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Lei Complementar N.o 004, de 14 de fevereiro de 2013. 

"DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DE EMPREGOS 

DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 10 - Fica criado mais um emprego de provimento efetivo de TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com padrão de 
vencimento "J", no valor de R$ 973,43 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e três 
centavos), mensais. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 
as constantes do Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

Artigo 2° - Fica criado mais um emprego de provimento efetivo, de 
"DIRETOR DE ESCOLA", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, no valor de 
R$ 1.660,15 (um mil, seiscentos e sessen. ais e quinze centavos), mensais, que será regido 
pela Lei Complementar 01, de 28 de de de 2007. 

Parágrafo Único - A funçõe do emprego criado pelo "caput" deste artigo 
são as constantes dos Anexos da Lei 
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Artigo 3°. - Esta Lei 
as disposições em contrário. 
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ANEXO I 

Denominação do Emprego: Técnico em Enfermagem 

Provimento: Concurso Público 
Atribuições: P RINCIP AIS 
Competências Profissionais Básicas: 
Assistir o enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 
de assistência de enfermagem. 
> Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. 
> Participar das ações de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 
programas de vigilância epidemiológica. 
> Participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, favorecendo 
melhores resultados e desempenho profissional. 
> Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho, tendo em vista os preceitos da Constituição da 
República Federal do Brasil, contidos na seção n, Art.l96 de 15/10/88 - Saúde, direito de 
todos. 
> Integrar a equipe de saúde, tendo em vista o modelo preventivo e a humanização do 
relacionamento profissional/paciente, buscando melhor qualidade de vida para todos. 
> Preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos, prestando esclarecimentos e 
respeitando sempre seus direitos e sua integridade. 
> Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle 
hídrico, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou 
frio e aplicação de vacinas. 
> Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. 
>Zelar pela preservação do paciente em sua condição patológica, fisica, espiritual e social. 
> Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando por sua segurança. 
> Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de 
saúde. 
> Orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médicas. 
> Cumprir e fazer cumprir o Código de Deontologia da Enfermagem. L 
>Anotar, diariamente no prontuário do paciente, as atividades da assistência de enfermagem ~ 
para fins estatísticos, jurídicos, epidemiológicos e de controle do trabalho realizado. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

ESCOLARIDADE: Curso Técnico em Enfermagem, e inscrição no Conselho Regional iie .I 

Enfermagem - CRM. 
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