PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2017
RETIFICAÇÃO Nº 03 DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2017
A Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, resolve RETIFICAR o
Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2017, conforme segue:
NA TABELA I DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO
Onde se lê: Agente Comunitário de Saúde (Área de Abrangência: USS Dr. José Nigro Neto)
Leia-se: Agente Comunitário de Saúde (Área de Abrangência: UBS Dr. José Nigro Neto)

NO ANEXO I - ATRIBUIÇÕES
Leia-se como segue e não como constou:
NUTRICIONISTA
Coordena, planeja e orienta os serviços e programas de nutrição no município.
– Coordena e orienta os procedimentos de preparação, conservação e distribuição dos alimentos necessários, adotando os parâmetros da
legislação própria, bem com a elaboração de cardápios no âmbito dos Departamentos de Educação, Saúde Médica, Esportes, demais demandas
que exijam a atividade do profissional de nutrição.
– Verifica e visita as cozinhas nas unidades municipais;
– Orienta as cozinheiras e auxiliares de cozinha, quanto aos procedimentos e manipulação de alimentos;
– Planeja a quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios e a racionalidade e economicidade dos regimes alimentares;
– Controla o registro atualizado das refeições servidas, dentro do período e tempo definido;
– Fiscaliza a limpeza da cozinha, equipamentos, pisos e azulejos para manter a higiene do ambiente de trabalho;
– Atua nos programas de saúde básica oferecidos na rede municipal, de forma a atender as exigências das políticas públicas estabelecidas pelo
do Ministério da Saúde;
– Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2017 do Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense.
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.
Américo Brasiliense, 25 de maio de 2017.
DIRCEU BRAS PANO
Prefeito do Município de Américo Brasiliense/SP

