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MUNICÍPIO DE LINDOLFO COLLOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

EDITAL Nº 06, de 27 de fevereiro de 2023 

TIPO DE JULGAMENTO: ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 
 
 

Edital de Processo Seletivo Simplificado 
por prazo determinado para contratação 
de Técnico em Enfermagem - 40h 
semanais. 

 
 
 
 
 

  O Prefeito Municipal de Lindolfo Collor, no uso de suas atribuições, visando à 

contratação de pessoal, por prazo determinado, para desempenhar as funções de Técnico em 

Enfermagem, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, para atuação junto à 

Secretaria Municipal da Saúde, amparado em excepcional interesse público devidamente 

reconhecido por intermédio da Lei Municipal nº 1.550 de 24 de fevereiro de 2023, torna pública a 

realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste 

Edital e no Decreto nº 005/2022. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por 

três servidores efetivos, designados através da Portaria nº 063/2023.  

1.2 Durante a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem prejuízo de 

outros, os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituição da República. 

1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel 

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, no mural do Centro Administrativo do Município - 

Av. Capivara, 1314, Centro, Lindolfo Collor – RS – CEP 93940-000, bem como no site oficial: 

www.lindolfocollor.rs.gov.br.  

1.4. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, já 

especificado. 

1.5 A contratação será pelo prazo determinado de até 11 meses, findando com antecedência caso 

cesse o motivo que deu causa a este processo simplificado, e se regerá pelo Regime Jurídico 

Estatutário. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao 

exercício das seguintes atividades, constantes no anexo 1.13 da Lei Municipal nº 591 de 18 de 

janeiro de 2006, referentes ao cargo de Técnico em Enfermagem: “Desenvolver suas ações de 

técnico em enfermagem no Programa de Saúde da Família - domicílio/comunidade e/ou na 
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Unidade Básica de Saúde. Desenvolver, com os ACS - Agentes Comunitários de Saúde, 

atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos 

ACS no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos 

indivíduos expostos às situações de risco, visando a garantir uma melhor monitoria de suas 

condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de 

vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao 

trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-

degenerativas e infectocontagiosas; participar da discussão e organização do processo de 

trabalho do Programa de Saúde da Família. Prestar assistência a pacientes em Unidades Básicas 

de Saúde do Município ou à domicílio no serviço de enfermagem desenvolvido nos 

estabelecimentos específicos. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e 

supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis 

em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático de 

infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, 

exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 

qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 

atividades de enfermagem, tais como; ministrar medicamentos por via oral ou parenteral; realizar 

controle hídrico, fazer curativos;, aplicar oxigenoterapia, nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou 

frio; executar tarefas referente à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de 

pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder à sua leitura, 

para subsídio e diagnóstico; colher material para exames laboratoriais; prestar cuidados de 

enfermagem pré e pós-operatórios; circular em salas de cirurgia, e se necessário, instrumentar; 

executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao 

paciente e zelar por sua segurança; alimenta-lo ou auxiliar a alimentar-se; zelar pela limpeza e 

ordem do material, de equipamentos e das dependências da unidade de saúde; integrar a equipe 

de saúde. Participar em atividades de educação em saúde, inclusive orientar pacientes na pós-

consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar o 

Enfermeiro na execução dos programas de educação para a saúde; executar os trabalhos de 

rotina vinculados à alta de pacientes; participar dos procedimentos pós-morte. Executar outras 

tarefas afins.” 

 

 

 

Cargo 

 

Vagas 

 

Carga Horária 

Semanal 

 

Requisitos para 

Ingresso 

 

Remuneração 

mensal 

 

 

 

Técnico em 

Enfermagem 

 

 

 

02  

 

 

 

40 horas semanais 

 

Ensino médio e 

habilitação para 

desempenho da 

função, bem como 

registro no 

COREN-RS 

 

 

 

R$ 1.867,52 
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 2.2. A carga horária semanal será de 40 (quarenta) horas e será desenvolvida diariamente, de 

acordo com horário definido pela autoridade competente. 

2.2.1. O exercício do cargo poderá exigir o atendimento ao público, bem como o trabalho aos 

sábados, domingos e feriados, mediante determinação expressa da autoridade competente. 

2.3. Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento 

fixado em R$ 1.867,52 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos); 

bem como o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por dia trabalhado, a título de vale-alimentação, 

sendo este, descontado 20% do valor total recebido no mês. 

2.3.1. O(a) Contratado(a) temporariamente para o cargo de Técnico em Enfermagem perceberá o 

valor de R$ 297,45 (duzentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) a título de 

adicional de insalubridade, com base na Legislação vigente. 

2.3.2. Além do vencimento, o(a) contratado(a) fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas 

extras na eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente 

convocado pelo superior hierárquico; adicional noturno; gratificação natalina proporcional ao 

período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; 

vale alimentação; e inscrição no Regime Geral de Previdência. 

2.3.3. Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 

2.4. Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para 

os demais servidores estatutários do Regime Jurídico (Lei Municipal n. 380/2001), sendo a 

apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.   

 

 

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão recebidas e protocoladas, junto a Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor, 

sita à Avenida Capivara, 1314, Centro, Lindolfo Collor/RS, de 02 a 08 de março de 2023, das 

08h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00 (segunda a quinta-feira), sexta-feira das 08h00 às 

12h00. 

3.1.1. Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes 

instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.3. A taxa de inscrição estará dispensada. 

3.4. No momento da inscrição o candidato deverá fazer a entrega do currículo para análise, nos 

moldes do presente edital.  

3.5. Após a entrega da documentação no ato da inscrição e entregue ao candidato o protocolo de 

confirmação da mesma, torna-se irrevogável e irretratável o ato, sendo vedada a hipótese de ser 

efetuada outra inscrição pelo mesmo candidato neste certame, bem como, estritamente proibido 

retificar eventuais erros por culpa exclusiva do candidato referente aos documentos entregues, 

sob pena de nulidade da inscrição.  

 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 

procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para 
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realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os 

seguintes documentos: 

4.1.1. Ficha de inscrição e modelo de currículo para Processo Seletivo Simplificado, 

disponibilizados no anexo I e anexo III deste edital, devidamente preenchidos e assinados. 

4.1.2. Documento de identidade ou certidão de nascimento/casamento, comprovando ser 

brasileiro nato ou naturalizado e ter a idade prevista para o cargo emergencial pretendido; 
comprovante de votação da última eleição; inscrição no PIS; cadastro junto ao CPF; CTPS; a 
qualificação da instrução escolar de acordo com as exigências legais para o cargo efetivo 
correspondente; comprovante específico, como carteira de habilitação, inscrição no conselho de 
classe ou outro documento probatório necessário, conforme exigência legal de acordo com a 
profissão exigida para a ocupação do cargo, quando pertinente. 
4.1.3. Original e cópia do título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral – sugestão - 
buscar no site: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  
4.1.4. Inscrição no PIS (original e cópia);  

4.1.5. Cadastro junto ao CPF (original e cópia);  

4.1.6. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (original e cópia);  

4.1.7. Original e cópia do Certificado de Conclusão do Curso Técnico em Enfermagem; 

4.1.8. Cédula de Identidade válida Expedida pelo COREN-RS e/ou Comprovante/ Declaração que 

ateste a regularidade perante o órgão; 

4.1.9. Quitação das obrigações militares para candidatos do sexo masculino; 

4.1.10. A exigência do grau de escolaridade é condição habilitatória para a homologação da 

inscrição; 

4.2. Os documentos deverão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da Comissão, 

desde que o candidato apresente para conferência os originais, juntamente com as cópias. 

 

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações 

oficiais da Prefeitura Municipal e site oficial: www.lindolfocollor.rs.gov.br, no prazo de um dia útil, 

edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

5.2. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos 

escritos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que 

ampararem a sua irresignação, através de protocolo, realizado na sede da Prefeitura Municipal de 

Lindolfo Collor.  

5.2.1. No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, 

hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas. 

 

5.2.2. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal 

para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

5.2.3. A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um 

dia, após a decisão dos recursos. 

 

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS/ CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo III do 

presente Edital.  

6.2. Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem pontos; 
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6.3. A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação; 

6.3.1. O comprovante de escolaridade apresentado no ato da inscrição não será contabilizado 

para fins de pontuação, observando o item 6.6; 

6.4. Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou 

privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital; 

6.5. Títulos sem conteúdo específico e sem registro ou sem numeração expedida pelo órgão 

promotor não serão pontuados; 

6.5.1. Não serão pontuados certificados a título de estágio (obrigatório, curricular, voluntário, 

bolsista);  

6.5.1.1. Serão pontuados apenas estágios remunerados;  

6.6. Nenhum título receberá dupla valoração;  

6.7. A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados, 

em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 

6.7.1. Grau de escolaridade; 

6.7.1.1. O Grau de Escolaridade deverá ser comprovado mediante histórico escolar e/ou 

certificado de conclusão de curso, juntamente com Certificado de Conclusão do Curso Técnico em 

Enfermagem; 

6.7.2. Títulos de participação em cursos extracurriculares na área pertinente ao cargo, conforme 

especificado no quadro do item 6.8; 

6.7.2.1. A titulação de participação em cursos extracurriculares deverá ser relacionada com as 

atribuições do cargo, e expedida há menos de 05 (cinco) anos da data da Publicação deste Edital;   

6.7.2.2. Somente serão pontuados os títulos com datas de expedição anteriores a data de 

publicação deste edital. 

6.7.3. O tempo de experiência poderá ser comprovado mediante uma das seguintes provas: 

6.7.3.1. Atestado firmado por pessoa física ou pessoa jurídica, pública ou privada, que contratou e 

que teve a prestação dos serviços do(a) candidato(a), com a seguinte graduação por pontos: 0,5 

ponto por ano, limitando a 10 pontos, não sendo admitida fração menor a um ano por atestado; 

6.7.3.2. CTPS ou Contrato de Prestação de Serviços, com a seguinte graduação por pontos: 0,5 

ponto por ano, limitando a 10 pontos, não sendo admitida fração menor a um ano por atestado; 

6.7.3.3. O tempo de experiência no exercício de atividades em órgãos públicos deverá ser 

comprovado mediante declaração que ateste os serviços prestados pelo(a) candidato(a) e 

observará a seguinte graduação por pontos: 1,0 ponto por ano, limitando a 10 pontos, não sendo 

admitida fração menor a um ano por atestado; 

6.7.3.4. Deverão ser apresentados originais e cópias da titulação a que se refere o item 6.1 e 6.8.  

6.8. Os títulos terão a seguinte pontuação, limitada a pontuação máxima de 100 pontos: 

 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Título de Doutorado em Enfermagem;  

8 

 

8 

Título de Mestrado em Enfermagem;  

6 

 

6 

Título de Especialização em pós-graduação em 

Enfermagem; 

 

4 

 

4 
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Título de graduação concluído em Enfermagem;  

8 

 

8 

Título de graduação em Enfermagem Cursando. (a partir 

do segundo semestre); 

 

7 

 

7 

 

Títulos de graduação concluídos em outras áreas 

correlatas à saúde; 

 

6 

 

12 

Título de graduação em outras áreas correlatas à saúde – 

Cursando. (a partir do segundo semestre); 

 

5 

 

15 

 

Títulos na área da saúde (20 a 40 horas); 

 

0,3 

 

 

 

 

 

20 

 Títulos na área da saúde (41 a 60 horas);  

0,4 

Títulos na área da saúde (61 a 100 horas);  

0,5 

Títulos na área da saúde (101 a 300 horas);  

0,8 

Títulos na área da saúde, acima de 300 horas;  

1 

Tempo de Experiência no desempenho de atividades 

correlatas ao cargo deste edital (Incluindo Estágios 

remunerados). 

 

0,5 

 

10 

Tempo de experiência no desempenho de atividades 

correlatas ao cargo deste edital, em órgãos públicos 

(Incluindo Estágios remunerados). 

 

1,0 

 

10 

 

 

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

7.1. A nota final dos candidatos aprovados será o somatório dos pontos obtidos na análise do item 

6.8. 

7.2. No prazo de 02 (dois) dias, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos. 

7.3. Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar será 

publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site 

www.lindolfocollor.rs.gov.br, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos 

termos estabelecidos neste edital. 

 

8. RECURSOS  

8.1. Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma 

única vez, no prazo comum de um dia. 

8.1.1. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido 

recursal, bem como, devidamente protocolado na sede da Prefeitura de Lindolfo Collor. 

8.1.2. Deve-se observar o horário de atendimento da Prefeitura, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 

às 18h00 (segunda-feira a quinta-feira), sexta-feira das 08h00 às 12h00. 
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8.1.2. Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-

se anotações. 

8.1.3. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato 

passará a constar no rol de selecionados. 

8.1.4. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal 

para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 

 

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

9.1. Havendo empate entre os candidatos, será adotado como primeiro critério de desempate o 

período de experiência comprovado pelo candidato. Persistindo o empate, será adotado como 

critério de desempate o candidato mais idoso. 

 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

10.1. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, 

no prazo de um dia. 

10.2. Homologado o resultado final, será lançado edital no site www.lindolfocollor.rs.gov.br e no 

painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor, com a classificação geral 

dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

11.1. A convocação para celebrar o contrato temporário será efetivada por telefone, correio 

eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado, segundo a 

ordem de classificação, fornecido por ocasião da inscrição no concurso público. 

11.1.1. Do texto de mensagem de convocação, por e-mail, constará: 

a) a documentação a ser fornecida como condição para a contratação; 

b) o prazo para o convocado se manifestar sobre a aceitação ou não para a contratação 

emergencial a ser celebrada; 

c) a advertência de que a decorrência do prazo a ser concedido para a manifestação sobre o 

aceite ou declínio da convocação, sem manifestação expressa será considerada como desistência 

tácita à convocação efetuada; 

11.2.2. O e-mail será encaminhado com solicitação de pedido de confirmação de recebimento. 

Contudo, a negativa de confirmação não invalidará a convocação. 

11.2.3. Realizada a convocação, o prazo a ser concedido ao candidato para contatar com o 

Município será de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas e no máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas.  

11.2.4. Se o candidato classificado não tiver fornecido e-mail na data da inscrição, o convite será 

efetuado através de contato telefônico para o número do telefone indicado na inscrição do 

processo seletivo. 

11.2.5. O contato telefônico será registrado pelo servidor que efetuar a ligação, descrevendo o 

número do telefone para o qual ligou, e o histórico da ligação. 

11.2.6. Os registros de e-mail e telefônico serão anotados no processo de contratação 

emergencial a ser efetivado, para demonstrar o cumprimento, ou ao menos a tentativa do 

cumprimento da ordem decrescente da classificação do processo seletivo. 
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11.3. Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das 

condições exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se 

a ordem classificatória crescente. 

11.4. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de até 1 (um) ano, 

prorrogável, por uma única vez, por igual período. 

11.5. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos, observada a ordem classificatória. 

11.6. Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, os selecionados serão 

contratados com estrita observância da necessidade do serviço público. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 

candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

12.2. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 

12.3. Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver 

a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação 

local.  

12.4. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

 
Lindolfo Collor, 01 de março de 2023. 

                                                       
                                                           

 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
Gaspar Behne 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ciente e de acordo em __/__/____. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Anexo 1.13, Lei Municipal nº 591 
de 18/01/2006) 

 

 

PADRÃO DE VENCIMENTO: 06 
 

 

ATRIBUIÇÕES: 
Sintéticas: Desenvolver suas ações de técnico em enfermagem no Programa de Saúde da Família - 

domicílio/comunidade e/ou na Unidade Básica de Saúde. 

Genéricas: Desenvolver, com os ACS - Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de 

risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se refere às visitas domiciliares; acompanhar 

as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, visando a garantir uma melhor monitoria 

de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância 

sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem 

como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas; participar da 

discussão e organização do processo de trabalho do Programa de Saúde da Família. Prestar assistência a pacientes 

em Unidades Básicas de Saúde do Município ou à domicílio no serviço de enfermagem desenvolvido nos 

estabelecimentos específicos. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 

grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na 

prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos 

que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, exames e 

tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; executar tratamentos 

especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como; ministrar 

medicamentos por via oral ou parenteral; realizar controle hídrico, fazer curativos;, aplicar oxigenoterapia, 

nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referente à conservação e aplicação de vacinas; 

efetuar o controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder à sua leitura, 

para subsídio e diagnóstico; colher material para exames laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-

operatórios; circular em salas de cirurgia, e se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção e 

esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; alimenta-lo ou auxiliar a 

alimentar-se; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e das dependências da unidade de saúde; 

integrar a equipe de saúde. Participar em atividades de educação em saúde, inclusive orientar pacientes na pós-

consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar o Enfermeiro na execução dos 

programas de educação para a saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; participar dos 

procedimentos pós-morte. Executar outras tarefas afins. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: carga horária semanal de 40 horas, inclusive em regime de plantão e trabalho em sábados, 
domingos e feriados. 

Especial: poderá ser designado para atuar no Programa de Saúde da Família. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
Idade Mínima: 18 anos 

Instrução - Ensino médio e habilitação para desempenho da função, bem como registro no COREN. 

Recrutamento: Edital para concurso Público. 

 

LOTAÇÃO: Secretarias Municipais 
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ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

N° Inscrição: _________________________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Número do Documento de Identidade:_________________________ CPF:________________________      

Data de Nascimento: _________________________________Estado Civil:________________________ 

Endereço completo para correspondência (Rua, Avenida, Praça, etc.) ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

CEP: __________________Cidade:___________________________________ Estado: _____________ 

Telefone:_____________________________ E-mail:_________________________________________ 

Cargo de Interesse:____________________________________________________________________ 

Declaro que atendo todas as exigências do edital de abertura de inscrição e que estou de acordo com as 
regulamentações nele contidas, bem como estou ciente de que constatada a inexatidão das afirmativas ou 
irregularidades de documentos, ainda que comprovadas posteriormente, serei eliminado do PROCESSO 
SELETIVO, anulando-se todos os atos decorrentes de minha inscrição. 
 
 
 
 Lindolfo Collor, _____ de ___________________________ de 2023. 
                                                                  
          
           
Assinatura do(a) Candidato(a):___________________________________ 

 
 
 

 
                                         ________________________________________________ 
                                                   Assinatura do(a) responsável pela inscrição 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
IMPORTANTE: É indispensável à apresentação do Documento de Identidade e do comprovante de 
inscrição para a identificação do candidato durante as ETAPAS Processo Seletivo Simplificado.  

Comprovante de Inscrição 
 

 

N° Inscrição:_________________________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Cargo de Interesse: ____________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE RECURSOS 
 

Para: COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO – EDITAL nº 06/2023. 

 
 
 
Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
 
 
Cargo: ____________________________________ Nº de inscrição: __________________ 

 
 
TIPO DE RECURSO (assinale o tipo de recurso) 

 
(    ) 
 
(    ) 

 
CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
CONTRA RESULTADO DA ANÁLISE 
CURRICULAR 
 

 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso: 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Entregar em duas vias, uma via será devolvida protocolada. 

 
 
 

___________________________, ______ de _______________________ de 2023. 
 
 
 
                                        ______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
PROTOCOLO 
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ANEXO III 
 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
 

1. DADOS PESSOAIS 
 

1.1 Nome completo: ______________________________________________________________ 

1.2 Filiação: ____________________________________________________________________ 

1.3 Nacionalidade: _______________________________________________________________ 

1.4 Naturalidade: ________________________________________________________________ 

1.5 Data de Nascimento: __________________________________________________________ 

1.6 Estado Civil: _________________________________________________________________ 

 
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _________________________________________ 

2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: _______________________________________________ 

2.3 Título de Eleitor ________________________Zona: ___________Seção: ________________ 

2.4 Número do certificado de reservista: ______________________________________________ 

2.5 Endereço Residencial: _________________________________________________________ 

2.6 Endereço Eletrônico: __________________________________________________________ 

2.7 Telefone residencial e celular: ___________________________________________________ 

2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: __________________________________ 

 
3. ESCOLARIDADE 
 

3.1 ENSINO MÉDIO 
 
Instituição de Ensino: _____________________________________________________________ 

Ano de conclusão: _______________________________________________________________ 

 

3.2 CURSO TÉCNICO 

Curso / área: ___________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________ 

Data de conclusão: ______________________________________________________________ 
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3.3 ENSINO SUPERIOR 
 
Curso / área: ___________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________ 

Data de conclusão: ______________________________________________________________ 

 
 4. CURSOS ESPECIALIZADOS E EXTRACURRICULARES NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO 

 

4.1 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________ 

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.2 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________ 

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.3 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.4 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.5 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________ 
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Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.6 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.7 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.8 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.9 Curso / área: ________________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 

 

4.10 Curso / área: _______________________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________________________ 

Data de início: __________________________________________________________________  

Data da conclusão: ______________________________________________________________ 

Carga horária: __________________________________________________________________ 
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5.      INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Local:  
 
 
Data:  
 

 
 

 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 06/2023. 

 
 

 
Período de Inscrições 

 
5 dias úteis 

 
02, 03, 06, 07 e 08 de março de 

2023. 

Divulgação da lista preliminar de 
inscritos 

 
1 dia 

 
09/03/2023 

 
Recurso das Inscrições indeferidas 

 
1 dia 

 
10/03/2023 

Resultado das inscrições 
homologadas pós recurso 

 
1 dia 

 
13/03/2023 

 
Análise dos Currículos 

 
2 dias 

 
14/03/2023 e 15/03/2023 

 
Publicação do resultado preliminar 
relativo a Análise Curricular 

 
1 dia 

 
16/03/2023 

 
Recurso da análise dos currículos 

 
1 dia 

 
17/03/2023 

 
Resultado preliminar pós recurso 

 
1 dia 

 
20/03/2023 

 
Apreciação do recurso pelo 
Prefeito Municipal  

 
1 dia 

 
21/03/2023 

 
Critério Desempate 

 
1 dia 

 
22/03/2023 

 
Homologação e Publicação Final 

 
1 dia 

 
23/03/2023 

 


