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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLFICADO – PSS/PMM N.º 001/2021 
Estabelece normas para o Processo Seletivo 
Simplificado da Prefeitura Municipal de 
Mangueirinha – PSS/PMM, visando a contratação 
temporária de agentes públicos para o exercício 
das Funções Públicas de Agente Comunitário 
de Saúde; Técnico de Enfermagem; 
Técnico em Higiene Bucal, Técnico em 
Segurança do Trabalho; Médico Clínico 
Geral – 20 horas e Médico ESF - 40 horas. 

 
EDITAL 001/2021 

 
O MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 77.774.867/0001-29, com sede administrativa na 
Praça Francisco Assis Reis, 1060, CEP 85.540-000, Mangueirinha, Estado do Paraná, 
por meio das SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE, bem como 
com o DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, e juntamente com o Presidente da 
Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado - PSS, MAXIMIANO AUGUSTO 
BERTI CECURA, no uso das respectivas atribuições legais; e 

 
Considerando o pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde – Atenção 

Primária, pedido de contratação constante do Protocolo n.º 0000009/2021; 
 
Considerando as normas instituídas neste Edital, assim como dispõe a Lei 

Municipal n.º 986/97 e Lei n.º 1905/2015, que definiu, no âmbito do Município de 
Mangueirinha, as hipóteses e as condições para efetivar-se tais contratações; 

 
Considerando que a contratação de pessoal por tempo determinado, para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, encontra-se previsão 
no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal; 

 
Considerando a necessidade de se efetuar a contratação de pessoal, por tempo 

determinado, que dispõem sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Município 
de Mangueirinha; 

 
TORNA PÚBLICO que estarão abertas, no período de 28 de janeiro à 05 de 

fevereiro de 2021, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado - PSS n.º 
01/2021, objetivando a contratação de pessoal, por tempo determinado, nos termos da 
Lei Municipal n.º 986/97, e Lei n.º 1905/2015, visando a contratação temporária de 
agentes públicos para o exercício das Funções Públicas de Agente Comunitário de 
Saúde; Técnico de Enfermagem; Técnico em Higiene Bucal, Técnico em 
Segurança do Trabalho; Médico Clínico Geral – 20 horas e Médico ESF - 40 
horas, na Administração Direta do Município de Mangueirinha, em Regime Especial 
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de Contratação, de acordo com as quais definiram no âmbito do Município de 
Mangueirinha, as hipóteses e as condições para efetivar-se tais contratações, no 
desempenho das seguintes funções e de acordo com a jornada de trabalho, 
remuneração, local de atuação e atribuições que seguem: 

N.º Vagas Cargo Requisito 

Carga 

Horária 
semanal 

Remuneração 

01 
Agente Comunitário de Saúde ESF 
PARANÁ – Linha São João/linha 

Euzébio e Barro Preto 

Ensino Fundamental 
Completo 

40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 
insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

01 
Agente Comunitário de Saúde ESF 

VILA VERDE – Linha Bela Vista 

Ensino Fundamental 

Completo 
40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 
insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

03 

Agente Comunitário de Saúde – 

ESF COVÓ – Linha Tomé, Linha 
Clara, Fazenda Machado e Ronda 

(01 Vaga); Mãe Terra e Cachoeira 

(01 vaga); Santo Antônio Segredo 
I (01 vaga) 

Ensino Fundamental 

Completo 
 40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 

insalubridade 
(sobre o salário 

mínimo) 

03 

Agente Comunitário de Saúde – 
ESF INVERNADA DO NARDO – 

Assentamento Segredo IV (01 

vaga); Assentamento Anjo da 
Guarda (01 Vaga) e Assentamento 

Três Capões (01 Vaga) 

Ensino Fundamental 

Completo 
40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 
insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

02 

Agente Comunitário de Saúde – 
ESF MORRO VERDE – Linha 

Caçadorzinho, Vitor Lopes e 
Baixada Schmidt (01 Vaga); 

Lajeado Grande (01 Vaga) 

Ensino Fundamental 

Completo 
40 h 

R$ 1.360,51 + 
20% 

insalubridade 
(sobre o salário 

mínimo) 

02 Técnico de Enfermagem 

Ensino Médio 
Completo + Técnico 

em Enfermagem ou 
Ensino Médio Técnico 

em Enfermagem; e 

Registro no Conselho 
Regional de 

Enfermagem; 

40 h 

R$ 1.678,90 + 
20% 

insalubridade 
(sobre o salário 

mínimo) 

07 Técnico em Higiene Bucal 

Ensino Médio e Curso 

Específico/Curso 

Técnico em Higiene 
Bucal e/ou Saúde 

Bucal 

40h 

R$ 1.678,90 + 

20% 

insalubridade 
(sobre o salário 

mínimo) 

01 
Técnico em Segurança do 

Trabalho 

Ensino Médio Técnico 
de Segurança do 

Trabalho ou Pós Médio 
Técnico em Segurança 

do Trabalho ou 

graduação em 
Engenharia do 

40h R$ 1.678,90 
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Trabalho e registro no 

órgão de classe; 

02 Médico Clínico Geral 
Graduação em 
Medicina e registro no 

órgão da classe 

20h 

R$ 8.824,05 + 

20% de 
insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

01 MÉDICO ESF 
Graduação em 
Medicina e registro no 

órgão da classe 

40h 

R$ 19.302,61 

+20% 
insalubridade 

(sobre o salário 

mínimo) 

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 
 
1.1 A inscrição do candidato dar-se-á somente mediante o preenchimento de 

Requerimento de Inscrição, disponível no Departamento de Protocolo do Município de 
Mangueirinha, e protocolizado no setor de Protocolo da Prefeitura do Município de 
Mangueirinha, sito Praça Francisco Assis Reis, 1060, Centro, nos dias 27 de janeiro a 
05 de fevereiro de 2021, no horário das 13h00min às 18h00min, e não será cobrada 
taxa de inscrição. 

 
1.2 O candidato poderá inscrever-se através de terceiros, mediante procuração 

específica para esse fim. No ato da inscrição, deverá ser anexada ao Requerimento de 
Inscrição, a procuração e uma cópia dos documentos de identidade do candidato e do 
procurador e, nesta hipótese o candidato assumirá as consequências de eventuais erros 
de seu procurador, o qual deverá datar e assinar o requerimento de inscrição. 

 
1.3 As inscrições serão aceitas no período de 28 de janeiro a 05 de fevereiro 

de 2021, no horário das 13h00min às 18h00min. 
 
1.4 Somente serão aceitos Requerimentos de Inscrição completamente 

preenchidos, nos campos obrigatórios, com clareza, a tinta e sem rasuras. 
 
1.5 A validação da inscrição dar-se-á com a entrega de envelope lacrado com os 

documentos exigidos no item 2.1.5, e protocolizado no período de 27 de janeiro a 05 de 
fevereiro de 2021, no horário das 13h00min às 18h00min, no setor de Protocolo da 
Prefeitura do Município de Mangueirinha, sito à Praça Francisco Assis Reis, 1060, 
Centro. 

 
1.6 Não serão aceitas inscrições por fax, correspondência ou qualquer outro meio 

que não o previsto neste Edital. 
 
1.7 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 
 
1.8 Após a conclusão da inscrição e da entrega da documentação o candidato 

não poderá alterar a sua inscrição. 
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1.9 A validação da inscrição dar-se-á com a impressão do Comprovante de 

Inscrição definitivo e a Ficha de Pontuação, que deve ser colado do lado externo ao 
envelope de Comprovação de Títulos, e entregue no período de 27 de janeiro a 05 
de fevereiro de 2021, somente no setor de Protocolo da Prefeitura do Município de 
Mangueirinha, sito Praça Francisco Assis Reis, 1060, Centro, no horário das 13h00min 
às 18h00min. 

 
1.10 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de 

aceitar as condições estabelecidas para a realização do Processo Seletivo Simplificado 
- PSS, dentre elas as constantes no presente Edital, não cabendo alegação de 
desconhecimento. 

 
1.11 Em hipótese alguma serão recebidos títulos fora do dia e local estipulado. 
 
2. DA SELEÇÃO: 
 
2.1 A seleção dos candidatos será realizada através de prova de títulos, de 

caráter classificatório e eliminatório, nos termos deste Edital. 
2.1.1 Prova de Títulos - Avaliação curricular, os candidatos receberão a 

pontuação de acordo com o quadro abaixo: 
O candidato que não apresentar comprovante que atenda aos requisitos exigidos não terá seu currículo 

analisado e estará eliminado 

FORMAÇÃO ESCOLAR OU ACADÊMICA Pontos Máximo de 
Pontos 

Mestrado na área específica, Diploma ou Ata de Defesa de 
Dissertação, devidamente homologada, de curso de pós graduação 

stricto sensu, em nível de mestrado, de acordo com as exigências 

legais específicas do período de realização do respectivo curso. 

20 pontos  20 pontos 

Pós Graduação/Especialização na área ou Diploma ou certificado de 
conclusão de curso de especialização em nível lato sensu, 

acompanhado de histórico escolar, emitido por Instituição de 
Ensino Superior, devidamente credenciada. 15 pontos para cada 

diploma/certificado, podendo conter até 03 cursos 

15 pontos  45 pontos 

Graduação Diploma e/ou Histórico Escolar do curso de graduação 

10 pontos cada graduação, 10 pontos cada graduação, podendo 
contar até 02 cursos podendo contar até 02 cursos 20 pontos  

10 pontos  20 pontos 

Ensino Médio ou Ensino Médio Profissionalizante Histórico Escolar 

do Curso ou Diploma ou Certificado de Conclusão 05 pontos cada 

graduação, podendo contar até 02 cursos 10 pontos 

05 pontos 10 pontos 

Aperfeiçoamento profissional Certificados de participação em 
cursos na área específica 01 ponto para cada certificado com carga 

horária mínima de 40 horas cada, podendo contar até 06 cursos, 
concluídos entre 01 de janeiro de 2016 e 01 de janeiro de 2021 06 

pontos. 

01 06 pontos 

Ensino Fundamental Completo Histórico Escolar 04 04 
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TOTAL 55 105 

 
2.1.2 A análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada 

pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado, composta por servidores públicos; 
2.1.3 Para comprovação do currículo, o candidato deverá entregar, via protocolo, 

envelope lacrado, com o Comprovante de Inscrição e a Ficha de Pontuação, devidamente 
colado, contendo cópia autenticada e legível da documentação prevista no item 2.1.5, 
conforme data divulgada no cronograma. 

2.1.4 A apresentação dos documentos para a comprovação das informações 
prestadas no ato da inscrição ocorrerá no período de 28 de janeiro a 05 de fevereiro 
de 2021, no horário das 13h00min às 18h00min, somente no setor de Protocolo 
da Prefeitura do Município de Mangueirinha, sito à Praça Francisco Assis Reis, 1060, 
Centro de segunda a sexta-feira, devendo todos os candidatos fazer a entrega dos 
documentos informados. 

2.1.5 Os documentos entregues, em envelope lacrado, deverão obedecer a 
seguinte ordem: 

1) Requerimento de Inscrição devidamente colado no lado externo do 
envelope; 

2) Cópia legível e autenticada do Cadastro Pessoa Física - CPF; 
3) Cópia legível e autenticada do RG ou CNH; 
3) Cópia legível e autenticada do Diploma ou Certificado de conclusão de curso 

e Histórico Escolar (ensino fundamental, ensino médio técnico, graduação, 
especialização, mestrado e doutorado); 

4) Declaração de experiência na área (cópia legível e autenticada ou original), 
ou cópia legível e autenticada do registro na Carteira de Trabalho que comprove a 
experiência na área; 

5) Cópia dos comprovantes de cursos. 
2.1.6 A avaliação curricular dar-se-á mediante o somatório dos pontos obtidos 

na análise da documentação apresentada. 
2.1.7 Não será aceita documentação incompleta, em nenhuma hipótese. 
2.1.8 Em nenhuma hipótese haverá a devolução dos documentos apresentados. 
 
3. DA CLASSIFICAÇÃO: 
 
3.1 A classificação preliminar do candidato dar-se-á a partir da análise da 

documentação entregue e será divulgada em ordem decrescente de pontuação obtida. 
3.1.1 A nota obtida pelos candidatos no ato da inscrição poderá ser revisada 

quando da análise da documentação e será divulgada no resultado preliminar, de 
acordo com o item anterior. 

3.1.2 A classificação final do candidato dar-se-á a partir das notas obtidas na 
Prova de Títulos – Análise Curricular e será divulgada em lista por ordem decrescente 
de pontuação. 

3.1.3 Constarão do Resultado Final apenas os candidatos classificados e 
aprovados. 
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3.1.4 Na classificação, entre candidatos com igual número de pontos, será 
fator de desempate, a idade em favor do candidato mais idoso, conforme Lei n.º 
10.741, de 01/10/2003. 

3.2 Será eliminado o candidato que: 
3.2.1 Fizer a inscrição de forma indevida; 
3.2.2 Não comprovar os requisitos mínimos exigidos para a função; 
3.2.3 Não entregar, via protocolo, em envelope lacrado com Comprovante de 

Inscrição e a Ficha de Pontuação, a documentação da Prova de Títulos – Análise 
Curricular; 

3.2.4 Apresentar cópias ilegíveis. 
 
4. DOS RECURSOS: 
 
4.1 Caberá recurso quanto à: 
4.1.1 Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos – Análise 

Curricular; 
4.1.2 A relação dos candidatos aprovados será divulgada no Mural da 

Prefeitura, Internet – página oficial da Prefeitura Municipal de Mangueirinha, e Diário 
Oficial Eletrônico do Município. O prazo para interposição de recurso é de 1 (um) dia 
a contar da publicação no Diário Oficial do Município de Mangueirinha. 

4.1.3 Os candidatos poderão interpor recurso devidamente fundamentado, no 
prazo recursal, através de requerimento conforme Anexo V, protocolizado no setor de 
Protocolo da Prefeitura do Município de Mangueirinha, sito à Praça Francisco Assis 
Reis, 1060, Centro, no horário das 13h00min às 18h00min. 

4.1.4 Não serão aceitos recursos protocolizados fora do prazo determinado. 
4.1.5 Não será aceita a revisão de recurso ou recurso de recurso. 
4.1.6 Das decisões da banca examinadora não caberão recursos adicionais, 

nem nova apreciação da decisão do recurso. 
4.1.7 A Ata de decisão dos Recursos e o Resultado Final do Processo Seletivo 

Simplificado serão divulgados no mesmo dia, através do Mural da Prefeitura, Internet 
– página oficial da Prefeitura Municipal de Mangueirinha e Diário Oficial Eletrônico do 
Município. 

 
5. DAS CONTRATAÇÕES: 
 
5.1 O pessoal que vier a ser contratado mediante o teste seletivo simplificado 

objeto deste Edital reger-se-á nos termos da Lei Municipal 986/97, Lei Municipal 
1905/2015 as quais regulamentam no âmbito do Município de Mangueirinha, as 
hipóteses e as condições para efetivar-se tais contratações, para atuar no serviço 
público municipal de Mangueirinha; 

 
5.2 As contratações serão realizadas, de acordo com a ordem de classificação, 

conforme a necessidade verificada em cada situação, por tempo determinado, até o 
período de 31/12/2021, para atuar na Secretaria Municipal de Saúde de Mangueirinha; 
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5.3 São requisitos a serem atendidos pelo candidato aprovado, por ocasião de 
sua contratação, além de possuir a habilitação específica para o desempenho da função: 

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação 
específica; 

b) ter idade mínima de dezoito anos; 
c) provar estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) provar estar quite com o serviço militar, quando for o caso; 
e) apresentar os documentos pessoais e comprovantes de escolaridade que 

forem solicitados, cópias e originais. 
 
5.4 A aprovação do candidato no processo seletivo simplificado não gera ao 

Município a obrigatoriedade de sua contratação. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1 As atribuições pertinentes às funções dos cargos, constam no Anexo I do 

presente edital. 
 
6.2 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado objeto deste Edital 

será até o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogável por igual período. 
 
6.3 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de 

Recursos Humanos, pela Secretaria de Saúde e pela comissão instituída para este 
Processo Seletivo Simplificado. 

 
 
 
MAXIMIANO AUGUSTO BERTI CECURA  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
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ANEXO I 

 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Atender os moradores de cada casa em todas as questões relacionadas com a saúde, identificar 

problemas, orientar, encaminhar e acompanhar a realização dos procedimentos necessários a: 
proteção, promoção, recuperação/reabilitação da saúde das pessoas daquele grupo familiar e da 

comunidade a que pertence. 

b) TAREFA TÍPICA: 
1. Registrar na ficha de cadastro do Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, informações 

de cada membro da família a respeito de condições de saúde, situação de moradia e outras 
informações adicionais.  

2. Registrar num mapa com objetivo de facilitar o planejamento e desenvolvimento do trabalho, a 
localização das residências das áreas de risco para a comunidade, assim como dos pontos de 

referência no dia a dia da comunidade; 

3. Identificar todo lugar ou setor, no território da comunidade, onde existam micro áreas de risco: 
locais que apresentam algum tipo de perigo para a saúde das pessoas que ali moram, como 

exemplo: esgoto a céu aberto, água de poço, isolamento da comunidade; 
4. Realizar visita domiciliar as famílias de sua micro área no mínimo uma vez por mês; 

5. Promover reuniões e encontros com diferentes grupos com gestantes, mães, pais, adolescentes, 
idosos, com grupos em situação de risco e com pessoas portadoras da mesma doença, incentivando 

a participação das famílias na discussão do diagnóstico comunitário de saúde, no planejamento de 

ações e na definição de prioridades. 
6. Identificar crianças em idade escolar que estão fora da escola para serem encaminhadas a rede 

de ensino público; 
7. Promover ações humanitárias e solidárias que interfiram, de forma positiva, na melhoria da 

qualidade de vida da comunidade 
8. Executar outras tarefas compatíveis com a função, determinadas pela chefia imediata. 
c) REQUISITOS: 
1. Instrução: Fundamental Completo; 
2. Experiência: não exige 

3. Complexidade das tarefas: exige julgamento, iniciativa, habilidade verbal e equilíbrio emocional, 

para atuar junto à população prestando orientação; 
4. Responsabilidade por erros: não é inerente ao cargo;  

5. Responsabilidades por dados confidenciais: tem acesso a dados confidenciais de terceiros; 
6. Responsabilidade por contatos: contatos internos e externos. 

7. Responsabilidades por máquinas e equipamentos: responsabilidade por equipamentos atinentes 

ao setor; 
8. Esforço Físico: relativo, trabalho em pé e andando; realiza levantamento de dados porém os 

esforços físicos são compensados por período de relaxamento. 
9. Esforço mental e visual: exige atenção para análise de situação simples e indicação de 

alternativas para solução de problemas das famílias ou pessoas; 

10. Condições de trabalho: trabalho em pé e andando; 
11. Responsabilidade por supervisão: não há; 

12. Responsabilidades por segurança de terceiros: não é inerente ao cargo. 

 

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Desenvolve ações de técnico em enfermagem nos espaços das unidades de saúde e no domicilio de 
pacientes. 

b) TAREFAS TÍPICAS: 
1. Desenvolver com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de 

risco;  

2. Contribuir, quando solicitado, com o trabalhos dos agentes no qual se refere às visitas domiciliares;  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 
 
 

 
Praça Francisco Assis Reis, Mangueirinha – PR, CEP 85540-000 

3. Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos as situações de risco, visando 

garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde;  

4. Executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e 
epidemiológica; nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, 

bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto 
contagiosas;  

5. Executar outras tarefas correlatas a sua função conforme possibilita COREN 

6. Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde. 

c) REQUISITOS: 
1. Instrução: Ensino Médio Completo + Técnico em Enfermagem ou Ensino Médio Técnico em 
Enfermagem; 

2. Experiência não exigida; 

3. Complexidade das tarefas – tarefas complexas e rotineiras; 
4. Responsabilidade por erros – erros limitados ao local de trabalho, podendo causar danos ao 

patrimônio; 
5. Responsabilidade por dados confidenciais – acesso a dados confidenciais;  

6. Responsável por contatos – internos e externos para atender as necessidades do serviço; 

7. Responsabilidade por máquinas e equipamentos – para desenvolvimento das funções são utilizados 
máquinas e equipamentos; 

8. Esforço físico – relativo; 
9. Esforço mental e visual – exige atenção e cuidado para realização das atividades; 

10. Condições de trabalho – desagradáveis, sujeito a intempéries; 

 

Cargo: TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL – 40 HORAS 

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Realizar tarefas auxiliares e de apoio ao Odontólogo e ao Técnico de Higiene Bucal em consultórios 
convencionais e clínicas. 

b) ATRIBUIÇÕES TÍPICAS: 

1. Ligar e desligar aparelhos e equipamentos; 
2. Agendar pacientes; 

3. Preencher e anotar fichas clínicas; 

4. Auxiliar no atendimento ao paciente; 
5. Efetuar o preparo de bandeja e mesas; 

6. Realizar controle de placa e escovação supervisionada; 
7. Participar de atividades de educação e promoção a saúde; 

8. Fazer a esterilização, desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e equipamentos odontológicos; 

9. Preparar os pacientes para atendimento; 
10. Instrumentar o Odontólogo e o Técnico de Higiene Dental junto a cadeira operatória; 

11. Manipular substâncias restauradoras e outros componentes químicos; 
12. Efetuar a manutenção e conservação dos equipamentos, instrumentais e materiais odontológicos 

existentes; 
13. Revelar e montar radiografias intra-orais; 

14. Selecionar moldeiras; 

15. Realizar a profilaxia; 
16. Preencher relatórios das atividades de serviços prestados; 

17. Organizar arquivos e fichários; 
18. Manter o controle e pedido de estoque de todos materiais e instrumentais odontológicos; 

19. Orientar os pacientes sobre a higiene bucal; 

20. Manter a ordem e a limpeza do ambiente de trabalho; 
21. Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos; 

22. Efetuar retirada de ponto sutura; 
23. Fornecer dados para levantamentos estatísticos; 

24. Executar outras tarefas correlatas. 
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B) Requisitos: Ensino Médio e Curso Específico. 

 

Cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  
Participa na elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho.  Cumpri e 

fazer cumprir as normas de segurança e medicina no trabalho. 

b) TAREFA TÍPICA: 
1. Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de 

acidentes, analisando política de prevenção. 
2. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Instituição e determinar fatores de riscos e de 

acidentes. 
3. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos 

e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. 

4. Inspecionar os sistemas de combate a incêndios e demais equipamentos de proteção. 
5. Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o caso. 

6. Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho. 
7. Manter contato junto aos serviços médico e social da Instituição para o atendimento necessário 

aos acidentados. 
8. Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas e propor as 

providências cabíveis. 

9. Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes. 
10. Orientar os funcionários da Instituição no que se refere à observância das normas de segurança. 

11. Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no trabalho. 
12. Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e 

13. medicina do trabalho. 

14. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
15. Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de atuação. 

16. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de 
programas de informática. 

17. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

c) REQUISITOS: 
1. Instrução: Ensino Médio Técnico de Segurança do Trabalho ou Pós Médio Técnico em Segurança 

do Trabalho ou graduação em Engenharia do Trabalho e registro no órgão de classe; 
2. Experiência: não exigido; 

3. Complexidade das tarefas - exige iniciativa e decisão;  

4. Responsabilidade por erros - erros comuns mais podem ser contornados sem transtorno; 
5. Responsabilidade por dados confidenciais - o trabalho não proporciona acesso a informações 

consideradas confidenciais; 
6. Responsabilidade por contatos - contatos internos e externos, para atender as necessidades do 

serviço; 

7. Responsabilidade por máquinas e equipamentos - responsável pelos equipamentos manipulados 
no desenvolvimento da função; 

8. Esforço físico - leve; 
9. Esforço mental e visual - constante; 

10. Responsabilidade por segurança de terceiros - total; 
11. Condições de trabalho- exposto a intempéries; 

12. Responsabilidade por Supervisão - responsável quanto a orientação dos auxiliares.   

 

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL  

 

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realizar atendimentos ambulatoriais de urgência/emergência médica, no 

Pronto Atendimento Municipal ou em Unidades que integram a Secretaria Municipal de Saúde, efetuar 
exames clínicos, avaliando o estado geral em que se encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva 
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prescrição de medicamentos e/ou solicitação de Serviços de Apoio e Diagnose e Terapia, assim como 

atuações em medicina preventiva, visando a promoção da saúde e bem estar dos usuários. 

b) TAREFA TÍPICA:  
01. Receber a analisar os dados da ficha de pré-consulta do paciente, observando dados como: 

temperatura e pressão arterial. 

02. Examinar os pacientes para determinar o diagnóstico clínico e conforme necessidades requisitar 
exames complementares conforme normatização.  

03. Encaminhar o paciente para área especificada conforme normatização. 
04. Interpretar resultados dos Serviços de Apoio e Diagnose e Terapia solicitados para confirmar 

diagnósticos. 
05. Prescrever medicamentos informando os modos de administração dos mesmos, bem como, cuidados 

a serem observados para melhor recuperação do paciente. 

06. Atender urgências e emergências. 
07. Dar orientação aos pacientes sobre os meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde. 

08. Anotar e registrar em fichas específicas, dados observados sobre os pacientes examinados, 
anotandoconclusões, diagnósticos, evolução da enfermidades e meios de tratamento, para dar a 

orientação terapêutica, adequada a cada caso, conforme normatização. 

09. Atender determinações legais, conforme necessidade de cada caso. 
10. Todas as anotações realizadas pelo profissional seja em prontuários, receituários, atestados, 

encaminhamentos e outros, devem ser prescritos de forma digitada ou em letra de forma. 
11. Encaminhar pacientes para internação hospitalar ou domiciliar, efetuando notificação conforme as 

normas de internação vigentes. 
12. Realizar trabalhos de conscientização pública para promoção à saúde. 

13. Utilizar os meios informatizados para alimentos de banco de dados. 

14. Efetuar outras atividades correlatas ao cargo conforme solicitação do nível hierárquico superior. 
15. Responsabilidade por equipamento e aparelhos. 

c) REQUISITOS: Graduação em Medicina e registro no órgão da classe.  

 

Cargo: MÉDICO ESF 

Formação: Graduação em Medicina e registro no órgão da classe 

a) DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compreende as tarefas que destinam a atender as famílias da área sob 

jurisdição de sua equipe, desenvolvendo atividades preventivas e curativas. 

b) TAREFA TÍPICA 
 1. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características 

sociais, demográficas e epidemiológicas. 
02. Identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais a população esta 

exposta. 
03. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos 

determinantes do processo saúde/doença. 
04. Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada a demanda organizada 

ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção a saúde. 

05. Resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra-referência, os principais 
problemas detectados. 

06. Desenvolver processos educativos para a saúde, voltados a melhoria do auto cuidado dos 
indivíduos. 

07. Promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas identificados. 

08. Realizar visita domiciliar com a finalidade de monitorar a situação de saúde das famílias. 
09. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade. 

10. Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de 
confiança.  

C) REQUISITOS:: Graduação em Medicina e registro no órgão da classe 
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ANEXO II 
QUADRO DE VAGAS 
 

N.º Vagas Cargo Requisito 

Carga 

Horária 

semanal 

Remuneração 

01 
Agente Comunitário de Saúde ESF 
PARANÁ – Linha São João/linha 

Euzébio e Barro Preto 

Ensino Fundamental 

Completo 
40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 
insalubridade 

(sobre o salário 

mínimo) 

01 
Agente Comunitário de Saúde ESF 

VILA VERDE – Linha Bela Vista 

Ensino Fundamental 

Completo 
40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 

insalubridade 
(sobre o salário 

mínimo) 

03 

Agente Comunitário de Saúde – 

ESF COVÓ – Linha Tomé, Linha 

Clara, Fazenda Machado e Ronda 
(01 Vaga); Mãe Terra e Cachoeira 

(01 vaga); Santo Antônio Segredo 
I (01 vaga) 

Ensino Fundamental 
Completo 

 40 h 

R$ 1.360,51 + 
20% 

insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

03 

Agente Comunitário de Saúde – 

ESF INVERNADA DO NARDO – 
Assentamento Segredo IV (01 

vaga); Assentamento Anjo da 
Guarda (01 Vaga) e Assentamento 

Três Capões (01 Vaga) 

Ensino Fundamental 

Completo 
40 h 

R$ 1.360,51 + 

20% 

insalubridade 
(sobre o salário 

mínimo) 

02 

Agente Comunitário de Saúde – 
ESF MORRO VERDE – Linha 

Caçadorzinho, Vitor Lopes e 

Baixada Schmidt (01 Vaga); 
Lajeado Grande (01 Vaga) 

Ensino Fundamental 
Completo 

40 h 

R$ 1.360,51 + 
20% 

insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

02 Técnico de Enfermagem 

Ensino Médio 

Completo + Técnico 
em Enfermagem ou 

Ensino Médio Técnico 
em Enfermagem; e 

Registro no Conselho 
Regional de 

Enfermagem; 

40 h 

R$ 1.678,90 + 
20% 

insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

07 Técnico em Higiene Bucal 

Ensino Médio e Curso 
Específico/Curso 

Técnico em Higiene 

Bucal e/ou Saúde 
Bucal 

40h 

R$ 1.678,90 + 
20% 

insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

01 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Ensino Médio Técnico 
de Segurança do 

Trabalho ou Pós Médio 

Técnico em Segurança 
do Trabalho ou 

graduação em 
Engenharia do 

Trabalho e registro no 

40h R$ 1.678,90 
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órgão de classe; 

02 Médico Clínico Geral 
Graduação em 
Medicina e registro no 

órgão da classe 

20h 

R$ 8.824,05 + 

20% de 
insalubridade 

(sobre o salário 
mínimo) 

01 MÉDICO ESF 
Graduação em 
Medicina e registro no 

órgão da classe 

40h 

R$ 19.302,61 

+20% 
insalubridade 

(sobre o salário 

mínimo) 
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ANEXO III 
TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 
 

AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Pontuação 
Obtida *(para 
uso exclusivo 
da Comissão) 

Ensino Fundamental completo   

Total    

Aperfeiçoamento Profissional   

I Aperfeiçoamento Profissional   

II Aperfeiçoamento Profissional   

III Aperfeiçoamento Profissional   

IV Aperfeiçoamento Profissional   

V Aperfeiçoamento Profissional   

VI Aperfeiçoamento Profissional   

Total de Aperfeiçoamento 
Profissional  

 

Ensino Médio    

Ensino Médio Profissionalizante   

Total    

Ensino Superior Graduação 1   

Ensino Superior Graduação 2   

Total Graduação*   

Especialização 1   

Especialização 2   

Especialização 3   

Total Especialização*   

Mestrado   

Total Mestrado*   

TOTAL GERAL*   

(marque com “x” a formação escolar ou acadêmica cumprida) 
*(para uso exclusivo da Comissão) 
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
À Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado - PSS 01/2021 
Prefeitura Municipal de Mangueirinha 

Inscrição:  

Nome Completo:  

CPF:  

RG:  

Endereço:  

Numero:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

Tel. Fixo:  Tel. Celular:  

E-mail:  

 
TIPO DE RECURSO 

 Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mangueirinha, _______/_______/_______ 
 
 
____________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V 
PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO N.º 01/2021 

DATA   

28/01/2021 Publicação do edital e 
Divulgação do Edital 

Mural da Prefeitura, Internet – 
página oficial da Prefeitura 
Municipal de Mangueirinha, e Diário 
Oficial Eletrônico do Município. 

28/01/2021 
a 
05/02/2021 

Período de Inscrições - entrega 
de envelope contendo a 
comprovação de Títulos/ 
escolaridade, devidamente 
autenticados. 

Entrega no setor de Protocolo da 
Prefeitura do Município de 
Mangueirinha, sito à Praça 
Francisco Assis Reis, 1060, no 
horário das 13h00m às 18h00min. 

09/02/2021 Publicação do Resultado 
Preliminar 

Mural da Prefeitura, Internet – 
página oficial da Prefeitura 
Municipal de Mangueirinha, e Diário 
Oficial Eletrônico do Município. 

10/02/2021 Período para interposição de 
Recurso do Resultado 
Preliminar 

Setor de Protocolo da Prefeitura do 
Município de Mangueirinha, sito à 
Praça Francisco Assis Reis, 1060 –
no horário das 13h00m às 
18h00min. setor de Protocolo da 
Prefeitura 

12/02/2021 Publicação da Decisão de 
Recursos 

Mural da Prefeitura, Internet – 
página oficial da Prefeitura 
Municipal de Mangueirinha, e Diário 
Oficial Eletrônico do Município. 

18/02/2021 Publicação do Resultado Final Mural da Prefeitura, Internet – 
página oficial da Prefeitura 
Municipal de Mangueirinha, e Diário 
Oficial Eletrônico do Município. 

Sujeito a alterações. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. Nº ______________ de 

____/____/_______. 

 

Assinatura servidor do 

protocolo____________________ 
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Edital Processo Seletivo Simplificado 01/2021 
 
 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Cargo: 

Nome Completo:  

CPF:  Sexo:  

RG:  UF:  

Data Nascimento:  

Endereço:  

Numero:  Bairro:  

idade:  Estado:  CEP:  

Tel. Fixo:  Tel. Celular:  

Tel. Recado:  

E-mail:  

FICHA DE PONTUAÇÃO 


