
 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
Secretaria Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 
 

EDITAL Nº 002/2021 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEM PORÁRIA DE 
PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

 
Considerando a necessidade de contratação de profissionais temporários para atuação na 

Secretaria Municipal de Saúde;  
A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa por meio do presente Edital torna pública que 

estarão abertas as inscrições e estabelece normas relativas à realização do Processo de Seleção 
simplificada para contratação temporária de profissionais, nos termos da Lei Municipal nº 3.067 de 
15/06/1999 alterada pelas Leis Municipais nº 4.610 de 10/02/2017, 4.694 de 09/02/2018 e 4.713 de 
25/06/2018 conforme a seguir: 

 
1. DO PROCESSO SELETIVO:  

O presente processo seletivo destina-se a contratação de 173 (Cento e setenta e três) vagas 
para contratação temporária, pelo prazo de até 12 (doze) meses, e formação de cadastro de reserva, 
podendo ser prorrogado de acordo com o Artº 4 da Lei 3067/1999.  

As contratações serão feitas observando o prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogadas, desde que o prazo inicial mais o da prorrogação não ultrapassem a 24 (vinte e quatro 
meses), durante a vigência do presente edital, conforme a demanda, urgência e condições 
financeiras da Secretaria Municipal de Saúde, sendo facultada às partes a rescisão unilateral desde 
que notificada à outra com 30 (trinta) dias de antecedência. As funções a serem exercidas, número de 
vagas, carga horária, vencimentos e os requisitos básicos estão descritos no Anexo I deste edital. 

A vigência do presente Edital será de 24 (vinte e quatro) meses. A contratação deverá observar 
a validade do edital. 

Conforme art. 8 da Lei Municipal 4610/17, aplica-se ao pessoal contratado por tempo 
determinado o disposto na CLT e no Regime Geral de Previdência Social. 

O candidato contratado fará jus ao recebimento de vale transporte e a demais vantagens para 
o cargo selecionado previstas em Lei. 

 
 

2. DA INSCRIÇÃO:  

A inscrição será realizada pelo candidato interessado com o preenchimento de ficha de 
inscrição no endereço eletrônico https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-sms/  no dia 21 de maio 
de 2021 no horário de 00:00 às 23:59 hs.  

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e 
condições estabelecidas neste Edital e anexos, como também em eventuais comunicados e 
instruções específicas para a realização do processo seletivo, não podendo alegar desconhecimento.  

As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo ser excluído do Processo Seletivo se o preenchimento for feito com dados incorretos, bem 
como se constatado informações inverídicas.  

Os interessados poderão se inscrever para apenas um único cargo e na ocorrência de mais de 
uma inscrição para o mesmo interessado será considerada para participação no certame o registro 
mais recente, sendo os demais desconsiderados. 

Não serão contratados os candidatos que tenham sido desligados da Prefeitura Municipal de 
Barra Mansa por motivos de justa causa. 

Não é possível realizar correções depois de efetivada à inscrição 
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3. DA DOCUMENTAÇÃO: 

Os interessados deverão apresentar, no ato da inscrição, cópia dos seguintes documentos, 
que deverão ser acompanhados do original para fins de autenticação pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo:  
 

a) Currículo atualizado; 
b) Comprovante de experiências profissionais (carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou 

certidão de comprovação de experiência profissional na área de atuação);  
c) Comprovante de cursos complementares na área de atuação (certificado ou declaração); 
 

Poderão se inscrever os candidatos que já atuaram em qualquer função pela Prefeitura de 
Barra Mansa e tiveram a validade expirada de seus contratos de trabalho, por prazo determinado. No 
entanto, no ato da contratação deverá ter pelo meno s 6 (seis) meses de desligamento do 
ultimo contrato com a Prefeitura Municipal de Barra  Mansa. Caso não possua o tempo mínimo 
estipulado em lei entre um contrato e outro o candi dato será desclassificado no ato da 
contratação, tendo em vista o impedimento legal.  

 
4. DA COMISSÃO COORDENADORA: 

  
O presente Processo Seletivo Simplificado, obedecidas às normas constantes deste Edital, é 

realizado sob a responsabilidade da SMS – Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, sendo o 
respectivo órgão auxiliado, no que tange aos procedimentos administrativos inerentes à presente 
seleção pública, por Comissão Coordenadora nomeada através da Portaria nº 108/2021/SMSAU: 

 
NOME FUNÇÃO MATRICULA  

MARLUCE ANDRADE DA SILVA SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO 15.099 

FERNANDA MATOS CHIESSE DE CASTRO DIRETORA DO HOSPITAL DA MULHER 17.849 

ISABELLA CORREA BARRETO ASSESSORA DE PLANEJAMENTO 17.861 

PATRICIA PEREIRA DOPÁCIO GERENTE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 17.878 

 
5. DA AVALIAÇÃO:  

A avaliação será efetivada mediante análise de currículo, considerando a experiência na 
área de atuação e, para alguns cargos cursos de aperfeiçoamento, tendo como pontuação nota entre 
zero a dez Pontos, que se dará da seguinte forma: 

 
5.1 ARQUITETO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.2 ASSISTENTE SOCIAL 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 
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5.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  
Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.4 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 

atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 

experiência 
10 Pontos 

 
5.5 BOMBEIRO HIDRAULICO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

10 Pontos 

 
5.6 ELETRICISTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 

atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 

experiência 
10 Pontos 

 
5.7 ENFERMEIRO 

 

ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA 

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.8 ENFERMEIRO AUDITOR 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 

atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 

experiência 
06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 

Mínimo de 8 h. 
1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.9 ENFERMEIRO OBSTETRICO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.10 FARMACEUTICO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 
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5.11 FISIOTERAPEUTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.12 FISIOTERAPEUTA OBSTETRICO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.13 MÉDICO INFECTOLOGISTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
 

5.14 MÉDICO ANESTESISTA 
 

ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  
Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.15 MÉDICO HEMATOLOGISTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.16 MÉDICO OBSTETRA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.17 MÉDICO PEDIATRA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 
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5.18 MEDICO PNEUMOPEDIATRA 
 

ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  
Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.19 MEDICO REGULADOR 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.20 MÉDICO NEFROLOGISTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.21 MOTORISTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

10 Pontos 

 
5.22 PEDREIRO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

10 Pontos 

 
5.23 PINTOR 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

10 Pontos 

 
5.24 PEDAGOGO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.25 RECEPCIONISTA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO  MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

10 Pontos 
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5.26 TECNICO DE ENFERMAGEM 
 

ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  
Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.27 TÉCNICO DE FARMÁCIA 
 

ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  
Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.28 TECNICO DE INFORMATICA 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.29 TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.30 TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
5.31 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA 

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 
 
5.32 TÉCNICO RADIOLOGIA BUCAL 

 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 
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5.33 TELEFONISTA 
 
ITEM DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO  PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MAXIMA  

Experiência profissional comprovada em área que 
atenda aos requisitos inerentes à função. 

1 ponto para cada ano de 
experiência 

06 Pontos 

Cursos de aperfeiçoamento da área de atuação * 
Mínimo de 8 h. 

1 ponto por curso realizado 04 Pontos 

 

Considera-se para fim de comprovação de tempo de Experiência Profissional, as atividades 

relacionadas à função pretendida pelo candidato, devendo ser comprovado conforme o padrão 

especificado na Tabela de Documentos para comprovação de Experiência Profissional. 

 

Documentos para Comprovação de Experiência Profissi onal 

 
 
 
 

Órgão 
Público  

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito 

da prestação da atividade, em papel timbrado, com identificação do órgão 

expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos ou 

equivalente, especificando cargo e função e período de atuação (informando início e 

fim) ou Cópia da Carteira de trabalho (páginas de identificação com foto, dados 

pessoais e de registro do(s) contrato(s) de trabalho. 

Instituição 
Privada  

Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto, dados 
pessoais e de registro do(s) contrato(s) de trabalho ou declaração do empregador, em 
papel timbrado, com identificação, data e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, especificando cargo e função e período de atuação. 

 
O tempo de experiência profissional deverá ser comprovado no ato da inscrição para 

posterior conferência/avaliação de documentos. 
A contagem do tempo de experiência profissional levará em conta o período correspondente a 

12 (doze) meses. 
A avaliação documental apresentada pelo (a) candidato (a) será realizada pela Comissão 

Coordenadora, com apoio de servidores da SMS, no período de 24 de Maio de 2021 à 25 de Maio de 
2021.  

O resultado preliminar estará à disposição do público para consulta a partir do dia 26 de Maio 
de 2021 às 14:00, sendo publicado no Portal da Prefeitura Municipal de Barra Mansa 
https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-sms/ 

 
 
6. DOS RECURSOS:  

Os (as) candidatos (as) que discordarem do resultado poderão impetrar recurso 
administrativo, no dia 26 de Maio de 2021, de 14:00 as 23:59, através de requerimento no endereço 
eletrônico https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-sms / justificando a sua discordância. Os 
recursos só serão aceitos através do formulário no endereço eletrônico acima. 

O Resultado final estará à disposição do público para consulta a partir do dia 28 de Maio de 
2021 às 17:00 hs, no Portal da Prefeitura Municipal de Barra Mansa. 
https://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-sms/.  
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7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

No caso de empate, o desempate será em favor do candidato mais idoso, e, persistindo o 
empate, pela ordem de inscrição. O processo seletivo ocorrerá de forma gratuita em todas as suas 
etapas. Não haverá, em hipótese alguma, cobrança de taxas ou outros tributos. 

Os candidatos ao processo seletivo deverão optar por apenas um cargo, sendo aceito apenas 
uma inscrição por candidato, em caso de duplicidade, considera-se a inscrição realizada por ultimo.  

As vagas, bem como os cadastros de reservas, serão preenchidas de acordo com a 
disponibilidade financeira, a necessidade de preenchimento por ordem de prioridade e respeitando os 
dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

As convocações serão feitas, conforme necessidade da SMS, enquanto houver candidatos 
aprovados, observando a ordem classificatória.  

Sendo convocado, o candidato terá 48 (quarenta e oito) horas para se apresentar.  
Caso não se apresente, será convocado o próximo na ordem de classificação, entendida a 

sua desistência.  
Se por qualquer impedimento o candidato selecionado mesmo tendo comparecido à 

convocação, não puder iniciar as atividades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas será considerado 
desclassificado, sendo convocado o próximo na ordem de classificação.  

A carga horária de trabalho, bem como o turno poderá sofrer alterações de acordo com a 
necessidade da SMS, sem prejuízo ao limite de jornada de trabalho total.  

O candidato poderá ser desligado por justa causa a qualquer momento caso se enquadre nos 
casos apontados no art. 482 da CLT. 

 
 

Barra Mansa, 20 de Maio de 2021. 
 

 
 
 

Sergio Gomes da Silva 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

 
QUADRO DE VAGAS E FUNÇÕES 

 

CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

ARQUITETO 2 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 

Arquitetura e registro 
do órgão de classe. 

Analisar projetos arquitetônico de estabelecimentos de interesse à saúde. Analisar, avaliar e 
aprovar projetos arquitetônicos para construções novas, reformas e adaptações de construções 
existentes, minimizando os riscos a saúde com a adequação da estrutura fisica ao processo de 

trabalho. Analisar projetos voltados para a área de saúde, bem como fazer inspeções in loco 
quando da execução dos mesmos se fizer necessário. 

40 H  R$  1.100,00  

ASSISTENTE SOCIAL 3 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 

Assistente Social e 
registro do órgão de 

classe. 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre   
direitos   e   deveres   (normas,   códigos   e   legislação),   serviços   e   recursos sociais e 

programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e   projetos   sociais   
em   diferentes   áreas   de   atuação   profissional   (seguridade,educação,   trabalho,   
jurídica,   habitação   e   outras);   desempenhar   tarefas administrativas   e   articular   

recursos   financeiros   disponíveis. 

40 H  R$  1.100,00  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15 Nível Médio 

Completo. 

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos 

variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios 
e planilhas; executar serviços áreas de escritório. Assessorar nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

40 H  R$  1.100,00  

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 30 Nível Fundamental 

Incompleto 

Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de 
mantê‐lo em condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, 

acondicionando detritos e depositando‐os de acordo com as determinações definidas. Verificar 
a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso. 
Manter arrumado o material sob sua guarda. Comunicar ao superior imediato qualquer 

irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, 
móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre e faz cumprir o 
Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de 

saúde.  

40 H  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA  SALÁRIO 

BOMBEIRO HIDRAULICO 2 

 
Nível Fundamental 
Incompleto, Curso 

de Bombeiro 
Hidráulico ou 
Experiência 

Comprovada em 
CTPS 

 

 
Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionam 

tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, 
realizar pré-montagem e instalar tubulações. 

 

40 H  R$  1.100,00  

ELETRICISTA 3 

Nível Fundamental 
Completo, Curso de 

Eletricista ou 04 
anos de Experiência 

Comprovada em 
CTPS. 

 
Confeccionar instalações elétricas em prédios públicos; localizar e reparar defeitos em 

sistemas elétricos; recuperar aparelhos eletrodomésticos; distribuir, orientar e fiscalizar a 
execução de tarefas que eventualmente forem executadas sob seu comando; relacionar e 

controlar o material necessário aos serviços a executar; desempenhar tarefas afins. 
 

40 H  R$  1.100,00  

ENFERMEIRO 15 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 

Enfermagem e 
registro do órgão de 

classe. 

 
Planejar as atividades diárias de enfermagem do setor sob sua responsabilidade; supervisionar 

os cuidados prestados; fazer prescrições de enfermagem; elaborar planos de assistência de 
enfermagem; prestar assistência direta de acordo com a complexidade do cuidado; organizar e 
dirigir os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; realizar balanço 

hídrico; planejar e colaborar com os programas de capacitação e participar de projetos de 
pesquisa; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; obedecer às 

normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições. 
 

40 H  R$  1.100,00  

ENFERMEIRO AUDITOR 2 

 
Diploma ou 

Certificado de 
conclusão do curso 

Superior de 
Enfermagem, com 
Especialização em 
auditoria e registro 
do órgão de classe. 

 

 
 

Relacionar e aplicar os princípios da ciência da administração nos serviços de auditoria. Avaliar 
a assistência de enfermagem prestada ao cliente por meio do prontuário médico. Verificar a 
observância dos procedimentos frente aos padrões e protocolos estabelecidos. Estruturar 

processos para ações de auditoria em sua área específica. 
 

40H  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

ENFERMEIRO 
OBSTETRICO 4 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 

Enfermagem com 
Especialização em 

Enfermagem 
Obstétrica e registro 
do órgão de classe.  

Realizar a prática do parto normal e natural dentro de uma abordagem humanizada, em 
sintonia com as propostas do Ministério da Saúde; Assistir à gestante, parturiente e puérpera 
monitorizando o feto, o parto e posteriormente o recém-nascido nas primeiras horas de vida. 

Identificar riscos obstétricos e perinatais precocemente. Desenvolver trabalho educativo, 
preventivo e assistencial em programas de atenção à mulher. Assistir à mulher em seu período 

reprodutivo e assessorar o planejamento familiar; Gerenciar serviços de atenção a saúde da 
mulher. 

 

40H  R$  1.100,00  

FARMACEUTICO 4 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 

Farmácia e registro 
do órgão de classe. 

 
 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição  e transporte  de  produtos  da  área farmacêutica . Participar   da 
elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. Orientar sobre uso 

de produtos e prestam serviços farmacêuticos.  
 
 

40H  R$  1.100,00  

FISIOTERAPEUTA 1 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 

Fisioterapia e 
registro do órgão de 

classe. 

 
 

Ações educativas de promoção da saúde no âmbito dos serviços e da coletividade; Vigilância 
epidemiológica: identificação, acompanhamento dos casos, exame de contato e notificação ao 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN; Diagnóstico de casos de 
hanseníase, inclusive da forma neural pura; das reações hansênicas e adversas aos 

medicamentos; das recidivas; e de outras intercorrências e seqüelas;  Avaliação neurológica 
simplificada e do grau de incapacidade; Coleta de raspado dérmico para baciloscopia; 

Tratamento com poliquimioterapia padrão e com esquemas substitutivos; Exame dos contatos, 
orientação e apoio, mesmo que o paciente esteja sendo atendido em serviço do TipoII e III;  
Tratamento com poliquimioterapia (PQT) padrão;  Acompanhamento do paciente durante o 

tratamento da hanseníase e após a alta, mesmo que ele esteja sendo atendido em serviço do 
Tipo II ou III; Prevenção de incapacidades, com técnicas simples e autocuidado apoiado pela 

equipe;  Encaminhamento para outros profissionais ou serviços e demais atribuições inerentes 
ao cargo. 

 
 

20 h  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

FISIOTERAPEUTA 
OBSTETRICO 4 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Superior de 
Fisioterapia, 

especialização em 
Saúde da Mulher e 
registro do órgão de 

classe. 

Realizar grupos de gestantes para promover a participação ativa da mulher no cuidado e 
preparo para o parto e nascimento, e, favorecer o parto por via vaginal de forma saudável e 

satisfatória para as gestantes de baixo risco. Atuar nos ambientes de assistência ao pré-parto, 
parto, nos Quartos PPP, e puerpério imediato. Atuar nos alojamentos obstétricos e de 

puérperas. Adotar condutas baseadas em evidências científicas na assistência as gestantes. 
Orientar exercícios e posturas que promovam as potencialidades das gestantes para o parto, 
tornando-a segura e confiante para o parto vaginal. Utilizar métodos e técnicas baseadas em 

evidências científicas na assistência às parturientes de baixo risco de forma vantajosa e segura 
para a parturiente. Contribuir pata o suporte físico e emocional durante o trabalho de parto e 

parto de baixo risco, proporcionando o processo de parturição mais natural e satisfatório, 
favorecendo uma vivência mais humanizada. Contribuir para a prática do parto humanizado e 
para o fortalecimento da Política Pública da Atenção Obstétrica. Cumprir as Leis, Diretrizes e 

Resoluções estabelecidas pelo Conselho de Fisioterapia COFFITO/CREFITOs.  
 

30 h   R$  1.100,00  

MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 

1 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial) de pacientes portadores de doenças 
infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias;  Realizar solicitação de 

exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais 

para confirmar ou informar o diagnóstico;  Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos 
relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão 

diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;  Coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde 

da população; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico-
preventivo, voltado para a comunidade em geral; Clinicar e medicar pacientes dentro de sua 
especialidade; Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do 

qual participa; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 

representante legal; Respeitar a ética médica; Planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos 

da administração municipal; Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo.  
 
 

20 h  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

MÉDICO ANESTESISTA 2 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Verificar condições gerais dos pacientes no pré-operatório; ser responsável pelo ato 
anestésico-cirúrgico durante a intervenção cirúrgica e no pós-operatório; monitorar as 

condições gerais do paciente e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

20 h  R$  1.100,00  

MÉDICO 
HEMATOLOGISTA 1 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Supervisionar e executar atividades relacionadas à doação e transfusão de sangue, 
acompanhamento e controle do processo hemoterápico; Triagem clinica de candidato á doação 

de sangue; avaliação clinico-fisica do candidato a doação de sangue, orientações 
esclarecimento aos candidatos; atendimento de intercorrencias; consulta e atendiementos dos 
hemofilicos; distribuição do fator VIII e Fator IX aos hemofilicos; Clinicar e medicar pacientes 
dentro de suas especialidades; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos 
que indica ou do qual participa; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha 

praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado pelo paciente ou seu representante 
legal; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técinocos e demais 
servidores lotados no orgão em que atua e demais campos da administração municipal; 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nivel  

20 h  R$  1.100,00  

MÉDICO OBSTETRA 1 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Realizar atendimento na área de gineco-obstetricia; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 

terapêutica, partos, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes 

ao cargo e área 

20H  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

MÉDICO PEDIATRA 2 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e 
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua 

saúde; Planejar e executar atividades de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e 
demais atividades inerentes ao emprego. 

20H  R$  1.100,00  

MEDICO 
PNEUMOPEDIATRA 1 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Diagnosticar e tratar das afecções broncopulmonares, de crianças e adolescente, empregando 
meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; 

Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 
20H  R$  1.100,00  

MEDICO REGULADOR 1 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe. 

Realizar a regulação de todas as consultas e encaminhamentos de exames da atenção básica; 
verificar a classificação de risco dos encaminhamentos; Discutir com o médico da Unidade a 

devolução ou negativa dos encaminhamentos; Treinar os médicos da unidade quando 
solicitado e demais funções referentes a função. 

20 h  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

MÉDICO 
NEFROLOGISTA 1 

Diploma de 
conclusão do curso 

Superior de 
Medicina, 

comprovação da 
Especialidade na 
área em que for 
concorrer com 

registro do órgão de 
classe 

Diagnosticar e tratar as afecções do sistema nefrourinário, fazendo exame clínico no paciente 
pediátrico e orientando a realização dos exames subsidiários, para recuperar-lhe a saúde; 
Efetuar exames médicos; Emitir diagnósticos; Prescrever medicamentos e realizar outras 

formas de tratamento do aparelho urinário, inclusive transplante; Acompanhar os pacientes 
pediátricos no pré e pós-cirúrgico; Aplicar recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 

promover a saúde e bem-estar do paciente. 

20H  R$  1.100,00  

MOTORISTA 5 

Nível Fundamental 
Completo, Carteira 

Categoria D ou 
superior, ser maior 

de 21 anos de idade, 
ter curso de acordo 
com a Resolução do 
Contran nº 168/2004 

 
 

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores, pacientes e materiais 
biológicos Humanos, verificar, no início de sua jornada de trabalho, os níveis de óleo, 

combustível e água, as condições de uso das partes elétricas, freio, direção e pneus de 
viaturas sob sua responsabilidade a fim de certificar-se do funcionamento adequado do veículo; 

Orientar e auxiliar na carga e descarga de veículos. Registrar e controlar o consumo de 
combustível do veículo; Preencher boletim de ocorrências.  Cumprir as normas de segurança.  

Exercer outras atividades da mesma natureza e mesmo grau de complexidade, de 
conformidade com determinação superior. 

 
 

40H  R$  1.100,00  

PEDREIRO 3 Nível Fundamental 
Incompleto 

Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para 

construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. 
40H  R$  1.100,00  

PINTOR 3 Nível Fundamental 
Incompleto 

Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de 
diferentes formas com diferentes matérias-primas. 40H  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

PEDAGOGO 1 

Diploma ou 
certificado de 

conclusão de curso 
de Graduação em 

Pedagogia, 
devidamente 

registrado, fornecido 
por instituição de 
ensino superior 

reconhecida pelo 
Ministério da 
Educação. 

Estudar medidas que visem melhorar os processos pedagógicos inclusive na educação infantil 
em ambiente hospitalar, elaborar e desenvolver projetos educacionais, participar da elaboração 

de instrumentos específicos de orientação pedagógica hospitalar, elaborar manuais de 
orientação, catálogos de técnicas pedagógicas; participar de estudos de revisão de currículo, 

participar de divulgação de atividades pedagógicas, implementar programas de tecnologia 
educacional, 

executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 
organizacional hospitalar. 

20H  R$  1.100,00  

RECEPCIONISTA 17 
Nível Médio 
Completo 

Atender o visitante ou paciente, identificando-o e averiguando suas pretensões, para prestar-
lhe informações e providenciar o seu devido encaminhamento. Executar os serviços de 

atendimento ao paciente, averiguando suas necessidades e efetuando o histórico clínico do 
mesmo, para encaminhá-lo para Classificação de Risco. Controlar o fichário e/ou arquivo de 
documentos relativos ao histórico do paciente, organizando-os e mantendo-os atualizados, 

para possibilitar ao médico consultá-los quando necessário. Orientar os horários e o local para 
exames de laboratório e prestar as informações necessárias.  

40h  R$  1.100,00  

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 30 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Técnico de 

Enfermagem e 
registro do órgão de 

classe. 
 
 

Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; trabalhar em 
conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 40H  R$  1.100,00  

TÉCNICO DE FARMÁCIA 2 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Técnico de Farmácia 
e registro do órgão 

de classe. 
 

Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em 
equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas. Controlar estoques, 

fazer testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. Documentar 
atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica. 

40H  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

TECNICO DE 
INFORMATICA 3 

Ensino médio 
completo; e Curso 

Técnico em 
Informática.  

 
 

Elaborar programas de computador; conforme definição do analista de informática; instalar e 
configurar softwares e hardwares; orientando os usuários nas especificações e comandos 

necessários para sua utilização; organizar e controlar os materiais necessários para a 
execução das tarefas de operação; ordem de serviço; resultados dos processamentos; 

suprimentos; bibliografias etc; operar equipamentos de processamento automatizados de 
dados; mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados; interpretar as mensagens 
exibidas no monitor; adotando as medidas necessárias; notificar e informar aos usuários do 
sistema ou ao analista de informática; sobre qualquer falha ocorrida; executar e controlar os 

serviços de processamento de dados nos equipamentos que operar; executar o suporte técnico 
necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos; com substituição; 

configuração e instalação de módulos; partes e componentes; administrar cópias de segurança; 
impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; executar o controle dos 

fluxos de atividades; preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços 
e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; participar de programa de 
treinamento; quando convocado; controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 

ministrar treinamento em área de seu conhecimento; auxiliar na execução de planos de 
manutenção; dos equipamentos; dos programas; das redes de computadores e dos sistemas 

operacionais; elaborar; atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação 
e manutenção das redes de computadores; executar outras tarefas compatíveis com as 

exigências para o exercício da função. 
 

40 H  R$  1.100,00  

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 

2 
Curso Técnico em 

Laboratório e 
Registro de Classe 

 
Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, em 

conformidade com normas de qualidade de biossegurança e controle do meio-ambiente, 
realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de 

métodos específicos. 
 

40H  R$  1.100,00  

TÉCNICO DE SAÚDE 
BUCAL 3 

 
Diploma ou 

Certificado de 
conclusão do curso 
Técnico de Saúde 
Bucal e registro do 
órgão de classe. 

 

Atuar sob supervisão do cirurgião dentista. Orientar os pacientes sobre higiene bucal.  Marcar 
consultas. Preencher e anotar fichas clínicas. Auxiliar no atendimento ao paciente. Manipular 
materiais de uso odontológico. Exercer outras atribuições da mesma natureza e mesmo grau 

de complexidade, de conformidade com determinação superior. 

40H  R$  1.100,00  
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CARGO VAGAS PRÉ REQUISITO ATRIBUIÇÃO CARGA 
HORÁRIA SALÁRIO 

TECNICO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
1 

Certificado, devidamente 
registrado, de conclusão 
de curso de Nível Médio 

Profissionalizante em 
Técnico de Segurança 
do Trabalho, fornecido 

por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 

ou certificado, 
devidamente registrado, 
de conclusão de curso 

de Nível Médio fornecido 
por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC 

acrescido de curso 
Técnico em Segurança 

do Trabalho. 

Desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de 
promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência; Dar 
apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção primária em saúde, 
nos serviços especializados e de urgência e emergência, bem como na promoção e vigilância nos diversos 
pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde; e Atuar como centro articulador e organizador das ações 

intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda técnica especializada para o 
conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando pólo irradiador de ações e experiências de 

vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica. Orientar e coordenar o sistema de 
segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. 

Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e 
instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. Coordenar a publicação de matéria 

sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e avisos, para 
divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes. Participar de reuniões sobre segurança no 

trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de 
medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente.Executar e apoiar outras tarefas 

para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à sua função. 

40 H  R$  1.100,00  

TÉCNICO RADIOLOGIA 
BUCAL 4 

Diploma ou 
Certificado de 

conclusão do curso 
Técnico de Saúde 
Bucal e registro do 
órgão de classe. 

Realizar exames radiográficos odontológicos convencionais. Processar filmes radiológicos, 
preparar soluções químicas e organizar sala de processamento. Preparar o paciente e o 

ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem. 
Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia. Acompanhar a 

utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, 
avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional 

pertinente. 

40H  R$  1.100,00  

TELEFONISTA 4 Ensino Fundamental 
Completo 

Vigiar permanentemente o painel, observando os sinais emitidos, para atender às chamadas 
telefônicas. Registrar a duração e/ou custos das ligações interurbanas, fazendo anotações em 

formulários apropriados, para 
permitir a cobrança e/ou o controle das mesmas. Operar a mesa telefônica, para estabelecer 

comunicação interna, externa ou interurbanas, entre o solicitante e o 
destinatário ou com outras telefonistas a quem vai dirigir a chamada. Zelar pelo equipamento, 

comunicando defeitos para assegurar-lhes perfeitas condições de funcionamento. 
Atender a pedidos de informações telefônicas, anotar recados e registrar chamadas. Cumprir 
os instrumentos normativos desta Secretaria. Executar outras tarefas correlatas a critério de 

ordens superiores. 

12/36 
hs 

 R$  1.100,00  
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ANEXO II 
Endereço das Unidades de Saúde 

 
UNIDADE ENDEREÇO 

Almoxarifado Rua João Chiesse Filho, 312 – Centro/ BM 
Farmácia Municipal Rua João Chiesse Filho, 1.000 – Centro/ BM 

Hemonucleo Municipal Rua Pinto Ribeiro, 205 – Centro/ BM 
Policlínica Vila Nova Rua Major Jose Bento, 1.888, Vila Nova/ BM 

Programa de Doenças Crônicas Rua Luis Ponce, Centro/ BM 

Policlínica da Boa Sorte 
Rua Getulio Borges Rodrigues, 210 - Boa Sorte/ 

BM 

Policlínica Nove de Abril 
Rua Álvaro Rego Miller Ferreira, 57 – Nove de 

Abril/ BM 
Centro de Especialidade Odontológica Rua Pedro Vaz, 51 – Centro/ BM 
Hospital Materno Theresa Sacchi de 

Moura 
Avenida Tenente José Eduardo, 200 – Ano Bom/ 

BM 

UBS Santa Clara 
Rua Doutor Eleno de Freitas, 23 – Santa Clara/ 

BM 
UBS São Judas Rua Santo Afonso, 13 – São Judas/ BM 

UBS Centro Rua Pinto Ribeiro, 65 – Centro/ BM 
UBS Cotiara Rua José Hipólito, 1386 – Cotiara/ BM 

UBS São Vicente Rua São Sebastião, 164 - São Vicente/ BM 

UBS Colônia 
Estrada Governador Chagas Freitas, 2910 – 

Colônia/ BM 
Centro de Especialidades Medicas Rua Luis Ponce, Centro/ BM 

Secretaria Municipal de Saúde Rua Luis Ponce, 263 – Centro/ BM 
Central de Manutenção Rua João Chiesse Filho, 312 – Centro/ BM 

Central de Veículos Rua João Chiesse Filho, 312 – Centro/ BM 
Vigilância Sanitária Avenida Domingos Mariano, 1102 - Centro / BM 

Vigilância em Saúde Rua Pinto Ribeiro, 65 - Centro / BM 
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ANEXO III 
 
 

CRONOGRAMA 
 
 

 
  

 
 ATIVIDADE  DATA  

Publicação do Edital 20/05/2021 

Período de Inscrição 21/05/2021 de 00:00 às 23:59 

Avaliação Curricular 24/05/2021 a 25/05/2021 

Divulgação do Resultado Preliminar 26/05/2021 às 14:00 hs 

Interposição de Recursos  26/05/2021 de 14:00 hs às 23:59 hs 

Julgamento dos Recursos 27/05/2021 

Divulgação do Resultado dos Recursos 28/05/2021 às 17:00 hs 

Divulgação do Resultado Final 28/05/2021 às 17:00 hs 


