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ANEXO V 

ERRATA ÍTEM 65 DO ANEXO V 

1 
 

 
 

_ ONDE SE LÊ: 
 

SETOR – SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) 

65 Enfermeiro Plantonista 
USA/USB 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso 
de graduação de nível superior em Enfermagem fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás. 

Realizar as atividades em regime de plantão,  tais como: Supervisionar e avaliar as 
ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar 
prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam 
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 
prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato; 
realizar partos sem distócia; participar nos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos 
programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo 
desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação 
continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética 
de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual 
de vítimas 

Teto máximo 
de24 

plantões de 12 
horas por mês 

R$ 209,00 por 
plantão  

 

_ LEIA-SE: 
 

SETOR – SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) 

65 Enfermeiro Plantonista 
USA/USB 

Profissional de nível superior titular do diploma de 
Enfermeiro, devidamente registrado no Conselho Regional 
de Enfermagem de sua jurisdição, habilitado para ações de 
enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, 
conforme os termos deste Regulamento, devendo além 
das ações assistenciais, prestar serviços administrativos e 
operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar. 

Realizar as atividades em regime de plantão,  tais como: Supervisionar e avaliar as 
ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar 
prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam 
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; 
prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato; 
realizar partos sem distócia; participar nos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos 
programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo 
desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação 
continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética 
de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual 
de vítimas 

Teto máximo 
de24 

plantões de 12 
horas por mês 

R$ 209,00 por 
plantão  

 


