RETIFICAÇÃO Nº 2 DO EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

O MUNICÍPIO DE MENDONÇA, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a RETIFICAÇÃO do
Edital Completo do Concurso Público nº 001/2019 conforme segue:
No Anexo I – Atribuição de funções:
 Onde se lê:
AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programar e efetuar visitas domiciliares, seguindo plano preparado e de acordo com a rotina do serviço e as peculiaridades de cada
caso, para prestar pequenos cuidados de enfermagem e difundir noções gerais de saúde e saneamento;
Realizar pesquisa de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças, escolares e pacientes de clínicas especializadas, para estimular
a frequência aos serviços de saúde;
Promover campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas, dentro e fora da unidade sanitária, para preservar a saúde
na comunidade;
Orientar e controlar as atividades da parteira prática, localizando-a e movimentando-a ao trabalho em cooperação com o serviço de
saúde, para reduzir a mortalidade e morbidade perinatal;
Executar a coleta de sangue, urina, fezes, escarro e outros materiais, empregando técnicas rotineiras, para enviá-los a exames de
laboratório, com vistas à elucidação diagnóstica;
Elaborar boletins de produção e relatórios de visita domiciliar, baseando-se nas atividades executadas, para permitir levantamentos
estatísticos e comprovação dos trabalhos;
Executar serviços de profilaxia e política sanitária sistemática;
Inspecionar estabelecimentos em que sejam fabricados ou manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus
interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de utensílios,
gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que manipulam os alimentos;
Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e
gabinetes sanitários;
Investigar queixas que envolvam situações contrárias a Saúde Pública;
Sugerir medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias;
Comunicar a quem de direito os casos de infração que constatar;
Identificar e apresenta soluções às autoridades competentes;
Realizar tarefas de educação e saúde;
Realizar tarefas administrativas ligadas ao programa de Saneamento Comunitário;
Participar na organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura Municipal;
Participar no desenvolvimento de programas sanitários;
Fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros;
Fiscalizar os locais de matança, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração conveniente aos produtos
e derivados;
Zelar pela obediência ao regulamento sanitário;
Reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem necessárias;
Apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção;
Vistoriar os estabelecimentos de venda de produto e derivados;
Realizar levantamentos, estudos, acompanhamentos, monitoramentos e intervenções junto aos processos de captação e tratamento de
água;
Controlar as dosagens, testar e certificar-se da qualidade dos produtos químicos a serem utilizados, sob supervisão;
Prestar todo tipo de orientação e auxílio aos Operadores de Sistemas e demais profissionais que necessitarem, dentro da sua área
técnica;
Elaborar e controlar a programação de coleta de amostras de água e desinfecção de redes e reservatórios;
Participar de pesquisas técnicas e operacionais em unidades de tratamento de água, realizando análises físico-químicas e
hidrobiológicas;
Fazer o levantamento e zelar pelas condições de operação e desempenho de estações de tratamento de água;
Emitir pareceres e relatórios das atividades desenvolvidas da sua área;
Definir procedimentos e estratégias para a execução das atividades relacionadas à área de saneamento;
Realizar a avaliação de conformidades e análise de produtos químicos utilizados no processo de produção;
Preparar soluções e atividades afins como: lavagens de vidrarias, controle e recebimento de amostras, registro em boletins;
Inspecionar o recebimento de materiais utilizados nos laboratórios da empresa como: sais, reagentes, vidrarias e outros;
Realizar atividades de monitoramento qualitativo e quantitativo de corpos d’água por meio de coletas e medições, visando à gestão dos
recursos hídricos;
Executar vistorias em campo e propor ações corretivas, preventivas e de melhorias técnicas;

Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior;
Treinar equipes de execução de serviços técnicos ligados à sua área;
Fiscalizar a execução de serviços e de atividades de sua competência;
Executar serviços de manutenção e instalação de equipamentos relacionados à sua área;
Operar estações de tratamento de água e de esgoto;
Efetuar inspeções sanitárias;
Realizar vistorias técnicas em sistema de abastecimento de água e de tratamento de esgoto;
Zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho;
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas ou em benefício e prevalência do princípio da
eficiência no serviço público.

COVEIRO
Realizar inumações e exumações de cadáveres e zelar pela limpeza do cemitério;
Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou
túmulos já existentes para permitir o sepultamento;
Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na mesma;
Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo;
Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a manutenção da ordem
e limpeza do cemitério;
Realizar procedimentos como castração, tratamento e monitoramento de canis, orientação e acompanhamento de inseminação e
reprodução animal, entre outros;
Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado,
para mantê-los em condições de uso.
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas ou em benefício e prevalência do princípio da
eficiência no serviço público.

MÉDICO VETERINÁRIO
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária,
realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando
métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade;
Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas à pecuária e à Saúde Pública, valendo-se
dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a
produtividade do rebanho;
Elaborar e executar projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e orientação e
fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos
legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos;
Efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a
sanidade individual e coletiva desses animais;
Realizar exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise anatomopatológica, histopatológica, hematológica,
imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica;
Promover o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais convenientes e
fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração pecuária;
Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para abaixar o índice de converso
alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade;
Promover a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos
de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita ao local, para fazer cumprir a legislação pertinente;
Acompanhar dentro do território municipal campanhas de vacinações nas várias espécies de animais, orientando, emitindo laudos,
receitas e certificados;
Acompanhar junto ao setor de saúde e vigilância sanitária e epidemiológica, controle vetoriais e zoonoses no Município e na área rural;
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas ou em benefício e prevalência do princípio da
eficiência no serviço público.

 Leia-se:
AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programar e efetuar visitas domiciliares, seguindo plano preparado e de acordo com a rotina do serviço e as peculiaridades de cada
caso e difundir noções gerais de saúde e saneamento;
Realizar pesquisa de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças, escolares e pacientes de clínicas especializadas, para estimular
a frequência aos serviços de saúde;
Promover campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes, dentro e fora da unidade sanitária, para preservar a saúde na
comunidade;
Elaborar boletins de produção e relatórios de visita domiciliar, baseando-se nas atividades executadas, para permitir levantamentos
estatísticos e comprovação dos trabalhos;
Executar serviços de profilaxia e política sanitária sistemática;
Inspecionar estabelecimentos em que sejam fabricados ou manuseados alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus
interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de utensílios,
gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos que manipulam os alimentos;
Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e
gabinetes sanitários;
Investigar queixas que envolvam situações contrárias a Saúde Pública;
Sugerir medidas para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias;
Comunicar a quem de direito os casos de infração que constatar;
Identificar e apresenta soluções às autoridades competentes;
Realizar tarefas de educação e saúde;
Realizar tarefas administrativas ligadas ao programa de Saneamento Comunitário;
Participar na organização de comunidades e realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura Municipal;
Participar no desenvolvimento de programas sanitários;
Fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros;
Fiscalizar os locais de matança, verificando as condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração conveniente aos produtos
e derivados;
Zelar pela obediência ao regulamento sanitário;
Reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem necessárias;
Apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção;
Vistoriar os estabelecimentos de venda de produto e derivados;
Realizar levantamentos, estudos, acompanhamentos, monitoramentos e intervenções junto aos processos de captação e tratamento de
água;
Controlar as dosagens, testar e certificar-se da qualidade dos produtos químicos a serem utilizados, sob supervisão;
Prestar todo tipo de orientação e auxílio aos Operadores de Sistemas e demais profissionais que necessitarem, dentro da sua área
técnica;
Elaborar e controlar a programação de coleta de amostras de água e desinfecção de redes e reservatórios;
Participar de pesquisas técnicas e operacionais em unidades de tratamento de água, realizando análises físico-químicas e
hidrobiológicas;
Fazer o levantamento e zelar pelas condições de operação e desempenho de estações de tratamento de água;
Emitir pareceres e relatórios das atividades desenvolvidas da sua área;
Definir procedimentos e estratégias para a execução das atividades relacionadas à área de saneamento;
Realizar a avaliação de conformidades e análise de produtos químicos utilizados no processo de produção;
Preparar soluções e atividades afins como: lavagens de vidrarias, controle e recebimento de amostras, registro em boletins;
Inspecionar o recebimento de materiais utilizados nos laboratórios da empresa como: sais, reagentes, vidrarias e outros;
Realizar atividades de monitoramento qualitativo e quantitativo de corpos d’água por meio de coletas e medições, visando à gestão dos
recursos hídricos;
Executar vistorias em campo e propor ações corretivas, preventivas e de melhorias técnicas;
Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de nível superior;
Treinar equipes de execução de serviços técnicos ligados à sua área;
Fiscalizar a execução de serviços e de atividades de sua competência;
Executar serviços de manutenção e instalação de equipamentos relacionados à sua área;
Operar estações de tratamento de água e de esgoto;
Efetuar inspeções sanitárias;
Realizar vistorias técnicas em sistema de abastecimento de água e de tratamento de esgoto;
Zelar pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho;
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas ou em benefício e prevalência do princípio da
eficiência no serviço público.

COVEIRO
Realizar inumações e exumações de cadáveres e zelar pela limpeza do cemitério;
Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou
túmulos já existentes para permitir o sepultamento;
Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na mesma;
Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo;
Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a manutenção da ordem
e limpeza do cemitério;
Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado,
para mantê-los em condições de uso.
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas ou em benefício e prevalência do princípio da
eficiência no serviço público.

MÉDICO VETERINÁRIO
Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária,
realizando estudos e pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando
métodos, para assegurar a sanidade do rebanho, a produção racional econômica de alimentos e a saúde da comunidade;
Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas à pecuária e à Saúde Pública, valendo-se
dos levantamentos de necessidades e do aproveitamento de recursos orçamentários existentes, para favorecer a sanidade e a
produtividade do rebanho;
Elaborar e executar projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural, prestando assessoramento, assistência e orientação e
fazendo acompanhamento desses projetos, para garantir a produção racional lucrativa dos alimentos e o atendimento aos dispositivos
legais quanto à aplicação dos recursos oferecidos;
Efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a
sanidade individual e coletiva desses animais;
Realizar exames laboratoriais, colhendo material e/ou procedendo a análise anatomopatológica, histopatológica, hematológica,
imunológica, para estabelecer o diagnóstico e a terapêutica;
Promover o melhoramento do gado, procedendo à inseminação artificial orientando a seleção das espécies mais convenientes e
fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar o rendimento da exploração pecuária;
Desenvolver e executar programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações, para abaixar o índice de converso
alimentar, prevenir doenças, carências e aumentar a produtividade;
Promover a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos
de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita ao local, para fazer cumprir a legislação pertinente;
Acompanhar dentro do território municipal campanhas de vacinações nas várias espécies de animais, orientando, emitindo laudos,
receitas e certificados;
Acompanhar junto ao setor de saúde e vigilância sanitária e epidemiológica, controle vetoriais e zoonoses no Município e na área rural;
Realizar procedimentos como castração, tratamento e monitoramento de canis, orientação e acompanhamento de inseminação e
reprodução animal, entre outros;
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas ou em benefício e prevalência do princípio da
eficiência no serviço público.

Prefeitura Municipal de Mendonça, 28 de janeiro de 2019.

ANTONINO CAETANO DE SOUZA
Prefeito do Município

