
MUNICÍPIO DE PINTO BANDEIRA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 004/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 493.5.3.16

RETIFICAÇÃO Nº 4

         
O  Município  de  Pinto  Bandeira,  torna  público  aos  interessados  que  o

Processo Seletivo Simplificado nº 004/2016, cujo o objeto é a contratação de Enfermeira
ESF,  Agente  Comunitário  de  Saúde  (micro  área  02,  03,  05,  06  e  07),  Técnico  de
Enfermagem,  Dentista  e  Auxiliar  de  dentista  por  tempo determinado,  foi  RETIFICADO,
incluindo-se a contratação de Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Enfermeiro e Auxiliar
Administrativo,  sofrendo  alterações no  item  2.  Especificações  da  FunçãoTemporária
(subitem 2.1), no item 3. Inscrições (subitem 3.1) , no item 7. Avaliação de Títulos, no item
8. Análise dos Currículos e Divulgação do Resultado Preliminar, no item 12. Condições para
Contratação Temporária (subitens 12.1, acrescendo os subitens 12.13 e 12.14), no item 13.
Dos Créditos Orçamentários, no anexo III e no Anexo IV, havendo cadastro de reserva para
todos os cargos, os quais serão contratados conforme a necessidade da Municipalidade,
passando a vigorar da seguinte forma:

2.  ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃOTEMPORÁRIA

2.1. A carga horária semanal será 20 (vinte) horas semanais para o cargo de Médico Clínico
Geral e de 40 (quarenta) horas semanais para os demais cargos, conforme Leis Municipais
nºs 07/2013 (Com Alterações dadas pelas Leis Municipais nº 26/2013, 33/2013, 46/2013,
49/2013, 53/2013 e 170/2015), 101/2014 e 89/2014 e será desenvolvida diariamente, de
acordo com horário definido pela autoridade competente mediante ato próprio.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto à sede
do  Município,  cito  à  Rua  Sete  de  Setembro,  689,  Bairro  Centro,  na  Cidade  de  Pinto
Bandeira, RS, no período compreendido entre 09 de janeiro de 2017 à 19 de janeiro de
2017, das 7:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30h e no dia 20 de janeiro de 2017, das
7:30h às 11:30h.
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7. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

7.1 CADASTRO DE RESERVA PARA NÍVEL SUPERIOR:

- Dentista, Farmacêutico, Enfermeiro ESF, Enfermeiro e Médico:

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu / especialização 
(Diploma)
OBS:  número  máximo  de  títulos
apresentados – 02 (dois).

20 40

Cursos de formação (seminários, simpósios,
palestras...)  na  área  afim  com  duração
mínima  de  40  horas, a  partir  de  maio  de
2008.
OBS:  número  máximo  de  títulos
apresentados – 03 (três).

06 18

7.2  –  CADASTRO  DE  RESERVA  PARA  CARGOS  DE  NÍVEL  MÉDIO  OU
PROFISSIONALIZANTE:

-Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Dentista e Auxiliar Administrativo

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Curso Superior concluído 10 10

Cursos de formação (seminários, simpósios,
palestras...) na área afim (conforme o cargo)
com duração mínima de 40 horas, a partir de
maio de 2008.
OBS:  número  máximo  de  títulos
apresentados: 03 (três)

5 15

7.3  –  CADASTRO  DE  RESERVA  PARA  CARGOS  DE  NÍVEL  FUNDAMENTAL
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COMPLETO:

- Agente Comunitário de Saúde (Microáreas 02, 03, 05, 06 e 07)

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima

Nível médio completo 10 10

Cursos de formação (seminários, simpósios,
palestras...) mínimo 4 horas.
OBS:  número  máximo  de  títulos
apresentados – 03 (três).

10 30

8. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

8.1 De 27 à 31 de janeiro de 2017, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos.
8.2  Ultimada  a  identificação  dos  candidatos  e  a  totalização  das  notas,  o  resultado
preliminar, com suas respectivas notas, será publicado no dia 01 de fevereiro de 2017, no
painel  de  publicações  oficiais  da  Prefeitura  Municipal,  abrindo-se  o  prazo  para  os
candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

12.1  Homologado  o  resultado  final  do  Processo  Seletivo  Simplificado,  os  candidatos
aprovados serão convocados, considerando a necessidade da Municipalidade e autorizada
a  contratação  pela  Autoridade  Máxima  do  Município,  para,  no  prazo  de  2  (dois)  dias,
prorrogável  uma única  vez,  à  critério  da  Administração,  comprovar  o  atendimento  das
seguintes condições:

12.13 Para o cargo de Médico Clínico Geral apresentar o CRM.
12.14 Para  os  cargos  de  Enfermeiro,  Enfermeiro  ESF e  Farmacêutico apresentar  o
registro no órgão competente.

13. DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta Seleção Pública Simplificada, correrão à
conta das seguintes atividades e elemento de despesas vigentes na Lei Orçamentária para
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o exercício de 2016/2017, conforme abaixo:

SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE;
Fundo Municipal de Saúde
Proj./Ativ: Unidade Básica de Atendimento de Saúde Pública/Atenção Básica
3.1.90.04.00.00.00.00.4520 – Contratação Por Tempo Determinado

SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE;
Fundo Municipal de Saúde
Proj./Ativ: Unidade Básica de Atendimento de Saúde Pública/Atenção Básica
3.1.90.04.00.00.00.00.0040 – Contratação Por Tempo Determinado

As demais cláusulas, itens e anexos permanecem inalterados.

Pinto Bandeira/RS, 05 de janeiro de 2017.

HADAIR FERRARI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO III

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nomenclatura Nº Dias Prazos

Inscrições 12 09/01/2017 a 20/01/2017

Homologação das Inscrições 1 23/01/17

Recurso da não homologação das inscrições 1 24/01/17

Análise do Recurso das Inscrições 1 25/01/17

Nova Lista de Homologação das Inscrições 1 26/01/17

Análise dos Currículos 5 27/01/2017 à 31/01/2017

Publicação do resultado preliminar 1 01/02/17

Aplicação do critério de desempate 1 02/02/17

Publicação Notas com Classificação Final 1 03/02/17
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ANEXO IV

ÁREA DE ATUAÇÃO E DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS CARGOS

CARGO DESCRIÇÃO SINTÉTICA VENCIMENTOS VAGAS
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL

Enfermeiro
ESF

Desenvolver  seu  processo  de
trabalho  em  dois  campos
essenciais:  na  unidade  básica  de
saúde  junto  a  equipe  de
profissionais  e   na   comunidade
apoiando    e  o    trabalho  das
Agentes  Comunitários  de  Saúde,
bem como  assistindo  às  pessoas
que de atenção de enfermagem e
outras atividades afins compatíveis
com a função.

R$ 3.504,32 Cadastro
de Reserva

40 horas

Enfermeiro Planeja,  organiza,  supervisiona  e
executa  serviços  de  enfermagem
empregando processos de rotina e
ou  específicos  que  possibilitem  a
proteção e a recuperação da saúde
individual e coletiva.

R$ 3.504,32 Cadastro
de Reserva

40 horas

Técnico de 
Enfermagem

Desempenham  atividades  técnicas
de  hospitais,  clínicas  e  de
assistência  médica,  embarcações
e  domicílios;   atuam  em terapia,
puericultura, psiquiatria, obstetrícia,
saúde ocupacional e outras áreas.
Prestam  assistência  ao  paciente
zelando  pelo  seu  conforto  e  bem
administram  medicamentos
desempenham  tarefas  de
instrumentação  posicionando  de
adequada  o  paciente  e  o
instrumental.  Organizam  ambiente
de trabalho e dão continuidade aos
plantões.  Trabalham  em
conformidade  às  boas  práticas,

R$ 2.377,53 Cadastro
de Reserva

40 horas
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normas  e  de  biossegurança.
Realizam  registros  e  elaboram
relatórios  técnicos.  Desempenham
atividades  e  realizam  ações  para
promoção da saúde da  família  e
outras   atividades   afins
compatíveis com a função.

Dentista Atender  e  orientar  pacientes  e
executar  procedimentos
odontológicos,  aplicar  medidas  de
promoção  e  prevenção  de  saúde,
ações  de  saúde  coletiva,
estabelecendo  diagnóstico  e
prognóstico,  interagindo  com
profissionais  de  outras  áreas.
Podem  desenvolver  pesquisas  na
área  odontológica.  Desenvolvem
atividades  profissionais  junto  a
crianças, adultos e idosos, com ou
sem  necessidades  especiais,  em
diferentes níveis  de complexidade.
Realizar visitas domiciliares quando
necessário,  e  outras  atividades
afins compatíveis com a função.

R$ 5.007,97 Cadastro
de Reserva

40 horas

Auxiliar de 
Dentista

Recepcionar  as  pessoas  dentário,
procurando  e  averiguar  suas
prestar  informações,  receber
recados  ou  encaminhá-las  ao
cirurgião dentista e executar tarefas
auxiliares  ao  trabalho  do  cirurgião
dentista,  visando  a  agilização  dos
serviços,  e  outras  atividades  afins
compatíveis com a função.

R$ 1.502,39 Cadastro
de Reserva

40 horas

Agente
Comunitário
de Saúde

Desenvolver  e  executar  atividades
de  prevenção  de  doenças  e
promoção  da  saúde  por  meio  de
ações  educativas  e  coletivas,  nos
domicílios  e  na  comunidade,  sob
supervisão competente.

R$ 1.128,38 Cadastro
de Reserva

– Para 
Microárea 2
Cadastro

de Reserva
– Para

Microárea 3
Cadastro

de Reserva
– Para

Microárea 5

40 horas
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Cadastro
de Reserva

– Para
Microárea 6
Cadastro

de Reserva
– Para

Microárea 7

Farmacêutico Realizar  tarefas  específicas  de
produção,  dispensação,  controle,
armazenamento,  distribuição  e
transporte  de  produtos  da  área
farmacêutica,  tais  como:
medicamentos, alimentos especiais,
insumos e correlatos; participar da
elaboração,  coordenação  e
implementação  de  políticas  de
medicamentos.  Executar  e
coordenar  os  serviços  de
assistência  e  manipulação
farmacêutica  e  o  aviamento  de
receitas médicas, controlar receitas
e serviços de rotulagens, realizando
periodicamente  o  balanço  de
entorpecentes,  antimicrobianos  e
outros  medicamentos  sujeitos  ao
controle;  organizar  e  manter
atualizado  fichário  de  produtos
farmacêuticos,  químicos  e
bioquímicos,  mantendo  registro
permanente  do  estoque  de
produtos;  participar  de  estudos  e
pesquisas  microbiológicas  e
imunológicas  químicas,  físico-
químicos  e  físicas,  relativos  a
quaisquer substâncias ou produtos
que  interessam  à  saúde  pública;
analisar  os  efeitos  de  substâncias
adicionadas aos alimentos; realizar
estudos  e  pesquisas  sobre  efeitos
dos  medicamentos;  detectar  e
identificar  substâncias  tóxicas,
realizar  inspeções  relacionadas
com a manipulação farmacêutica e
aviamento  ao  receituário  médico;

R$ 3.504,32 Cadastro
de Reserva

40 horas
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fazer requisições de medicamentos
e  materiais  de  ambulatório
necessários  à  farmácia  pública;
assessorar  as  autoridades  em
assunto  de  sua  competência;
prestar  assistência  e  participar  de
trabalhos e atividades relacionadas;
participar  de  outras  atividades  na
área de saúde pública e assistência
social  quanto  desenvolvidas  pelo
Município;  organizar  palestras,
capacitações  e  grupos;  dispensar
medicamentos  de  Processos
Administrativos  e  Judiciais  de
acordo  com  as  normas
estabelecidas pelo Estado; realizar
executar outras tarefas afins.

Médico – 
Clínico Geral

Prestar  atendimento clínico  em
crianças,  adolescentes,  adultos,
idosos,  bem  como  em  gestantes;
examinar  pacientes  utilizando  os
instrumentos adequados; avaliar as
condições de saúde e estabelecer
diagnósticos  somatórios
psicológicos e sociais; requisitar de
forma  racional  exames
complementares  de  apoio
diagnóstico  e  proceder  na  análise
dos  mesmos;  atuar  como  médico
ambulatorial;  fazer
encaminhamento  a  especialistas
quando  julgar  necessário;
empenhar-se  para  a  redução  do
número  de  internações
hospitalares;  fazer  visitas
domiciliares;  orientar  as  equipes
multiprofissionais  nos  cuidados
relativos  à  sua  área  de
competência;  comunicar  eventuais
problemas  e/ou  irregularidades;
estabelecer  o  plano  médico
terapêutico  profilático;  zelar  pela
manutenção  de  equipamentos  e
material  confiados;   participar
projetos  de  treinamento  e

R$ 8.012,74 Cadastro
de Reserva

20 horas
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programas  educativos,
prescrevendo  medicamentos,
procedimentos   e  dietas  sempre
que  necessário;  cumprir  e  fazer
cumprir  as  normas  gerais  que
regem  a  medicina  geral;  propor
novas  alternativas  sempre  que
possível;  classificar  e  codificar
doenças,  operações  e  causas  de
morte;  manter  sempre  atualizados
seus registros e dos setores a que
estiver atrelado. Desenvolver ações
de promoção, proteção e prevenção
da  saúde.  Participar  de  equipes
médicas  e  de  perícias  e  elaborar
pareceres  técnicos.  Aderir  e
participar  na  elaboração  de
protocolos  e  rotinas  de  serviços.
Manter  registros  sempre
atualizados  das  suas  ações,  bem
como  dos  setores  onde  atua  e
proceder  nas  notificações
compulsórias.  Executar  todas  as
demais tarefas atinentes a sua área
de especialização.

Auxiliar
Administrativo

Executar  serviços  administrativos
de  natureza  básica,  realizando
trabalhos  de  reprografia,  registros
diversos,  serviços  gerais  de
digitação e outras tarefas correlatas
de  apoio,  para  atender  as
necessidades burocráticas; Atender,
identificar  e  encaminhar  pessoas
que  procuram  as  unidades  da
Prefeitura  pessoalmente  ou  por
telefone,  anotando  e  transmitindo
recados  e  fornecendo  dados  de
rotinas; Digitar através de editor de
texto,  transcrevendo  dados,
zelando  pela  estética  e  fidelidade
do  conteúdo,  para  atender  as
necessidades  administrativas;
Registrar  material  de  expediente,
observando  quantidade,  tipo,
tamanho e especificações contidas

R$ 1.502,39 Cadastro
de Reserva

40 horas
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em formulário apropriado, a fim de
manter  o  nível  de  material
necessário na unidade que estiver
lotado;  Efetuar  cálculos  simples;
utilizando  calculadoras,  conferindo
e anotando resultados para agilizar
os  serviços;  Receber
correspondências  e  outros
documentos,  sob  protocolo,  para
serem  distribuídos;  Operar
equipamentos  diversos,  tais  como
copiadoras,  guilhotina  e  outros  de
natureza  simples  para  auxiliar  os
trabalhos  de  escritório;  Efetuar
lançamentos  em  impressos  e
formulários  em  geral,  registrando
dados das realizações na unidade;
Executar  outras  atribuições
compatíveis  coma  natureza  do
emprego,  mediante  determinação
superior.
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