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ERRATA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Presidente Médici-RO, no uso de suas atribuições, publica 

ERRATA junto ao Edital do Processo Seletivo Simplificado de nº001/2019, publicado em 

22/11/2019, para nele fazer constar que: 

ONDE SE LÊ: ANEXO III (MODELO I) Acumulado de pontos máximo -15 pontos 

LEIA-SE: Acumulado de pontos máximo -14 pontos 

 

ONDE SE LÊ: ANEXO III (MODELO II) Acumulado de pontos máximo -13 pontos 

LEIA-SE: Acumulado de pontos máximo -10 pontos 

 

ONDE SE LÊ: ANEXO III (MODELO III) Acumulado de pontos máximo -10 pontos 

LEIA-SE: Acumulado de pontos máximo -09 pontos 

 

ONDE SE LÊ: ANEXO III (MODELO IV) Acumulado de pontos máximo -10 pontos 

LEIA-SE: Acumulado de pontos máximo -09 pontos 

 

INCLUIR ATRIBUIÇÕES DE:  

AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS  
ATRIBUIÇÕES:  
* Recolher o lixo, acondicionando-o em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração 
manual e outros depósitos adequados;  

* Carpir e roçar terrenos;  

* Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza 
pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos;  

* Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de 
mantê-los nas condições de asseio requeridas;  

* Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de 
acordo com as determinações definidas;  

* Percorrer as dependências da Secretaria Municipal de Saúde, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, maquinas 
e aparelhos elétricos;  

* Preparar e servir café e pequenos lanches a visitantes e servidores da Unidade Mista de 
Saúde e demais órgãos dependentes da Secretaria;  
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* Manter limpos os utensílios de cozinha;  
* Auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos,  

* Carregar e descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados;  

* Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas de acordo com 
instruções recebidas;  

* Auxiliar no plantio, adubagem e poda das arvores, flores e grama para conservação e 
ornamentação de praças, parques e jardins;  

* Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não 
exijam conhecimentos especiais;  

* Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda;  

* Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe 
manter limpos e com boa aparência;  

* Executar outras atribuições afins.  
 

EXCLUIR  AS ATRIBUIÇÕES DE:  

AUXILIAR DE LABORATORIO:  
ATRIBUIÇOES:  
 Limpar e desinfetar a aparelhagem, os utensílios e as instalações de laboratório, utilizando 
técnicas e produtos apropriados, de acordo com as normas estabelecidas e orientação 
superior; Efetuar e manter a arrumação dos materiais de laboratório em gavetas e 
bandejas, providenciando sua reposição quando necessário; Auxiliar na coleta e na 
manutenção de materiais físicos, químicos e biológicos, para possibilitar a realização dos 
exames;  Realizar o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares;  
Abastecer os recipientes do laboratório, colocando os materiais indicados em vidros, vasos 
e similares;  Preencher fichas relacionadas aos trabalhos de laboratório, fazendo as 
anotações pertinentes, para possibilitar consultas ou informações posteriores; Comunicar 
ao superior imediato qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos 
de laboratório, a fim de que seja providenciado o devido reparo; Observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; Executa outras tarefas determinadas pelo 
superior imediato, compatíveis com o cargo. 
 
 

INCLUIR AS ATRIBUIÇÕES DE  TÉCNICO EM LABORATÓRIO: 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Executar trabalhos técnicos de laboratório, relacionados com a área de atuação, realizando 
ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos 
específicos. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 
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• Preparar reagentes, peças e outros materiais utilizados em experimentos. 
• Proceder à montagem de experimentos reunido equipamentos e material de 

consumo em geral para serem utilizados em aulas experimentais e ensaios de 
pesquisa. 

• Fazer coleta de amostras e dados em laboratórios ou em atividades de campo 
relativas a uma pesquisa; 

• Proceder à análise de materiais em geral utilizando métodos físicos, químicos, físico- 
químicos e bioquímicos para se identificar qualitativo e quantitativamente os 
componentes desse material, utilizando metodologia prescrita. 

•  Proceder à limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos 
laboratórios; 

• Proceder ao controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios. 
•Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados dos setores que 
estejam alocados. 

• Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo. 
• Utilizar recursos de informática. 
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

 

 

 

 

 


