SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS Nº 079/2018
ERRATA VIII
EDITAL Nº 001/2018
A Secretaria de Administração, no âmbito das suas atribuições e atendendo a requerimento do Secretário de Saúde, Sr. Lucival Almeida de Oliveira, vem promover
as seguintes alterações no Processo Seletivo acima indicado:

*No Código SMS 52 – BIOMÉDICO, no campo CARGA HORÁRIA, onde se lê 30 HORAS SEMAIS:

CÓDIGO

SMS 52

PROFISSIONAL

PROGRAMA /
DEPARTAMENTO

BIOMÉDICO

HLP

CARGA
HORÁRIA

30 Horas
Semanais

TITULAÇÃO

Graduação em
Biomedicina, e
Registro no
Conselho de
Classe.
Experiência
comprovada na
Área de
Biomedicina.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas,
microbiológicas, moleculares e bromatológicas; realizar pesquisa
sobre estruturas macro e microbiológicas, sobre efeitos de
medicamentos e outras substâncias em órgãos, tecidos e funções
vitais dos seres humanos e dos animais; Fazer análise clínica de
exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e
outros, valendo-se de diversas técnicas específicas. Analisar soro
antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios
biológicos. Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendose de métodos para garantir o controle de qualidade, pureza,
conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da
Saúde Pública. Fazer análise de água, como pesquisa de
microorganismo e determinações de elementos químicos,
valendo-se de técnicas específicas. Participar, conforme a
política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos,
comissões, convênios e programas de ensino. Elaborar relatórios
e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar
segundo normas técnicas de biosegurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Nº DE
VAGAS

SALÁRIO

01

1.800,00

*leia-se 40 HORAS SEMANAIS.
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CÓDIGO

SMS 52

PROFISSIONAL

BIOMÉDICO

PROGRAMA /
DEPARTAMENTO

HLP

CARGA
HORÁRIA

40 Horas
Semanais

TITULAÇÃO

Graduação
em
Biomedicina,
e Registro
no Conselho
de Classe.
Experiência
comprovada
na Área de
Biomedicina.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Nº DE VAGAS

SALÁRIO

Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas,
biológicas, microbiológicas, moleculares e bromatológicas;
realizar pesquisa sobre estruturas macro e microbiológicas,
sobre efeitos de medicamentos e outras substâncias em
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos
animais; Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos
humanos, sangue, urina, fezes, liquor e outros, valendo-se de
diversas técnicas específicas. Analisar soro antiofídico,
pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios
biológicos. Efetuar análise bromatológica de alimentos,
valendo-se de métodos para garantir o controle de qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao
resguardo da Saúde Pública. Fazer análise de água, como
pesquisa de microorganismo e determinações de elementos
químicos, valendo-se de técnicas específicas. Participar,
conforme a política interna da Instituição, de projetos,
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de
ensino. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
especialidade. Participar de programa de treinamento,
quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de
biosegurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área
de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.

01

1.800,00

*A QUANTIDADE DE VAGAS DE 577 PASSA PARA 503 NO TOTAL GERAL. AS DEMAIS CLAÚSULAS DO EDITAL PERMANECEM INALTERADAS.
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