
 

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL Nº 026/14 DE 22 DE ABRIL DE 2014 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATA- 
ÇÃO TEMPORÁRIA DE ENFERMEIRO 
ESPECIALISTA PARA ATUAR NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 
 

A Prefeita Municipal de Não-Me-Toque, no uso de suas atribuições, através da Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento, visando à contratação temporária de Enfermei- 

ro Especialista para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Saúde na 

Estratégia de Saúde da Família, visando à adesão do Município ao Incentivo Financeiro Es- 

tadual, conforme disposições da Resolução CIB/RS 503/13, amparado em excepcional inte- 

resse público devidamente reconhecido com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da Repú- 

blica, e arts. 233 a 236 da Lei Complementar Municipal n° 133/2013, torna pública a realiza- 

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

Edital e no Decreto nº 135/13, de acordo com a programação estabelecida no cronograma 

constante no Anexo I. 

 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital destina-se a contratação tem- 

porária emergencial de servidor para o atendimento da função de Enfermeiro Especialista, 

conforme especificações no quadro abaixo: 

 
 
 

 
Função 

Requisitos Carga horária 
semanal 

Salário 
mensal 

 

 
 
 
 
 

Enfermeiro 
Especialista 

- Curso de Nível Superior Completo em 
Enfermagem; 
- Registro no Conselho Regional de En- 
fermagem; 
- Conclusão de no mínimo um dos seguin- 
tes cursos de especialização: 
* Especialização Latu Sensu: em Saúde 
da Família, ou Saúde da Mulher, ou En- 
fermagem Obstétrica ou  Saúde  Públi- 
ca/Saúde Coletiva, desde que neste últi- 
mo tenha componente clínico curricular; 

 
 
 
 
 
 

40 horas 

 
 
 
 
 
 

R$ 2.869,20 
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* Especialização na modalidade Residên- 
cia: em Saúde da Família, ou Saúde da 
Mulher, ou Enfermagem Obstétrica ou 
Saúde Pública/Saúde Coletiva, desde que 
neste último tenha componente clínico 
curricular. 

  

 

 
 

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

por no mínimo 03 (três) servidores, designados através de Portaria. 

1.3 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão obedecidos, sem pre- 

juízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 

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

site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, e 

o aviso do prazo das inscrições será divulgado nas rádios locais. 

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

publicados no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefei- 

tura Municipal. 

1.6 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto nos arts. 238 e 239 da Lei Com- 

plementar nº 133, de 12-11-13, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. 

1.7 O Processo Seletivo Simplificado para contratos temporários emergenciais relativo às 

funções especificadas no item 1.1, consistirá na análise de currículos dos candidatos pela 

Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.8 A contratação será pelo prazo determinado em lei específica e se regerá pelo Regime 

Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos Municipais do Município de Não-Me-Toque. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 
 

2.1 A função temporária de que trata este Processo seletivo corresponde ao exercício das 

seguintes atividades: 

a) Sintéticas: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem 

e programas de saúde pública, desenvolver seu processo de trabalho em dois campos es- 

senciais: na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e 

http://www.naometoquers.com.br/
http://www.naometoquers.com.br/
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supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como assistindo às 

pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. Reorganizar o modelo de atenção e 

do acesso a ações integrais de saúde para indivíduos e famílias. Ampliar e qualificar o aces- 

so da população a ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, que contribuam 

para a melhoria dos indicadores de saúde; 

 
 
 
b) Genéricas: dirigir, chefiar e organizar órgão de enfermagem de saúde pública; prestar 

serviço de enfermagem em unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; ministrar 

medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; zelar  pelo 

bem-estar físico e psíquico dos pacientes; participar da elaboração, execução e avaliação 

dos planos assistenciais de saúde pública; prescrever medicamentos previamente estabele- 

cidos em programas de saúde pública, em rotinas aprovadas pela instituição de saúde pú- 

blica; participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos progra- 

mas de vigilância epidemiológica; prestar assistência à gestante, parturiente ao recém- 

nascido; participar dos programas de atividades de assistência integral à saúde individual e 

de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; acompanhamen- 

to da evolução e do trabalho de parto e execução e assistência obstétrica em situações de 

emergência; participar em programas e atividades de educação sanitária; participar nos pro- 

gramas de segurança e higiene do trabalho bem como prevenção de acidentes e de doen- 

ças profissionais; participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e 

contra-referência do paciente nos diversos níveis de atenção à saúde; participar do desen- 

volvimento de tecnologia apropriada à assistência à saúde; proceder a coleta de material e 

consulta de enfermagem; executar, no nível de suas competências, ações de assistência 

básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adoles- 

cente, à Mulher, ao trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos Agen- 

tes Comunitários de Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de su- 

as funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou do- 

entes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a 

qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de 

forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfa- 

tizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de 

programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das Uni- 
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dades de Saúde da Família (USF); operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e re- 

cursos informatizados executar tarefas afins. 

 
 
 
2.2 A carga horária será de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho 

em domingos e feriados e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário definido 

pela Secretaria em que o contratado for lotado. 

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

no item 1.1, nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o des- 

canso semanal remunerado. 

2.3.1 Além do vencimento o contratado 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; inscrição no Regime Geral de Previdência; Auxílio-alimentação, nos termos da le- 

gislação vigente. 

2.3.2 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 pelos arts. 176 e 178 do Regime Jurídico, sendo a 

apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo dispositivo legal, no que 

couber. 

3. INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições serão recebidas no Setor de Recursos Humanos, junto à Prefeitura Muni- 

cipal, sita na Av. Alto Jacuí, 840, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2014, no horário das 

8:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. 

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 pre- 

sentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

3.3 Não será cobrada taxa de inscrição. 
 
 
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
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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 espe- 

ciais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em 

ambos os casos, os seguintes documentos: 

4.1.1 Currículo profissional/Ficha de inscrição devidamente preenchido e assinado, acom- 

panhado de cópia autenticada dos títulos que comprovem as informações prestadas, con- 

forme ANEXO II. 

4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras 

ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças 

Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identida- 

de fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem co- 

mo documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certi- 

ficado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Car- 

teira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 
 
4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, desde que o candidato 

apresente para conferência os originais juntamente com a cópia. 

 
 
 
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no site  

www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, 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 recur- 

sos escritos perante a Comissão, mediante a apresentação das razões que ampararem a 

sua irresignação. 

5.2.1 A Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual 

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

5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Muni- 

cipal para julgamento, cuja decisão deverá ser motivada. 

http://www.naometoquers.com.br/
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5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, após a 

decisão dos recursos. 

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS/FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
6.1 O Currículo profissional/Ficha de inscrição deverá ser preenchido pelo candidato nos 

moldes do Anexo II do presente Edital. 

6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de 100 (cem) pontos. 
 
6.3 O curso superior de Enfermagem não será objeto de avaliação. 

 
6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito públi- 

co ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

6.5 Nenhum título receberá dupla valoração. 
 
6.6.6 Especificações da análise de títulos para a função de ENFERMEIRO ESPECIALISTA: 

 
6.6.1 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apre- 

sentados, em uma escala de 5, 10, 15 e 20 pontos até o limite de 100 pontos, conforme es- 

pecificações abaixo: 

 

 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO TOTAL 

Especialização, na modalidade Residência, em Saúde da 
Família, Saúde da Mulher, Enfermagem Obstétrica ou Saú- 
de Pública/Saúde Coletiva. 

20 40 

Especialização Latu Sensu em Saúde da Família, Saúde da 
Mulher, Enfermagem Obstétrica ou Saúde Pública/Saúde 
Coletiva 

15 30 

Pós-graduação/especialização lato sensu ou residência em 
outras áreas correlatas a área de enfermagem. 

10 10 

Cursos afins a área de enfermagem com mais de 40 horas 5 20 
 

 
 

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
 
7.1 No prazo de no máximo três dias, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos. 

 
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar 

será publicado no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Pre- 

http://www.naometoquers.com.br/
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feitura Municipal, 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. 

8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permi- 

tindo-se anotações. 

8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, será publicada 

nova classificação dos candidatos. 

 
 
 
9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

 
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que a- 

presentar maior idade. 

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 homo- 

logação. 

10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candi- 

datos aprovados, quando, então passará a contar o prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado. 

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado os candidatos serão 

convocados conforme a necessidade temporária e emergencial à critério da Administração, 

mediante o atendimento das seguintes condições: 

11.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
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11.1.2 ter idade mínima de 18 anos; 
 

11.1.3 estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
 
12.1.4 gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exames médicos atestados pela 

Junta Médica Oficial do Município; 

11.1.5 ter nível de escolaridade mínima exigida para a função; 
 
11.1.6 apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Muni- 

cípio. 

11.2 A convocação do(s) candidato(s) classificado(s) será realizada por meio de Edital pu- 

blicado no no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações oficiais da Prefeitu- 

ra Municipal. 

11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das 

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

vando-se a ordem classificatória crescente. 

11.4 O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, 

sua alocação no final da lista de aprovados. 

11.5 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, 

prorrogável, uma única vez, por igual período. 

11.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão con- 

tratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais can- 

didatos classificados, observada a ordem classificatória. 

11.7 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que op- 

taram pela postergação, havendo ainda necessidade de contratação, poderão ser chamados 

e contratados enquanto o processo seletivo estiver vigente. 

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 endere- 

ços e telefones. 

http://www.naometoquers.com.br/
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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 designa- 

da. 

Não-Me-Toque/RS, 22 de abril de 2014. 
 

 
 
 
 

Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer 

Prefeita Municipal 

 
 
 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

NOELI VERÔNICA MACHY SANTOS 

Secretária de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO    

Período de Inscrições 22 a 25/04/2014 

Publicação dos Inscritos 28/04/2013 

Recurso da não homologação das inscrições 29/04/2014 

Manifestação da Comissão na reconsideração e Julgamento 

do Recurso pelo Prefeito 

30/04/2014 

Publicação da relação final de inscritos 02/05/2014 

Análise dos currículos  e classificação 05/05/2014 

Publicação do resultado preliminar 06/05/2014 

Recurso 07/05/2014 

Manifestação da Comissão na reconsideração e julgamento 

do recurso pelo Prefeito e aplicação dos critérios de desem- 

pate 

08/05/2014 

Publicação da relação final de classificação 09/05/2014 
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ANEXO II 
 

CURRÍCULO PROFISSIONAL/FICHA DE INSCRIÇÃO Nº   
 
 

 

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 Registro no COREN   

2.6 Endereço Residencial:    

2.7 Endereço Eletrônico:    

2.8 Telefone residencial e celular:    

2.9 Outro endereço e telefone para contato ou recado:    
 
 
 
 

3. ESCOLARIDADE 
 
 
3.3 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Instituição de Ensino:     

Ano de conclusão:    

 
 
 
 
 

3.4 PÓS-GRADUAÇÃO 
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3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO / RESIDÊNCIA 
 
 
Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                             Ensino:     

Ano de conclusão:    

 
 

 

Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                             Ensino:     

Ano de conclusão:    
 

 

Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                             Ensino:     

Ano de conclusão:    

 
 

 

3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO / LATU SENSU 

Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                             Ensino:     

Ano de conclusão:    

 
 

 
Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                             Ensino:     

Ano de conclusão:    
 

 

Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                             Ensino:     

Ano de conclusão:    

3.4.1 CURSOS 

Curso                                                         /                                                         área:     

Instituição de                                                                                                          Ensino:     

Carga Horária:    
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Ano de realização:    
 
 

Curso / área:     

Instituição de Ensino:     

Carga Horária:    

Ano de realização:     
 

 

Curso / área:     

Instituição de Ensino:     

Carga Horária:    

Ano de realização:     
 

 

Curso / área:     

Instituição de Ensino:     

Carga Horária:    

Ano de realização:     
 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não-Me-Toque, de de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 


