
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N° 8.313, DE 12 DE JANEIRO DE 2018.

Altera o padrão e as Condições de
Trabalho do cargo de Técnico de
Enfermagem do Quadro de Pessoal
Efetivo do Municipio, constante da Lei
Municipal n07.088/09.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica alterado o Padrão do Cargo de Técnico de Enfermagem
do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de padrão 7 para padrão 8.

Art. 2° As Condições de Trabalho pertinentes ao cargo de Técnico de
Enfermagem constantes na Lei Municipal nO7.088/09, passam a serem as descritas
no Anexo I, que é parte integrante da presente Lei.

Art.3° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo
alterado neste artigo estão descritas na Lei Municipal nO7.088/09.

Art.4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos retroativos a contar de 1° de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 12 de janeiro de 2018.

Registre-se e publique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:

--;;;-~,.-.
Lori Luiz Boles' a
Secretário d Administração
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
GRUPO: SERViÇOS DE SAÚDE
PADRÃO: 8

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de doentes em unidades
sanitárias do Município.

b) Descrição analítica:

• executar o atendimento auxiliar ao médico e à enfermeira no desempenho de suas atribuições;
• verificar a tensão arterial, pulso, respiração e temperatura;
• fazer curativos, imobilizações, administração de medicamentos conforme prescrição médica e

aplicar injeções e vacinas;
• pesar e medir pacientes;
• orientar como complementação de determinação médica;
• operar equipamentos de eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros, sob supervisão

médica;
• providenciar a esterilização de materiais e equipamentos do ambulatório;
• requisitar, sob a supervisão médica, o material de enfermagem necessárío;
• observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
• prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
• participar das atividades da equipe de saúde;
• realiza imunizações, controle do crescimento e desenvolvimento da criança e adolescente;
• registras anotações nos formulários próprios utilizados nos serviços de saúde destinados a

grupos específicos;
• realiza estudos de controle e previsão de material necessário ao desempenho das atividades

realizadas nos serviços de saúde;
• promove reuniões para grupos específicos visando a educação em saúde e prevenção ou

recuperação de doenças, conforme normas técnicas e operacionais adotadas pela SMS;
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profissão;
• realizar tarefas afins à sua função;

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime suplementar de

trabalho, inclusive sábados, domingos e feriados e ou uso de uniforme, inclusive participar em
escala de trabalho de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) Horas, conforme a necessidade de Serviço.

RECRUTAMENTO;
a) Forma: Concurso Público

b) Requisitos: Instrução - Ensino Médio ou equivalente e curso profissionalizante com registro no
COREN
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