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EDITAL N.º 16/2019/REI/IFTO, DE 28 DE MARÇO DE 2019

 
RETIFICAÇÃO Nº 2

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS EFETIVOS DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO

ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO E DE PROVAS PARA
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DO IFTO

 
A REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeada pela Portaria nº
170/2019/REI/IFTO, de 11 de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da
União de 13 de fevereiro de 2019, seção 2, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, torna pública a Retificação nº 2 do Edital nº 16/2019/REI/IFTO,
de 28 de março de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 29 de março
de 2019, em conformidade com as disposições a seguir. 
 
INCLUIR:
9.5 As descrições sumárias e típicas relativas aos cargos TAEs são as
constantes da tabela a seguir, além das descrições gerais dispostas no art.
8º da Lei n.º 11.091, de 2 de janeiro de 2005.

CARGOS TAE DE NÍVEL SUPERIOR – NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO “E”
CARGO ATRIBUIÇÕES

Enfermeiro

Prestar assistência ao paciente; realizar consultas de
enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar
assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos
de maior complexidade; registrar observações, cuidados e
procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela
equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clínica de
pacientes; desempenhar atividades de enfermagem: preparar
e administrar medicamentos, fazer curativos simples, colher
materiais para a realização de exames e executar tratamentos
diversos; padronizar normas e procedimentos de
enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar
métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e
equipamentos; levantar necessidades e problemas,
diagnosticar situação, identificar áreas de risco, estabelecer
prioridades e elaborar projetos de ação voltados à área da
saúde e bem-estar; participar de trabalhos de equipes
multidisciplinares;  acionar equipe multiprofissional de saúde;
elaborar material educativo; orientar participação da
comunidade em ações educativas; definir estratégias de
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comunidade em ações educativas; definir estratégias de
promoção da saúde para situações e grupos específicos;
participar de campanhas de combate aos agravos da saúde;
orientar equipe para controle de infecção nas unidades;
participar de projetos e programas de saúde; organizar
o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões;
assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Jornalista

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons,
interpretar e organizar informações e notícias a serem
difundidas, expondo, analisando e comentando os
acontecimentos, fazer seleção, revisão e preparo definitivo
das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais,
revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de imprensa e
quaisquer outros meios de comunicação com o público;
elaborar notícias para divulgação; processar a informação;
priorizar a atualidade da notícia; divulgar notícias com
objetividade e ética respeitando a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas; adequar a linguagem ao
veículo de comunicação; fazer reunião da pauta; elaborar,
distribuir e executar pauta; orientar a produção; assegurar o
direito de resposta; definir, buscar e entrevistar fontes de
informação; selecionar e confrontar dados, fatos e versões;
apurar e pesquisar informações; redigir textos jornalísticos;
fotografar e gravar imagens jornalísticas; gravar entrevistas
jornalísticas; ilustrar matérias jornalísticas; revisar os registros
da informação; editar informação; questionar, interpretar e
hierarquizar a informação; contextualizar fatos; organizar
matérias jornalísticas; planejar a distribuição das informações
no veículo de comunicação; formatar a matéria jornalística;
abastecer e acessar bancos de dados, imagens e sons;
contribuir na atualização contínua de site e mídias sociais
institucionais; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

 
 

PAULA KARINI DIAS FERREIRA AMORIM
Reitora substituta do Instituto Federal do Tocantins

 

Documento assinado eletronicamente por Paula Karini Dias
Ferreira Amorim, Reitora Substituta, em 17/04/2019, às 15:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 0651841 e o código CRC 575D4342.

 
 
Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 202 Sul, ACSU-SE 20, Conjunto 1, Lote 8 -
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 23235.007648/2019-77 SEI nº 0651841

Etapas do Edital REI/IFTO 0651841         SEI 23235.007648/2019-77 / pg. 3


	Etapas do Edital REI/IFTO 0651841

