
RESOLUÇÃO N°02/2013, de 13 de fevereiro de 2013. 

 

 

Acrescenta o cargo de Enfermeiro ao Quadro de Cargos de 

Servidores do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio 

Taquari - CONSISA VRT, e dá outras providências. 

 

 

SÉRGIO MARASCA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – 

CONSISA VRT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Acrescenta o cargo de Enfermeiro ao Quadro de Cargos de Servidores do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA VRT. 

 

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

  

CONSISA VRT Lajeado - RS, ao 13 dia do mês de fevereiro de 2013. 

 

 

 

SÉRGIO MARASCA 

PRESIDENTE DO CONSISA VRT 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

P/ COORDENADORA GERAL 



ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ENFERMEIRO 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: Supervisionar o atendimento das equipes de urgência e emergência que compõem 

o SAMU VT, de acordo com a Regulação de Urgência e Emergência do Estado do RS; Controlar os serviços de 

saúde contratados pelo CONSISA VRT; acompanhar o desenvolvimento dos programas de treinamento na área 

da saúde; ministrar treinamento na área de enfermagem; promover e participar para o estabelecimento de 

normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar dos programas de educação sanitária e de 

programas de saúde pública em geral; manter contato com responsáveis por unidades médicas e enfermarias, 

credenciadas ao CONSISA VRT para promover a integração do serviço de enfermagem com os de assistência 

médica; prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; orientar coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas.  

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

Horário: período normal de 35 horas semanais; 

Outras: o exercício da atividade exige a prestação de serviço externo, podendo exigir também a prestação de 

serviços à noite, em domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO 

Escolaridade: Superior completo 

Habilitação Profissional: Habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro 

 

 

 


