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EDITAL Nº 001/2023 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA VISITADORES 

DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, por 

meio da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Grupo Técnico Municipal - GTM Decreto 

nº 2852/2023, torna público que estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para o 

preenchimento de 03 (três) vagas, e formação de cadastro reserva de visitadores do Programa Primeira 

Infância Melhor – PIM, regendo-se pelas disposições do presente Edital. 

 

CONSIDERANDO o Ofício nº 193/2022 da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 12.544 de 03 de julho de 2006 e suas alterações; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 926/2022 da Secretaria Municipal de Saúde do Estado/RS; 

 

CONSIDERANDO o artigo 6º, inciso II da Lei Orgânica do Município de Cristal, que compete ao 

Município no exercício de sua autonomia: Criar suas Leis expedir Decretos e atos relativos aos 

assuntos de interesses local; 

 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1.1 - O Processo Seletivo Simplificado para 03 (três) vagas, e formação de cadastro reserva para 

Visitador do Programa Primeira Infância Melhor. 

 

PROGRAMA: Primeira Infância Melhor 

VAGA Nº VAGAS SALÁRIO C.H. 

Visitador do Programa Primeira Infância Melhor  03 + CR R$ 1.302,00 40h 

 CR – Cadastro Reserva. 

 

1.2 – As 03 (três) vagas são distribuídas conforme segue: 

 

QUANTIDADE VAGA ÁREA 

01 vaga e cadastro reserva Visitador do PIM Alto Alegre/Paraíso 

01 vaga e cadastro reserva Visitador do PIM Butiá/São Geraldo/ Bom Será  

01 vaga e cadastro reserva Visitador do PIM Cidade 

 

1.2.1-DA DIVISÃO DAS VAGAS POR MICRO ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

 

01 Visitador – área – Alto Alegre/Paraíso –   

Tem início na Escola Otto Becker, segue por toda a extensão do Paraíso até a propriedade de Telmo 

Dummer. Segue a direita por toda extensão da Serrinha saindo na Escola desativada Etelvino da 

Fonseca Filho. Segue a direita estrada principal até a Escola Otto Becker. 

 

01 Visitador – área – Butiá/São Geraldo/Bom Será –  

Tem início no Arroio Sapato, segue pela estrada principal, pelos dois lados, passando pela 

propriedade de Fernando Grupel, até a propriedade de Telmo Kruger, dobra a direita seguindo a 

direita da estrada, até a bifurcação seguindo a estrada principal até a propriedade de Carlos  
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Germano. Dobra a direita passando as igrejas de São Geraldo até chegar ao início do Bom Será 

seguindo por ambos os lados todo Bom Será até o Ari Konsgen.  

 

01 Visitador – área – Cidade –  

Não havendo indivíduos prioritários para atendimento do programa, o visitador poderá ser realocado 

em outras áreas de cobertura mapeada pela ESF, afim de atendimento do público prioritário 

Programa Primeira Infância Melhor. 

 

1.3 - Em hipótese excepcional e com parecer favorável do Grupo Técnico Municipal - GTM, será 

admitida a possibilidade de remanejar visitador que tenha disponibilidade de ampliar o 

atendimento domiciliar às famílias cadastradas no programa.      

 

1.4 - As atribuições do Visitador são de: 

I - orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que promovam o desenvolvimento 

integral de suas crianças, da gestação aos 5 (cinco) anos de idade; 

II - apoiar e fortalecer as competências da família como primeira e mais importante instituição de 

cuidado e educação da criança nos primeiros anos de vida;  

III - prestar apoio educacional e amparar as crianças para complementar as ações da família e da 

comunidade; 

IV - promover a articulação entre as políticas correlacionadas desenvolvidas nos municípios e 

territórios adscritos, fortalecendo as ações da atenção básica em saúde, proteção social básica e 

educação;  

V - prestar assistência social às crianças e às famílias beneficiadas por serviços de proteção social 

básica;  

VI - ofertar apoio e orientação em relação ao acesso ao sistema de ensino;  

VII - promover a participação em atividades socioeducativas, culturais e desportivas voltadas às 

comunidades e famílias;  

VIII - prestar apoio educacional, complementando as ações da família e da comunidade;  

IX - prestar toda e qualquer orientação às famílias sobre cuidados de saúde da gestante e da criança, 

em articulação com os programas de saúde da mulher, da criança e da família; 

X - ofertar apoio e orientação em relação ao acesso ao sistema de garantia de direitos e promover, 

junto às famílias, práticas sociais de caráter coletivo, participativo e solidário, envolvendo instituições, 

associações e movimentos sociais;  

XI - ofertar apoio e orientação em relação ao acesso ao sistema de saúde, fortalecendo os saberes 

familiares sobre os cuidados com a saúde da gestante e da criança;  

XII - promover ações de divulgação e sensibilização junto à sociedade e o poder público, apoiando 

estratégias de ampliação dos conhecimentos sobre a primeira infância e de priorização desta etapa da 

vida nas políticas públicas. Participar da Capacitação de Visitadores, realizadas pelo Monitor/GTM; 

XIII– Participar das Capacitações. 

 

1.5 - A carga horária de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais em horário a ser definido pela 

Secretaria Municipal de Saúde, com o salário mensal de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais). 

1.6 – O Deslocamento para o desenvolvimento do trabalho é de responsabilidade do Visitador do PIM. 

 

1.7- A contratação do Processo Seletivo Simplificado ocorrerá através da Sociedade Hospitalar São 

José - Convênio nº 01/2018.  

 

1.8 - Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de um 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 

por igual período caso haja interesse da administração municipal. 

 

1.9 - Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é requisito 

essencial para inscrição e para participação em qualquer das etapas do Processo Seletivo 

Simplificado.  
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1.10 - O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui estabelecidas será 

eliminado do certame.  

1.11 - As vagas serão preenchidas de acordo com o limite estabelecido neste Edital. Os candidatos 

aprovados excedentes as três vagas em cada área formarão cadastro reserva. 

 

1.12 - É obrigação do candidato acompanhar todos os Editais referentes ao andamento do presente 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

1.13 - O Processo Seletivo Simplificado constará das seguintes etapas:  

 Entrega de títulos no ato da inscrição – 3,00 pontos; 

 Prova Teórica – 7,00 pontos 

 

1.13.1 - Entrega de títulos no ato da inscrição – 3,00 pontos; 

 

                           TÍTULOS:                               Máximo: 3,00 pontos 

Cursos nas áreas a fins: 

 Saúde;  

 Educação;  

 Serviço Social. 

De 8 a 24 horas: 0,30 pontos 

De 25 a 50 horas: 0,60 ponto 

De 50 a 100 horas:  0,90 pontos 

Acima de 100 horas: 1.20 pontos 

Graduação nas áreas da saúde, educação e serviço social: 

 em andamento: 1,00 pontos 

 ou concluído:    2,00 pontos 

Os certificados serão avaliados em ordem decrescente de carga horária. Sendo válidos os dos 

últimos cinco anos. 

 

1.13.2 - O documento de comprovação do curso deve informar as datas de início e término (dia/mês 

e ano) e estar assinado. 

 

1.13.3 - A Prova teórica (7,00 pontos) será avaliada segundo os seguintes critérios:  

 Cadernos do PIM Formação Introdutória –  
https://www.pim.saude.rs.gov.br/pim_a/instrumentosPIM/Cadernos/Caderno03.pdf 

 Nota Técnica 03/2021 DAPPS/PIM –  
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/11/Nota-Tecnica-03-2021-DAPPS-

PIM.docx.pdf 

 Informática: • Informática básica – conceitos. • Hardware. • Software. • Utilização e 

configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7 e versões posteriores (componentes 

do ambiente de trabalho; ícones; barra de ferramentas; menu iniciar; caraterísticas das janelas e 

seu manuseio; cópia, renomeação e remoção de pastas; técnicas de seleção de objetos; 

utilização do botão direito do mouse) 

 

1.14 - A realização da prova teórica atenderá a regulamentação dos protocolos sanitários.  

 

1.15 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 0:15 (quinze 

minutos), do horário de início das provas, munido de: 

 

a) documento de identidade ou CPF; 

b) documentos digitais apresentados em aparelhos eletrônicos, que após a constatação da 

veracidade devem ser desligados imediatamente; 

c) caneta tipo esferográfica com tinta azul ou preta. 

 

 

1.15 - Horário para realização da prova teórica sendo início às 8h e término previsto para às 11h. 

https://www.pim.saude.rs.gov.br/pim_a/instrumentosPIM/Cadernos/Caderno03.pdf
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/11/Nota-Tecnica-03-2021-DAPPS-PIM.docx.pdf
http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/wp-content/uploads/2021/11/Nota-Tecnica-03-2021-DAPPS-PIM.docx.pdf
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1.17 - O portão de acesso ao local da prova será fechado às 8h, horário previsto para o início das 

provas.  

 

1.18 - Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

     

I - Manter em seu poder aparelho eletrônico ligado e/ou em modo silencioso, mesmo que este 

esteja acondicionado em bolsa fechada, durante o período de realização da prova teórica.  

II - Recusar-se a manter-se em silêncio, após a entrada no local de prova.  

III - Desacatar a equipe coordenadora, bem como os fiscais de prova.  

IV – Consumir alimentos durante o período da prova.  

V - Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as questões que forem 

respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta.  

VI - Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa assinalada pelo 

candidato, ou que contiver rasuras ou borrões.  

VII - Não será permitido garrafas térmicas, sendo permitido somente garrafas transparentes e sem 

rótulo. 

VIII - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas 

nas dependências do local onde for aplicada a prova. 

IX - Não será permitida a saída do prédio até 0:45 (quarenta e cinco minutos), após o início da 

prova.  

X - Ao final da prova, os 02 (dois) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último 

candidato termine sua prova, devendo todos assinar a ata de prova, atestando a idoneidade de sua 

fiscalização, devendo todos retirarem-se da sala ao mesmo tempo.  

 

2 - O Processo Seletivo Simplificado para visitador obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

ETAPA DATA HORÁRIO LOCAL 

Inscrição: 

 entrega de documentos; 

 títulos.  

16.01.2023 a 

20.01.2023 

Das 08h às 15h 

 

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social 

End.: Rua Gramado, nº 302 – 

Cristal – RS. 

Homologação das 

Inscrições 
24.01.2023 

Das 08h às 15h 

 

Mural e site da Prefeitura:   

www.cristal.rs.gov.br 

Avaliação dos títulos  25.01.2023 
Das 08h às 15h 

 

Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos 

Humanos.  

Prédio da Prefeitura 

Municipal.  

End: Rua Sete de Setembro, nº 

189 

Prova Teórica 26.01.2023 
Das 08h às 11h 

 
Local a ser divulgado 

Divulgação do Gabarito 

 
27.01.2023 

 

Das 08h às 15h 

 

Mural e site da Prefeitura:   

www.cristal.rs.gov.br 

Divulgação do Resultado 30.01.2023 Das 08h às 15h 
Mural e site da Prefeitura:   

www.cristal.rs.gov.br 

Período de Recurso 31.01.2023 
Das 08h às 15h 

 

Protocolo na Secretaria 

Municipal de Administração e 

Recursos Humanos.  

Prédio da Prefeitura 

Municipal.  

End: Rua Sete de Setembro, nº 

http://www.cristal.rs.gov.br/
http://www.cristal.rs.gov.br/
http://www.cristal.rs.gov.br/
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189 

Analise de recuso 01.02.2023 
Das 08h às 15h 

 

Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos 

Humanos.  

Prédio da Prefeitura 

Municipal.  

End: Rua Sete de Setembro, nº 

189 

Divulgação do Resultado 02.02.2023 
Das 08h às 15h 

 

Mural e site da Prefeitura:   

www.cristal.rs.gov.br 

Homologação do 

Resultado Final 
03.02.2023 

Das 08h às 15h 

 

Mural e site da Prefeitura:   

www.cristal.rs.gov.br 

 

2.1 - O Cronograma de Execução do Processo Seletivo Simplificado poderá ser alterado a qualquer 

momento, havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou 

algo a reivindicar em razão de alguma alteração, sendo dada publicidade caso venha a ocorrer 

 

3 - DAS INCRIÇÕES: 

 

3.1 - As inscrições estarão abertas no período de 16 de janeiro à 20 de janeiro de 2023 junto a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rua Gramado nº 302, cristal/RS. 

 

3.2 - Condições para inscrever-se: 

 Ter 18 anos completos no ato de inscrição; 

 Nacionalidade brasileira ou estrangeira com presença legal no país; 

 Estar quite com as obrigações militares (se do sexo masculino); 

 Disponibilidade de horário, se necessário sábados e domingos; 

 Ensino médio completo até a data da contratação. 

 

3.3 - Para participar o candidato deverá apresentar os itens abaixo relacionados, na Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Gramado, nº 302, Cristal/RS, no horário 

das 08h às 15h. 

 01 Foto 3x4; 

 Cópia e original da Carteira de Identidade e CPF; 

 Cópia e original do Título de Eleitor; 

 Comprovante da última eleição, 

 Comprovante de residência; 

 Comprovante dos títulos (cópia e original); 

 Cópia e original do diploma ou histórico escolar de conclusão do ensino médio e/ou 

atestado de conclusão do ensino médio; 

 Certidão Negativa Criminal – https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-

processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/.    

 Certidão Negativa de Débito com a Justiça Eleitoral – 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. 

 Apresentar comprovante atual de residência/domicílio na área de abrangência para o qual 

concorre, (conta de água, luz ou telefone) e a declaração com firma reconhecida de dois 

http://www.cristal.rs.gov.br/
http://www.cristal.rs.gov.br/
https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/
https://www.tjrs.jus.br/novo/processos-e-servicos/servicos-processuais/emissao-de-antecedentes-e-certidoes/
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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moradores vizinhos, confirmando a residência, ou na ausência destes, declaração de 

residência firmada em cartório; 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida – (anexo I).  

 

3.4  - A cópia dos documentos exigidos no ato da inscrição ficará anexada à ficha de inscrição do 

candidato.  

3.5 - Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no ato da 

inscrição, arcando o mesmo com as consequências de eventuais erros no preenchimento da 

respectiva ficha de inscrição.  

 

3.6 - Não serão aceitos documentos após o ato de inscrição.  

 

3.7 - Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

 

3.8 - Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não atenderem o disposto nos itens 3.2 e 3.3. 

 

4 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 

4.1 - O certame será realizado em duas etapas, sendo as notas das duas etapas somadas para obter a 

pontuação e classificação final, perfazendo o total de 10 pontos. 

 

a) Primeira etapa – 3,00 pontos: consiste na avaliação dos títulos; 

b) Segunda etapa – 7,00 pontos: consiste na prova teórica. 

 

4.2 - Cada documento será considerado uma única vez e para uma única situação.  

4.3 - Será desconsiderado o documento que não possuir os requisitos exigidos para fins de 

comprovação:  

a) cópia ilegível;  

b) ausência de data de expedição e/ou assinatura do declarante ou responsável.  

 

4.4 - Os documentos enviados pelo candidato não serão devolvidos, mesmo após a homologação do 

resultado da Seleção.  

 4.5 - Não será aceita documentação incompleta. 

 4.6 - Uma vez constadas falsidades ou irregularidades nos documentos apresentados, o candidato será 

eliminado do Processo Seletivo Simplificado.  

 4.7 - Os candidatos que não comprovarem a documentação conforme descrito neste Edital serão 

eliminados imediatamente do processo de seleção.  

5 - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

5.1 -As vagas serão preenchidas segundo a ordem de classificação final dos candidatos habilitados 

com nota final igual ou superior a 50% dos pontos da soma das duas etapas. 

 

5.2 - Em caso de empate na nota final no Processo Seletivo Simplificado para efeitos da classificação 

final, se dará pela maior nota obtida, na seguinte ordem nos termos abaixo definidos: 

 

a) terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação na prova teórica; 

b) terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação nos títulos;  
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b) terá preferência o candidato que obtiver graduação concluída na área afim; 

c) terá preferência o candidato que obtiver graduação em andamento na área afim; 

d) sorteio público. 

 

5.3 - Os candidatos aprovados, para cada vaga por área de abrangência, deverão realizar a capacitação 

de 60 horas, a ser realizado depois de encerrado o Processo Seletivo Simplificado, capacitando 

também os integrantes do cadastro de reserva para assumirem o cargo se necessário. 

 

5.4 - Ficam os (as) candidatos (as) advertidos que serão submetidos a um período de experiência de 90 

(noventa) dias após a seleção, quando será avaliado seu desempenho frente ao perfil exigido pelo 

Programa Primeira Infância Melhor, ficando condicionada sua efetivação ao resultado desta 

avaliação.  

 

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 - A resposta de recurso será encaminhada unicamente para o endereço eletrônico constante na ficha 

de inscrição do candidato, eventualmente se não houver endereço eletrônico cadastrado será 

disponibilizado no Protocolo da Prefeitura Municipal. 

 

6.2 - Poderá haver alteração na classificação preliminar após análise dos recursos interpostos. 

 

6.3 – Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos após a data do 

cronograma. 

 

6.4 - O resultado do Processo Seletivo Simplificado e todos os comunicados relativos a esta seleção 

estarão disponíveis no mural e site w.w.w.cristal.rs.gov.br da Prefeitura Municipal de Cristal.  

6.5 - Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados seu e-mail, telefone e 

endereço. 

 

6.6 - As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão nomeada por meio da 

Portaria n° 18046/2023, Grupo Técnico Municipal - GTM nomeado por meio do Decreto n° 

2852/2023 e Secretário Municipal de Saúde. 

 

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal  

 Cristal, 16 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

MARCELO LUIS KRLOW 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA  

Secretário da SMARH 
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ANEXO I – Ficha de Inscrição – Visitador Programa Primeira Infância Melhor          Foto Atual 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento:______________________________________________________ 

 

Cidade:____________________________________________________________________ 

 

Estado civil: ________________________________________________________________ 

 

Nacionalidade:_______________________________________________________________ 

 

Escolaridade (anexar documento):________________________________________________ 

 

Endereço (anexar comprovante)__________________________________________________ 

 

Bairro:______________________Cidade:_____________________ CEP:________________ 

 

Fone:_______________________________________________________________________ 

 

RG:________________________Órgão emissor:_________Data emissão:_______________ 

(anexar documento) 

 

CPF: (anexar documento)______________________________________________________ 

 

Título Eleitor: _____________________Zona:_____________Seção:____________________ 

(anexar documento) 

 

Carteira Trabalho:________________________Série:_______________Emissão:___________ 

(anexar documento) 

 

PIS/PASEP Nº: (anexar documento)________________________________________________ 

 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

 

Títulos anexados? (    ) sim (    ) não     Quantos? _____________________________________ 

Especificar:___________________________________________________________________ 

Dependentes: (anexar documentos) ______________________________________________ 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

CPF: (anexar documentos) _____________________________________________________ 

 

RG: (anexar documentos) ______________________________________________________ 


	EDITAL Nº 001/2023

