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FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2018
AVISO Nº 01 – RETIFICAÇÃO
O Presidente da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH, no uso de suas atribuições, torna
público, por este Aviso, a retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, conforme itens relacionados abaixo,
considerando as alterações destacadas em fonte estilo negrito e efeito tachado (exclusão):
1 – Das alterações do ANEXO I, quanto aos Requisitos de Provimento dos Empregos, conforme demonstrado
abaixo:
Anexo I – Atribuições e Requisitos de Provimento dos Empregos

Empregos de Nível Escolar Médio e Técnico

EMPREGO: Condutor de Ambulância
REQUISITOS MÍNIMOS: Maior de 21 anos. Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de
Ensino Médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; Carteira de
Motorista categoria “D”; Curso de Condutores de Veículos de Emergência. Curso APH (mínimo 20 horas/aula)
e curso BLS (mínimo 8 horas/aula). Experiência mínima de 06 (seis) meses na função. Residir em Município
até 50 (cinquenta) Km de distância, contados da limitação do perímetro urbano do Município de Novo
Hamburgo, diante da natureza emergente da função e as condições do emprego.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREGO: Conduzir veículos de urgência destinados ao transporte de
pacientes. Auxiliar as equipes nos gestos básicos de suporte à vida, no embarque e desembarque de
pacientes e materiais. Efetuar a limpeza e zelar pela conservação e manutenção do veículo, efetuando, a cada
turno, a checagem de itens básicos de funcionamento e tarefas como troca de pneus e pequenos ajustes.
Conhecer a malha viária local e os estabelecimentos de saúde da área de atuação.
EMPREGO: Técnico em Enfermagem
REQUISITOS MÍNIMOS: Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de Técnico de
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no
COREN/RS. Residir em Município até 50 (cinqüenta) Km de distância, contados da limitação do
perímetro urbano do Município de Novo Hamburgo, diante da natureza emergente da função e as
condições do emprego.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREGO: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem sob
supervisão do enfermeiro nas áreas designadas. Seguir as rotinas da unidade a qual for designado priorizando
as ações com base no conhecimento ético e científico para exercer as atividades de sua competência, em
conformidade com as boas práticas e normas de biossegurança. Zelar por materiais, medicamentos,
equipamentos e a organização do ambiente de trabalho. Participar da prevenção e do controle sistemático de
infecção hospitalar. Participar de Programas de Educação Continuada e Permanente. Integrar Comissões
Internas de trabalho quando solicitado pela FSNH.

Empregos de Nível Escolar Superior
EMPREGO: Enfermeiro
REQUISITOS MÍNIMOS: Diploma de curso superior em Enfermagem, devidamente registrado e fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no COREN/RS. Experiência mínima de 06 (seis)
meses na função ou conclusão de Programa de Residência em Saúde. Residir em município até 50
(cinquenta) Km de distância, contados da limitação do perímetro urbano do Município de Novo
Hamburgo, diante da natureza emergente da função e as condições do emprego.
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ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREGO: Planejar, organizar, supervisionar, coordenar, avaliar e
executar a assistência de enfermagem na área preferencial e/ou designada. Definir, elaborar e gerenciar
escalas de trabalho e de férias da equipe. Seguir e auxiliar na elaboração de protocolos e rotinas priorizando as
ações com base no conhecimento ético e científico para exercer as atividades de sua competência, em
conformidade com as boas práticas e normas de biossegurança. Controlar e zelar por materiais, equipamentos
e toda a organização necessária para o bom funcionamento do setor. Participar da prevenção e do controle
sistemático da infecção hospitalar. Participar, planejar e colaborar com o Programa de Educação Continuada.
Integrar Comissões Internas de trabalho quando solicitado pela FSNH.
EMPREGO: Enfermeiro Atuação Saúde mental
REQUISITOS MÍNIMOS: Diploma de curso superior em Enfermagem, devidamente registrado e fornecido por
instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no COREN/RS. Residência em Enfermagem em
Saúde Mental OU Especialização em Saúde Mental acrescida de experiência mínima de 06 (seis) meses na
função em equipes de Saúde Mental. Residir em município até 50 (cinquenta) Km de distância, contados
da limitação do perímetro urbano do Município de Novo Hamburgo, diante da natureza emergente da
função e as condições do emprego.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREGO: Planejar, organizar, supervisionar, coordenar, avaliar e
executar a assistência de enfermagem na área preferencial e/ou designada. Definir, elaborar e gerenciar
escalas de trabalho e de férias da equipe. Seguir e auxiliar na elaboração de protocolos e rotinas priorizando as
ações com base no conhecimento ético e científico para exercer as atividades de sua competência, em
conformidade com as boas práticas e normas de biossegurança. Controlar e zelar por materiais, equipamentos
e toda a organização necessária para o bom funcionamento do setor. Participar da prevenção e do controle
sistemático da infecção hospitalar. Participar, planejar e colaborar com o Programa de Educação Continuada.
Integrar Comissões Internas de trabalho quando solicitado pela FSNH.
EMPREGO: Médico (Emergencista)
REQUISITOS MÍNIMOS: Diploma de curso superior, devidamente registrado e fornecido por instituição
reconhecida pelo Ministério da Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Certificado do curso de
ATLS dentro do prazo de validade de 04 anos, devidamente registrado e fornecido pelo American
College of Surgeons. Experiência mínima de 06 (seis) meses em urgência e emergência.
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO EMPREGO: Realizar consultas, atendimentos e procedimentos médicos
efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de especialidade ou área de atuação.
Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina em ambiente
hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados
pertinentes à sua área de atuação. Prestar atendimento quando solicitado por outras especialidades diante de
situações avaliadas como urgência e emergência. Operar equipamentos de monitorização e diagnóstico de
pacientes. Discutir com médicos assistentes condutas e prognósticos.

Novo Hamburgo-RS, 23 de abril de 2018.

Rafaga Nunes Fontoura
Diretor Presidente
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo
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