
    

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2018 

EDITAL Nº 01/2018  

Silvio Pedrotti de Oliveira, Prefeito Municipal de São José das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e à vista do contido 
no art. 37 da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO, a realização de Processo Seletivo Simplificado 
destinado à contratação emergencial e temporária, em razão de excepcional interesse público, de 
profissionais para os cargos abaixo citados, em conformidade com as Leis Municipais números: 35/1993, 
1.049/2017, 1.092/2018 e alterações posteriores da referidas Leis. O Processo de Seleção observará o 
disposto no estatuído neste Edital de Abertura.  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES         

1.1. DO QUADRO DEMONSTRATIVO 

Cargo 
Escolaridade exigida 
e outros requisitos 

Vagas  

Carga 
Horária 
semanal 

(h) 

Vencimento 
Básico/Padrão 

(R$) 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

Médico Clínico Geral 
Ensino Superior em Medicina, com 
habilitação legal para o exercício da 
profissão 

01 20 
Padrão 15 - R$ 

7.695,00 
 

ATRIBUIÇÕES 
Descrição Sintética: Efetuar consulta e exames médicos. 
Descrição Analitica: Efetuar consulta e exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, visando prestar assistência 
integral; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar estado de saúde de 
clientes;  *Participar do processo de elaboração do planejamento, organização, execução, avaliação e 
regulação dos serviços de saúde; Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, 
responsáveis e familiares; Planejar e prescrever tratamento de clientes e praticar intervenções clínicas e 
cirúrgicas; Prescrever e controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e 
cuidados especiais; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pelo Município; Integrar a equipe de 
padronização de medicamentos e protocolos para utilização dos mesmos; Assessorar, elaborar e participar 
de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; Participar, articulado, com equipe interdisciplinar, de programas e 
atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em 
geral; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e 
a evolução da doença; Preencher e assinar declarações de óbito; Realizar atendimento individual, individual 
programado e individual interdisciplinar a pacientes; Realizar procedimentos cirúrgicos; Realizar partos; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de 
pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar 
informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de 
grupos terapêuticos, através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos, para prestar 
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões 
comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco 
que favorecem enfermidades;  Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser 
tomada em casos clínicos mais complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços 
prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade 
para avaliação do impacto das ações em saúde implementadas por equipe ; Atuar em equipe interdisciplinar 
e interdisciplina r na estratégia Saúde da Família; Atuar de acordo com Código de Ética de sua classe; 
Efetuar regulação médica, otimizando o atendimento do usuário SUS, na rede assistencial de saúde –



    

ambulatorial, hospitalar, urgência/emergência;  Dar assistência a pacientes que estão em internação 
domiciliar e ou acamados; Prestar atendimento em urgências e emergências; Encaminhar pacientes para 
internação hospitalar, quando necessário; Acompanhar os pacientes com risco de morte no transporte até 
um serviço de maior complexidade; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando 
necessário; Participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente 
nos  programas de educação continuada; Participar de auditorias e sindicâncias médicas, quando solicitado; 
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização;  Utilizar equipamentos de proteção individual conforme 
preconizado pela ANVISA; Verificar e atestar óbito; Exercer outras atividades, compatíveis com sua 
formação, previstas em lei, regulamento ou por  determinação de superiores hierárquicos.  

 

Farmacêutico 
Ensino Superior em Farmácia, com 
habilitação legal para o exercício da 
profissão 

01 40 Padrão 11 - R$ 
2.835,00 

ATRIBUIÇÕES 
Descrição Sintética: Fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, interpretando as 
instruções de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem como supervisiona a distribuição e o 
controle dos medicamentos, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais 
quanto o uso de produtos farmacêuticos. 
Descrição Analítica: Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; Controla 
entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos 
legais; Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, 
pureza e quantidade de cada elemento na composição; Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias 
para que cumpram as leis vigentes; Assessora as autoridades superiores no preparo de informações e 
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica; Fornece sempre que solicitado subsídios para 
elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos; Controla o estoque a compra de 
medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos; Colabora com a limpeza e organização do 
local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

1.2 A participação dos candidatos neste Processo Seletivo implica a aceitação integral 
e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital. 

1.3 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 
Executora composta por 03 (três) servidores, designados através da Portaria nº 144/2018, e 
por intermédio de Comissão Fiscalizadora composta por 03 (três) servidores, designados 
através da Portaria nº 145/2018. 

1.3.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 

1.4 Durante toda a realização do Processo Seletivo serão prestigiados, sem prejuízo de 
outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 

1.5 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PROCEDIMENTOS  DATAS 

Publicação do Edital do Processo Seletivo Simplificado 22/06/2018 

Período de Inscrições Presenciais 25/06/2018 a 
29/06/2018 

Edital de Publicação da Lista Preliminar de Inscritos 02/07/2018 

Período para recurso das inscrições indeferidas 03/07/2018  

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas 04/07/2018 



    

Ato público para abertura de envelopes e classificação dos candidatos  09h00min do 
dia 05/07/2018 

Divulgação do Resultado Preliminar 
17h00min do 

dia 05/07/2018 

Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado Preliminar 
Até às 

17h00min do 
dia 09/07/2018 

Ato Público para realização de sorteio (se houver empate) 
Às 09h00min 

do dia 
10/07/2018 

Edital de Homologação Final  10/07/2018 

2. DAS VAGAS 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao provimento de vagas, conforme 
item 1.1. 

2.2. A habilitação no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a 
contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo a vaga existente, de 
acordo com as necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação. 

2.3. As contratações terão a duração de 06 (seis) meses, da data da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos; por via postal; por 
telex ou via fax; e-mail; extemporâneas e/ou condicionais. 

3.1.2. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação; carteiras expedidas pelos Órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por Órgão público que, por Lei Federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.   

3.1.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

3.1.4. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de 
CPF – Cadastro de Pessoa Física, regularizado. 

3.1.5. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados - 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de 
conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições. 

3.1.6. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo Simplificado o candidato que utilizar o CPF de terceiro. 

3.1.7 As informações prestadas na ficha de inscrição, bem como o preenchimento dos 
requisitos exigidos serão de total responsabilidade do candidato. 

3.2. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

3.2.1. A divulgação das inscrições será dada a conhecer por meio de Edital, no qual 
constarão as inscrições deferidas e indeferidas. 



    

3.2.2. O candidato deverá acompanhar esse edital, bem como a relação de inscrições 
homologadas para confirmar sua inscrição. Caso sua inscrição não tenha sido homologada 
ou processada, o mesmo não poderá participar do Processo Seletivo Simplificado, podendo 
interpor recurso, conforme determinado neste Edital. 

3.2.3. Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será 
eliminado do Processo Seletivo Simplificado. 

3.3. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

3.3.1. As inscrições deverão ser realizadas no Departamento de Pessoal, situado na 
Prefeitura Municipal, na Av. 20 de Março, nº 1385, centro de 25 a 28 de junho de 2018, no 

horário de 8:00hrs às 12:00hrs e das 13:30hrs às 17:30hrs e 29 de junho de 2018, no 

horário de 8:00 hrs às 13:00hrs. 

3.3.2. A inscrição poderá ser feita pessoalmente pelo candidato, ou por procurador 
devidamente constituído. 

3.3.3. Condições para inscrição: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas constantes do art. 12 
da Constituição Federal; 

b) Possuir a escolaridade e demais exigências para o cargo, descritas neste Edital; 

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 

d) Prova de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

e) Prova de quitação de obrigações eleitorais. 

3.3.4. O candidato deverá comparecer ao local da inscrição munido de original e cópia 
da seguinte documentação: 

a) Documento de identidade: Cédula de Identidade Civil (RG); 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Título eleitoral com comprovante da última eleição, ou Certidão de estar quites com 
a Justiça Eleitoral; 

d) Certificado do serviço militar (quando for o caso); 

e) Diploma, atestado ou certificado de conclusão da escolaridade exigida no 
subitem 1.1 deste Edital, de acordo com o cargo de inscrição; 

3.3.5. No a to  de  insc r ição,  os  cand ida tos  aos  cargos  de  n í ve l  
supe r io r ,  deverão ap r ese n t a r  com pro vaç ã o  d e  ex pe r iê nc ia  e  t i t u l açã o  em 
envelope lacrado.  

3.3.5.1 Candidatos aos Cargos de Médico Clínico Geral e Farmacêutico. 

Envelope: Habilitação do cargo de __________. Nome do Candidato 
Comprovação de Experiência e de Titulação (cópias autenticadas em cartório ou por 

Servidor Municipal). 

3.3.6 O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de 
inscrição, ficando ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas neste 
Edital. 

3.3.7. Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição. 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

4. 1 O presente processo de seleção será realizado atendendo as seguintes etapas:  



    

4.1.1. Etapa 1: Conferência e análise da documentação (eliminatória e 
classificatória): 

Primeira fase: Conferência, análise e aprovação da documentação entregue. 
Classificam-se para a Segunda fase os candidatos que apresentarem toda a documentação 
solicitada no item 3.3. deste edital. 

Segunda fase: Análise de títulos e de experiência profissional relativa ao cargo, 
realizada com base na titulação apresentada e experiência profissional comprovada.  

Os títulos deverão guardar relação direta com as atribuições do cargo correspondente 
à respectiva inscrição.  

Para comprovar a experiência profissional, o candidato deverá apresentar pelo menos 
um dos seguintes documentos: 

a) Carteira de trabalho com o registro da atividade desempenhada; 

b) Contrato de prestação de serviços; 

c) Declaração emitida pelo empregador, autenticada; 

d) Portaria ou Certidão/Declaração de tempo de serviço. 

A declaração emitida pelo empregador deverá conter as datas de efetivação e 
desligamento onde desenvolveu as atividades que comprovam a experiência profissional. 

A exatidão e a veracidade das informações são de responsabilidade do candidato. 

Os candidatos serão pontuados de acordo com o quadro abaixo: 

4.1.2 Etapa 2: Classificação final  

Terceira fase: Seleção e formação da lista dos candidatos aptos à execução dos 
serviços, conforme a ordem de classificação, segundo os critérios de seleção constantes neste 
Edital. 

Quarta fase: Resultado final. 

4.2. Declarações falsas ou inexatas, bem como, a apresentação de documentos 
inverídicos, determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela 
decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

5. DOS RECURSOS 

5.1 Deve ser observado o item 1.5 deste Edital, quanto ao prazo para 
recursos. 

5.2. Será admitido recurso quanto: 

Aos resultados parciais do Processo Seletivo Simplificado.   

Item Títulos e Experiência Profissional Valor Máximo 
(pontos) 
 

1 Doutorado 1,50 
2 Mestrado 1,25 
3 Especialização 1,25 
4 Cursos de formação na área nos últimos 3 anos 

(a cada 40 horas 1 ponto)  
3,00  

5 Tempo de atuação na área (a cada 2 anos 1 
ponto) 

3,00 

MÁXIMO DE PONTOS 10,00 



    

5.3. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os 
preceitos que seguem e serão dirigidos ao Departamento de Pessoal, que encaminhará à 
Comissão Executora do Processo Seletivo Simplificado. 

5.4. Os mesmos deverão ser protocolados junto ao Departamento e Pessoal, no prazo 
marcado por este Edital, na forma de requerimento, e deverão conter os seguintes elementos: 

a) Processo Seletivo Simplificado de referência – PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 002/2018 – Município de São José das Missões. 

b) Cargo ao qual concorre; 

c) Razões do pedido de revisão, bem como o total dos pontos pleiteados, quando for o 
caso. 

5.5. Não se reconhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os 
fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da avaliação. 

5.6. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo previsto no 
cronograma de execução, enviados por via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em 
desacordo com este Edital. 

6. DA CLASSIFCAÇÃO 

6.1. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos. 

6.2. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das 
notas obtidas em conformidade com quadro constante no item 4.1.1.1. 

6.3. Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, 
sucessivamente, os seguintes critérios: 

6.3.1. Ao candidato idoso, maior de sessenta (60) anos, conforme Lei Federal nº 
10.741/2003, o primeiro critério de desempate será de idade, dando-se preferência ao de idade 
mais elevada, nos termos do art. 27, parágrafo único, da referida Lei. 

6.3.2. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate 
de notas processar-se-á com o seguinte critério: 

a) Maior nota no quesito tempo de atuação na área. 

6.3.3. Persistindo o empate será realizado sorteio público, na data prevista no 
cronograma de execução. 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO E CONTRATO DO CANDIDATO 

7.1. No ato de admissão e assinatura do contrato, serão exigidos dos 
candidatos, os documentos abaixo relacionados, além das condições e documentação 
exigidas nos subitens 3.3.3 e 3.3.4 acima: 

a) Diploma, certificado ou atestado de conclusão da escolaridade; 

b) Alvará de folha corrida - fornecida pelo Fórum; 

c) Atestado médico (exame admissional realizado por Médico designado pelo 
Município); 

d) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

e) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade; 

f) Título Eleitoral com comprovante de votação (última eleição) ou certidão de estar 
quites com a justiça eleitoral; 

g) Carteira de Trabalho; 



    

h) Certificado de Reservista (se for o caso); 

i) Declaração de que não ocupa outro cargo e/ou emprego ou aposentadoria, 
incompatível a esta contratação. 

7.2. O candidato, por ocasião do contrato, deverá comprovar todos os requisitos 
acima elencados. A não apresentação dos documentos exigidos tornará sem efeito a 
classificação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da 
inscrição no Processo Seletivo Simplificado. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Os candidatos melhores classificados serão convocados para apresentarem a 
documentação necessária e assinatura do contrato. Se o candidato não comparecer ou não 
apresentar a documentação exigida, decairá do direito de iniciar a prestação dos serviços e 
será considerado desistente, devendo ser convocado o candidato subsequente, na ordem de 
classificação geral. 

8.2. A divulgação oficial do inteiro teor do presente Edital e demais editais relacionados 
a todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado dar-se-ão com a afixação no Mural de 
Publicações do Município, publicação no site do Município: 
http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/. Constitui obrigação do candidato acompanhar a 
publicação de todos os Editais relacionados ao presente Processo de Seleção Pública. 

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e 
Fiscalização, em conjunto com a Comissão Executora do Processo Seletivo Simplificado. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Missões, em 22 de junho de 
2018.  

 
 
 

Silvio Pedrotti de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 
 
Valmir Antonio de Souza 
Secretário Municipal de Administração                                         

 


