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ERRATA - EDITAL Nº 003/2023 

 

O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG (o “ISG”), organização social gestora do Hospital Regional do 

Litoral Norte – HRLN, na forma prevista do edital que conduz o Processo Seletivo de nº 003/2023, 

DIVULGA A ALTERAÇÃO; 

  

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 003/2023 

ANEXO III – RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Onde se lê: 

CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO – RESUMO 

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO  

Realizar escala de atividades diárias do plantão; Participar do round 

multiprofissional; Confirmar as transferências internas, externas e 

altas com o setor responsável (NIR) e explicar ao paciente e 

acompanhante o motivo e importância da mesma; Observar o 

cumprimento dos cuidados prescritos, durante o seu plantão, bem 

como a checagem dos mesmos pela equipe técnica de enfermagem; 

Supervisionar o serviço dos técnicos de enfermagem e auxiliares 

administrativos, identificando possíveis necessidades de 

treinamento; Acompanhar as anotações realizadas pelos técnicos de 

enfermagem e fornecer feedbacks sobre as mesmas; Garantir a 

continuidade do cuidado com o preenchimento completo do SBAR; 

Prescrever e aplicar a SAE nos pacientes sob seus cuidados; Prover e 

administrar os recursos materiais necessários às suas funções e de 

sua equipe; Prover e incentivar o relacionamento interpessoal e o 

aperfeiçoamento técnico da equipe de enfermagem; Instituir 

medidas de segurança ao paciente durante a Assistência de 

Enfermagem; Participar dos programas de prevenção e controle de 

infecção hospitalar; Participar nos programas de saúde, higiene e 

segurança do trabalho, prevenção de acidentes, doenças 

profissionais e do trabalho. Dentre outras atividades inerentes a 

função. 

 
Leia-se: 

CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO – RESUMO 

TÉCNICO DE APARELHO GESSADO  

Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, 

calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e 

sintético (resina de fibra de vidro); Executar imobilizações com uso 

de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para dedos); Preparar 

e executar trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na 

instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução 

manual; Participar da orientação e programação da assistência de 

enfermagem; Conferir os dados dos pacientes que estão sob os seus 

cuidados, identificando-os corretamente, garantindo a segurança e 

estando ciente dos riscos que apresentam; Dentre outras atividades 

inerentes à função. 

 
Caraguatatuba, 13 de março de 2023 


