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MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS/GO 
CONCURSO PÚBLICO 

 
RETIFICAÇÃO III DO EDITAL Nº 001/2016, DE 26 DE AGOSTO DE 2016 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS/GO, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse 
público os atos administrativos de sua discricionariedade, torna pública a retificação do Edital de Concurso Público nº 001/2016, nos seguintes termos: 
 
1 – No Anexo III, “ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS DOS CARGOS”, para o cargo de “NUTRICIONISTA” passa a vigorar a seguinte redação: 
 
Avaliar o estado nutricional de crianças e adultos através do exame físico, da antropometria, da interpretação de exames bioquímicos e da análise da 
composição corporal de pacientes das enfermarias e ambulatório para fins de diagnóstico nutricional. Acompanhar e aplicar questionários de ingestão 
alimentar, conforme técnicas apropriadas, de pacientes adultos e pediátricos nas enfermarias e nos ambulatórios para fins de diagnóstico da ingestão 
quantitativa e qualitativa dos mesmos. Fazer adequação do aporte energético, de macronutrientes e de micronutrientes demonstrando habilidades com 
programas de avaliação da história alimentar. Elaborar plano alimentar e/ou terapia nutricional conforme recomendações para idade, gênero, atividade 
física, doença e condições sócio-econômicas-culturais. Efetivar a conduta dietoterápica nas enfermarias e ambulatórios dos pacientes pediátricos e adultos. 
Participar efetivamente das equipes de terapia nutricional em diferentes especialidades. Participar de discussão de casos clínicos, visitas clínicas e reuniões 
científicas. Participar ativamente do planejamento, organização e gestão das atividades clínicas das áreas acima. Participar ativamente da informatização 
do serviço de nutrição clínica isto é, preenchimento de bancos de dados, implementação de softwares usados na área e colaboração com investigações 
oriundas das atividades exercidas. Elaborar protocolos de atendimento e de tratamento nutricional para benefício dos pacientes pediátricos e adultos 
atendidos pela nutrição clínica. Registrar, em prontuário do cliente/paciente, a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos pré-
estabelecidos pelo serviço e aprovado pela Instituição. Elaborar, implantar e atualizar o Manual de Dietas Hospitalares. Ministrar aulas sobre temas 
diversos relacionados com a sua área de atuação, sempre que necessário. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar as Unidades de Alimentação e 
Nutrição. Planejar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando-os ao perfil da clientela atendida, respeitando os hábitos alimentares. Planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades de seleção de fornecedores, procedência dos alimentos, bem como sua compra, recebimento e armazenamento de alimentos. 
Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias das fichas técnicas, avaliando periodicamente 
as preparações culinárias. Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou 
preparações culinárias. Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos, em 
conformidade com a legislação vigente. Coordenar e supervisionar métodos de controle das qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por 
meio de testes de análise sensorial de alimentos. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais 
padronizados (POP) sempre que necessário. Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios. Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento, atualização e 
aperfeiçoamento de colaboradores. Participar de programas de treinamento e de educação em serviço, na orientação e supervisão de funcionários da 
produção, das enfermarias e dos ambulatórios. 
 
2 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
3 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Damianópolis/GO, 14 de outubro de 2016. 
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