuidados necessários; Ministrar 
medicamentos sob prescrição médica, observando posologia, horários e outras recomendações; 
Controlar sinais do paciente: medir temperatura, pulsação e pressão arterial; Colocar e retirar 
sondas, quando necessário; Fazer tricotomia (raspagem de pêlos), deixando o paciente pronto 
para a realização de atos cirúrgicos e exames especializados, tais como: partos, cesarianas, cirur-
gias abdominais, etc. Preparar, esterilizar material e instrumental para uso em exames tratamen-
tos ou intervenções cirúrgicas; Efetuar coleta de material para exames de laboratório; Ressusci-
tar parada cardiorrespiratórias, utilizando apoio vital básico e avançado; básico: respiração boca-
a-boca, respiração boca-nariz, golpe pré-cardial, massagem cardíaca externa; avançado: utilizan-
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do aparelhos como: respirador artificial, máquina de eletrocardiograma, monitor e desfibrilador. 
Prestar os cuidados básicos ao recém-nascido, aspirando dando banho, pesando, medindo, ves-
tindo e preenchendo a folha de observações de enfermagem; Atender às chamadas do paciente, 
providenciando o que for necessário, inclusive em situações de urgência que exijam limpeza 
corporal ou do leito. Atuar em atendimento domiciliar quando necessário 
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TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO 

Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material bio-
lógico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos analíticos e de suporte. Exe-
cutar e/ou acompanhar a calibração e a manutenção dos equipamentos. Manter organizado e 
limpo o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práti-
cas, qualidade e biossegurança. Efetuar registros e orientar os pacientes quanto à coleta do ma-
terial biológico; Efetuar atividades relacionadas às análises clínicas, auxiliando os supervisores e 
analistas de nível superior para fins de diagnóstico laboratorial. Prestar apoio técnico no desen-
volvimento de atividades de pesquisa e ensino. 

 
Seropédica/RJ , 17 de abril de 2015. 

 

Alcir Fernando Martirizzo  
 Prefeito Municipal de Seropédica/RJ  

 
Andrea Barcelos Carneiro 

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Seropédica/RJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


