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EDITAL nº 04 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E REGULAMENTO 
 CONCURSO PÚBLICO 01/16  

 
A Prefeitura Municipal de Aporé - GO, representada pela comissão nomeada através do Decreto 
nº 014/2016, de 24 de junho de 2016, comunica a retificação do Edital de Abertura e 
Regulamento, retificando os seguintes itens e subitens: 
 
1. Fica incluído nas tarefas típicas do cargo de motorista, Anexo V da lei municipal nº 955 de 
2005, “conduzir caminhões”.  

2. Os requisitos para provimento aos cargos de Motorista, Operador de Maquinas, Técnico 
em Enfermagem, Auxiliar de Farmácia e Auxiliar de laboratório passam assim a vigorar: 

I. Motorista: Ensino Fundamental incompleto, Carteira de Habilitação no mínimo Categoria 
"C', prova pratica, aprovação em concurso público de provas.  

II. Operador de Maquinas: Ensino Fundamental incompleto, Carteira de Habilitação no 
mínimo Categoria "C', prova pratica, aprovação em concurso público de provas. 

III. Técnico em Enfermagem: Aprovação em concurso público de provas, diploma de 
conclusão do curso de Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional de 
Enfermagem. 

IV. Auxiliar de Farmácia:  Aprovação em concurso público de provas, Nível Médio Completo. 

V. Auxiliar de Laboratório: Aprovação em concurso público de provas, Nível Médio 
Completo, Certificado de conclusão de Cursos Técnico na Área de Laboratório, registro no 
Conselho Regional de Farmácia.  

 

Onde se lê:  

CARGO: MOTORISTA 

REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto, Carteira de Habilitação no mínimo Categoria 
"B', prova pratica. 

TAREFAS TÍPICAS: Dirigir automóvel de passeio e camionetas, furgão ou similar; Respeitar 
as normas transito e as instruções recebidas de superior hierárquico; Transportar funcionários, 
autoridades e cargas conforme determinação superior; Promover a manutenção adequada do 
veículo sob sua responsabilidade; Recolher à garagem o veículo quando concluído o serviço 
ou encerrado seu expediente de trabalho; Submeter-se a exames legais quando exigidos; 
Estar  perfeitamente legal com relação à documentação necessárias às normas de trânsito; 
Executar outras tarefas que contribuam para o bom desempenho de suas atividades, sob 
determinação superior. 
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CARGO: OPERADOR DE MAQUÍNAS 

REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto, Carteira de Habilitação no mínimo Categoria 
"B’, Prova Pratica. 

TAREFAS TÍPICAS: Operar máquinas e implementos agrícolas, tais como: tratores de pneus, 
colheitadeiras, máquinas de beneficiamento agrícola, etc.; realizar operações de aração, 
gradagem, plantio, roçagem, conservação de solo, colheita e transporte; Efetuar o engate 
regular dos implementos; Efetuar a manutenção preventiva e abastecimento dos 
equipamentos, tais como: lubrificação, calibragem de pneus, troca de óleo e limpeza de filtros, 
etc; Executar serviços de terraplanagem e limpeza em geral, em locais previamente 
determinados; Executar outras tarefas correlatas de interesse da administração, conforme 
determinação superior. 

 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

REQUISITOS: Diploma de conclusão do curso de Técnico em Enfermagem ou equivalente 

TREFAS TÍPICAS: assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das de assistência à saúde; preparar o paciente para consultas, exames e 
tratamentos: observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 
executar atividades na prevenção e no controle das doença transmissíveis, infecção hospitalar 
e programas de vigilância epidemiológica; prestar cuidados de enfermagem no pré e pós-
operatório; cumprir ou fazer cumprir as prescrições médicas relativas ao tratamento do 
paciente; providenciar as esterilizações das salas de cirurgias e obstetrícia e do instrumental 
a ser utilizado, mantendo-os sempre em condições de uso imediato; aplicar oxigénio, soro, 
injeções, sondas, realizar drenagens e emostasse; aplicar lavagens estomacais e vesicais, 
sondagens, aspiração de, secreção de cateterismo vesical, sob supervisão imediata; manter 
controle de medicamentos, materiais, instrumentos de enfermagem, distribuindo e orientando 
a execução de tarefas, formulários específicos, dispondo informações arquivo e elaborando 
relatórios de atividades para avaliação dos resultados, desempenhar toda e qualquer tarefa 
inerente ao cargo 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA 

REQUISITOS: Nível Médio Completo, Capacitação especifica para a função, registro no órgão 
de classe quando a função prevê.  

TAREFAS TÍPICAS: Auxiliar de Farmácia; conferir e separar materiais e equipamentos; repor 
e controlar estoques; conferir temperatura de geladeiras e triagem de prescrição médica; cuidar 
da entrada e saída de produtos; realizar a dispensação direta; preparar soluções e 
fracionamento, realizar a selagem de materiais e medicamentos; zelar pela organização e 
conservação dos armários e prateleiras; executar tarelas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 
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CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

REQUISITOS: Nível Médio Completo, Certificado de Cursos Técnico na Área de Laboratório. 

TREFAS TÍPICAS: auxiliar o técnico e o Bioquímico em suas funções de estudos, pesquisas,  
exames de sangue, urina, fezes e outros; auxiliar na coleta e no preparo de amostras, matéria-
prima,  soluções, reagentes, meios de cultura e outros: efetuar a montagem e a desmontagem 
de equipamentos de laboratório; atividades auxiliares de laboratório, transportando, 
preparando,  limpando e esterilizando materiais, instrumentos e aparelhos; desinfetar 
utensílios, pias, bancadas e outros; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e 
materiais utilizados; executar outras tarelas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

Leia se:  

CARGO: MOTORISTA 

REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto, Carteira de Habilitação no mínimo Categoria 
"C', prova pratica. 

TAREFAS TÍPICAS: Conduzir caminhões, dirigir automóvel de passeio e camionetas, furgão 
ou similar; Respeitar as normas transito e as instruções recebidas de superior hierárquico; 
Transportar funcionários, autoridades e cargas conforme determinação superior; Promover a 
manutenção adequada do veículo sob sua responsabilidade; Recolher à garagem o veículo 
quando concluído o serviço ou encerrado seu expediente de trabalho; Submeter-se a exames 
legais quando exigidos; Estar  perfeitamente legal com relação à documentação necessárias 
às normas de trânsito; Executar outras tarefas que contribuam para o bom desempenho de 
suas atividades, sob determinação superior. 

 

CARGO: OPERADOR DE MAQUÍNAS 

REQUISITOS: Ensino Fundamental incompleto, Carteira de Habilitação no mínimo Categoria 
"C”, Prova Pratica. 

TAREFAS TÍPICAS: Operar máquinas e implementos agrícolas, tais como: tratores de pneus, 
colheitadeiras, máquinas de beneficiamento agrícola, etc.; realizar operações de aração, 
gradagem, plantio, roçagem, conservação de solo, colheita e transporte; Efetuar o engate 
regular dos implementos; Efetuar a manutenção preventiva e abastecimento dos 
equipamentos, tais como: lubrificação, calibragem de pneus, troca de óleo e limpeza de filtros, 
etc; Executar serviços de terraplanagem e limpeza em geral, em locais previamente 
determinados; Executar outras tarefas correlatas de interesse da administração, conforme 
determinação superior. 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

REQUISITOS: Aprovação em concurso público de provas, diploma de conclusão do curso de 
Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. 

TAREFAS TÍPICAS: assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das de assistência à saúde; preparar o paciente para consultas, exames e 
tratamentos: observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 
executar atividades na prevenção e no controle das doença transmissíveis, infecção hospitalar 
e programas de vigilância epidemiológica; prestar cuidados de enfermagem no pré e pós-
operatório; cumprir ou fazer cumprir as prescrições médicas relativas ao tratamento do 
paciente; providenciar as esterilizações das salas de cirurgias e obstetrícia e do instrumental 
a ser utilizado, mantendo-os sempre em condições de uso imediato; aplicar oxigénio, soro, 
injeções, sondas, realizar drenagens e emostasse; aplicar lavagens estomacais e vesicais, 
sondagens, aspiração de, secreção de cateterismo vesical, sob supervisão imediata; manter 
controle de medicamentos, materiais, instrumentos de enfermagem, distribuindo e orientando 
a execução de tarefas, formulários específicos, dispondo informações arquivo e elaborando 
relatórios de atividades para avaliação dos resultados, desempenhar toda e qualquer tarefa 
inerente ao cargo 

 

CARGO: AUXILIAR DE FARMACIA 

REQUISITOS: Aprovação em concurso público de provas, Nível Médio Completo. 

TAREFAS TÍPICAS: Auxiliar de Farmácia; conferir e separar materiais e equipamentos; repor 
e controlar estoques; conferir temperatura de geladeiras e triagem de prescrição médica; cuidar 
da entrada e saída de produtos; realizar a dispensação direta; preparar soluções e 
fracionamento, realizar a selagem de materiais e medicamentos; zelar pela organização e 
conservação dos armários e prateleiras; executar tarelas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e ambiente organizacional. 

 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

REQUISITOS: Aprovação em concurso público de provas, Nível Médio Completo, Certificado 
de conclusão de Cursos Técnico na Área de Laboratório, registro no Conselho Regional de 
Farmácia. 

TAREFAS TÍPICAS: auxiliar o técnico e o Bioquímico em suas funções de estudos, pesquisas,  
exames de sangue, urina, fezes e outros; auxiliar na coleta e no preparo de amostras, matéria-
prima,  soluções, reagentes, meios de cultura e outros: efetuar a montagem e a desmontagem 
de equipamentos de laboratório; atividades auxiliares de laboratório, transportando, preparando,  
limpando e esterilizando materiais, instrumentos e aparelhos; desinfetar utensílios, pias, 
bancadas e outros; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais utilizados; 
executar outras tarelas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas sua 
especialidade e ambiente organizacional. 

 
Aporé, 04 de agosto de 2016. 

    
Leonildo Mendes Rosa                                    

Presidente da Comissão de Concurso 
 


