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ERRATA  
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO n° 001/2023 

CONTRATO DE GESTÃO n°002/2020 
 
 
A Associação Beneficente CISNE - Instituto CISNE de Ensino e Pesquisa-ICEPES, informa as seguintes retificações ao 
EDITAL n°001/2023, referente ao processo seletivo destinado a atuação na Base Administrativa e UAPS/Consultórios de 
Rua, publicado em 06 de janeiro de 2023 no site da instituição: 
No Anexo I, onde estão descritos os cargos e respectivos salários contemplados no referido edital de contratação, serão 
acrescentadas mais 03 (três) funções especificadas abaixo:  
 
 

UAPS/BASE ADMINISTRATIVA   
CARGO CARGA HORÁRIA SALÁRIO BASE INSALUBRIDADE EXIGÊNCIA 

COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 44h/semanais R$ 7.318,33 R$ 242,40 
SUPERIOR COMPLETO  

+ 
REGISTRO PROFISSIONAL 

COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) MÉDICO(A) 44h/semanais R$ 12.545,70 R$ 242,40 
SUPERIOR COMPLETO  

+  
REGISTRO PROFISSINAL 

DENTISTA 40h/semanais R$ 7.058,20 R$ 242,40 
SUPERIOR COMPLETO  

+  
REGISTRO PROFISSIONAL 

 
 

No Anexo II, onde estão descritas as responsabilidades e atividades de cada cargo, serão acrescentados mais 03 (três) 
quadros com a descrição dos cargos de Coordenador(a) de Enfermagem, Coordenador(a) Técnico(a) Médico(a) e 
Dentista, funções estas previstas acima:  
 
 
 

DESCRIÇÃO DE CARGO: COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM 
Responsabilidades / Atividades 

Promover assistência integral e resolutiva aos usuários do SUS; Coordenar e operacionalizar a implantação dos processos de qualificação da 
APS junto as Equipes de Saúde Bucal; Articular a integração do cuidado com outros pontos de atenção à saúde junto a SMS; Monitorar e 
Avaliar os indicadores de produção e assistenciais das Equipes de Saúde Bucal; Orientar e Acompanhar as equipes quanto a qualidade dos 
registros no sistema de prontuário eletrônico; Integrar as ações de saúde assistenciais e de vigilância em saúde; Coordenar as ações de saúde 
bucal do Programa Saúde na Escola; Acompanhar a implantação das Linhas de Cuidado Prioritárias e dos Protocolos Clínicos Assistências da 
SMS pelas ESB;  Elaborar os relatórios de prestação de contas das ações e serviços desenvolvidos pelas ESB; Acompanhar o trabalho das 
Equipes de Saúde Bucal; Realizar visitas técnicas as Unidades de Saúde para acompanhamento das ações e serviços de saúde in loco; 
Acompanhar as demandas advindas das pesquisas de satisfação do usuário e promover ações de melhorias da assistências junto às ESB; 
Participar da organização e realização da seleção de pessoal; Apoiar a execução das ações de segurança do paciente e da qualidade nos 
serviços de saúde bucal das UAPS; Coordenar o desenvolvimento das ações educativas da ESB; Levantar a necessidade de aquisição dos 
insumos odontológicos, bem como promover a distribuição dos mesmos e nas UAPS Realizar auditoria interna na área de Odontologia, 
dentre outras. 
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DESCRIÇÃO DE CARGO: COORDENADOR(A) TÉCNICA(O) MÉDICA(O) 
Responsabilidades / Atividades 

Qualificar os profissionais médicos para aplicação das diretrizes clínicas, linha de cuidado, protocolos clínicos; Participar da atualização dos 
protocolos clínicos junto a SMS; Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; Assegurar que os profissionais 
médicos estejam regularmente inscritos no CRM; Propiciar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando 
ao melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde, em benefício da população; Assegurar que as condições de 
trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito aos serviços de manutenção predial; Assegurar que o abastecimento de produtos 
e insumos de quaisquer natureza seja adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial, inclusive alimentos e produtos 
farmacêuticos, conforme padronização da instituição; dentre outras. 

 
 

DESCRIÇÃO DE CARGO: DENTISTA 
Responsabilidades / Atividades 

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos 
e tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema 
complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; 
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir 
laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde 
coletiva, assistir as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com o planejamento do local; coordenar ações coletivas voltadas para 
promoção e prevenção em saúde bucal. 

 
Na cláusula 12° onde se prevê o cumprimento da carga horária referente às atividades de educação permanente em 
conformidade com o estabelecido na Política Nacional de Educação Permanente e Saúde (Portaria GM/MS n°1.996, de 
20 de agosto de 2007), será adicionado o cargo de dentista para compor a respectiva tabela. 
 
UAPS 

CARGOS CARGA HORÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 
CARGA HORÁRIA TOTAL 

MÉDICA(O) 36h/semanais 04h/semanais 40h/semanais 

MÉDICA(O) PEDIATRA 18h/semanais 02h/semanais 20h/semanais 

DENTISTA 36h/semanais 04h/semanais 40h/semanais 

 
Na cláusula 4°- DA INSCRIÇÃO/ENVIO DE CURRÍCULOS, onde se lia “O envio de currículos poderá ser feito no site da 
Associação Beneficente CISNE (https://institutocisne.org.br), até às 17h00 do dia 13 de janeiro de 2023, podendo ser 
prorrogado conforme necessidade e demanda”, leia-se “O envio de currículos poderá ser feito no site da Associação 
Beneficente CISNE (https://institutocisne.org.br), até às 17h00 do dia 15 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado 
conforme necessidade e demanda”. 
 
Todas as demais disposições e termos presentes no Edital de Processo Seletivo n°001/2023, permanecem inalterados.



 

 

       
 
 


