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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 05/2021 

 

 O Município de Dores de Guanhães, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Sr. Welerson Ultimo de Souza no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal Brasileira e Lei Complementar Municipal 005/2019 (Estatuto dos 

Servidores Público) e alterações posteriores, torna público as alterações abaixo especificadas relativas ao 

Edital 05/2021, referente  ao Anexo I.I – Cargos de Nível Superior e Técnico  e Anexo IV – Descrições das 

Atribuições dos Cargos - do Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas, permanecendo 

inalterados os demais itens. 

Onde se lê: 

ANEXO I.I – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO 

 

 

 
FUNÇÃO 

ESCOLARIDADE 

/PRÉ-REQUISITOS 
VENCIMENTO 

MENSAL 

Nº TOTAL 

DE VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 

INCLUE – SE  

 

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 

Graduação em farmácia com 

habilitação em análises clínicas 

e registro no Conselho de 

Classe ou Biomedicina e 

registro no Conselho de 

Classe. 

 
R$2.000,00 

 
01 C.R 

 
40 h/sem 

 

Onde se lê: 

ANEXO IV 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

 

INCLUE – SE  
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FARMACEUTICO 
BIOQUIMICO 

 I. Assumir a responsabilidade pela execução e supervisão de todos os 

procedimentos praticados no laboratório, cumprindo lhe respeitar e fazer 

respeitar as normas referentes ao exercício profissional; 

  II. Realizar exames de Análises Clínicas em geral, sangue, urina, fezes, e 

outros, valendo-se de diversas técnicas específicas.  

 III. Prestar orientações necessárias ao paciente em relação às fases do 

exame clínico laboratorial; 

  IV. Assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos;  

 V. Assumir e executar o processamento adequado de todo material a ser 

analisado; 

  VI. Testar e analisar substâncias e materiais colhidos que lhe for 

encaminhado;  

 VII. Manter os reagentes e insumos utilizados na realização dos exames 

em condições adequadas de conservação;  

 VIII. Garantir que o laboratório tenha boas condições de higiene e 

segurança; 

  IX. Manter e fazer cumprir o sigilo profissional;  

 X. Manter os documentos previstos na legislação vigente;  

 XI. Desempenhar demais atribuições correlatas à natureza do cargo. 

 

 

 

 

Dores de Guanhães/MG, 30 de junho de 2.021. 

 

_______________________ 

Comissão de Processo Seletivo 


