
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
EDITAL 01/2018 

 
O MUNICIPIO DE QUARAÍ, representado pelo senhor Mario Raul da Rosa Correa, 
Prefeito Municipal, com amparo na Constituição Federal (Art. 37, inciso IX) e na Lei nº 
3.604 de 22 de agosto de 2018 e Lei n.º 3.289 de 10 de março de 2015, no uso de suas 
atribuições legais, considerando a inexistência de funcionários efetivos em número 
compatível com a demanda da Prefeitura Municipal de Quaraí/RS, torna público que se 
encontram abertas as inscrições para CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
PARA O CARGO DE TECNICO EM ENFERMAGEM e PARA COMPOR O CADASTRO DE 
RESERVAS DE VAGAS, observadas as normas e procedimentos deste Edital.  
 
1.DAS VAGAS, DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, CARGA HORARIA E VENCIMENTOS: 
1.1 – Vagas: Serão disponibilizadas 11 (onze) vagas e composição do cadastro de 
reserva de vagas. Os aprovados serão convocados para os cargos para o período de até 
um ano, de acordo com a necessidade das demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde, podendo, ser prorrogado por até mais um ano a critério da Administração 
Municipal e desde que exista lei autorizativa.  
 
1.2 – Atribuições do Cargo: O Técnico em Enfermagem exerce atividade de nível 
médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em 
grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-
lhe especialmente: participar da programação da assistência de Enfermagem; executar 
ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; participar da 
orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; participar da 
equipe de saúde; sendo essas atividades desempenhadas somente sob orientação e 
supervisão do Enfermeiro. Ainda, realizar viagens de acompanhamentos de pacientes, 
auxiliar na remoção de pacientes acamados, visitas domiciliares, entre outras funções 
pertinentes ao cargo. 
  
1.3 – Carga Horaria: 44 horas semanais. O contratado deverá ter disponibilidade de 
horário para a realização de viagens a Porto Alegre e outras localidades em 
acompanhamento a pacientes. 
 
1.4 – Vencimentos: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), acrescidos de 
20% (vinte por cento) de insalubridade. 

 
2.DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 – Local, Período e Horário: 
Local: Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Ascânio Tubino, n.º 734, Centro. 
Data da inscrição:  06, 10 e 11 de setembro de 2018. 
Horário: Das 8hs às 12hs e 13:30hs às 17:30hs. 
 



2.2 – O requerimento da inscrição implica no conhecimento e aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste edital. 
 
2.3 – O requerimento da inscrição, fornecido no local acima indicado, preenchido pelo 
candidato deverá ser instruído com os seguintes documentos: 
a) Cópia do documento de identidade. 
b) Cópia do CPF 
c) Comprovante de residência. 
d) Diploma de graduação para o cargo de Técnico em Enfermagem. 
f) Declaração sobre disponibilidade de horário, ciência sobre o local de lotação e 
disponibilidade para viagens, atendendo a carência da rede municipal de saúde, 
documento este fornecido no ato da inscrição. 
 
2.4 – As inscrições serão gratuitas e não serão aceitas inscrições pela via postal ou 
internet. 
 
2.5 – Será de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do 
requerimento da inscrição. 
 
2.6 – Todos os informativos serão publicados no mural e no site da Prefeitura 
Municipal e mural da Secretaria de Saúde. 
 
2.7 – A inscrição assegura ao candidato a participação no processo seletivo. 

 
2.8 – É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar a data e horário da prova 
do presente processo seletivo, não sendo fornecidas informações relativas a esses 
prazos via telefone 
 
3.DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
3.1 – A publicação das inscrições homologadas será no dia 12 de setembro de 2018. 
 
4.DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
4.1 – O candidato que não obter a homologação de sua inscrição terá prazo para 
interpor recurso no dia 13 de setembro de 2018, entre as 08hs as 12hs e 13:30hs as 
17:30hs, na Secretaria Municipal de Saúde, documento este a ser encaminhado para a 
Comissão de Planejamento e Execução do Processo Seletivo. 
 
4.2 – A publicação do resultado do julgamento do recurso será no dia 14 de setembro 
de 2018, Sendo mantida a decisão de não homologação, o recurso será encaminhado 
ao Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de 01 (um dia), em 17 de setembro 
de 2018. 
 
4.3 – A publicação definitiva das inscrições homologadas será do dia 18 de setembro 
de 2018. 
   
5 – DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
5.1 – A prova será composta por uma única etapa que consistirá em prova objetiva. 
 



5.2 – A prova objetiva valerá 100 (cem) pontos e será composta por 20 (vinte) 
questões de múltipla escolha, com valor de 5 pontos, cada, e será aplicada no 
Município de Quaraí, no dia 24 de setembro de 2018, no horário entre as 08hs as 12hs, 
no POLO UAB, localizado na Rua Anhangá Pitã, n.º 500, Vila Gaudêncio Conceição.  
 
5.3 – É vedado ao candidato prestar a prova em local e/ou horário diferente daquele 
designado neste Edital. 

 
5.4 – Na prova objetiva o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta. 
 
5.5 – Os candidatos devem comparecer ao local da prova com antecedência de 30 
(trinta minutos) com carteira de identidade ou outro documento oficial com foto. 
 
5.6 – Após o início da prova, não será permitida a entrada de candidatos sob nenhuma 
hipótese. 

   
6 – DO RESULTADO PROVA 
6.1 – Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou acima de 50 (cinquenta) 
pontos da prova aplicada. 
  
6.2 – O resultado da classificação preliminar os candidatos será no dia 26 de setembro 
de 2018, as 10hs, a ser fixado no mural da Secretaria Municipal de Saúde e mural e site 
da Prefeitura Municipal de Saúde. 
 
6.4 – Verificando-se a ocorrência de empate entre os candidatos, terá preferencia na 
ordem classificatória o candidato com a maior idade, como primeiro critério, e, como 
segundo critério, o candidato com maior nota na prova de conhecimentos específicos.  

 
7 – DOS RECURSOS 
7.1 – Serão aceitos recursos encaminhados, através de requerimento específico à 
Comissão de Planejamento e Execução do Processo Seletivo, na Secretaria Municipal 
de Saúde, das 08hs às 12hs, do dia 27 de setembro de 2018, com prazo previsto para o 
julgamento e divulgação dos resultados para o dia 28 de setembro de 2018. 

 
7.2 – Sendo mantida a decisão de não aceitar as razões de Recurso, este será 
encaminhado ao Prefeito Municipal para julgamento, no prazo de 01 (um dia), em 01 
de outubro de 2018. 
 
8 – DO RESULTADO FINAL 
8.1 – O resultado final será divulgado no dia 02 de outubro de 2018, em ordem 
decrescente, no mural e site da Prefeitura Municipal e mural da Secretaria de Saúde. 
 
8.2 – O candidato classificado dentro do numero de vagas disponíveis, fica 
automaticamente convocado para comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura 
Municipal, no dia 03 de outubro de 2018, a partir das 08hs, para formalização de seu 
contrato de trabalho e inicio de atividades. 



             
9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 – O Técnico em Enfermagem exercerá suas atividades na Secretaria Municipal de 
Saúde ou nas Estratégias Saúde da Família, dependendo da demanda exigida no 
serviço público. 
 
9.2 – No ato de posse o aprovado deverá apresentar o registro no Conselho de 
Classe/COREN. 
 
9.2 – O Técnico em Enfermagem contratado ficará subordinado ao regime disciplinar 
dos servidores públicos municipais. 
 
9.3 – O Técnico em Enfermagem contratado será avaliado pelo seu Coordenador no 
período de 01 (um) mês, podendo essa avaliação ser prorrogada por igual período, 
quando será emitido relatório técnico, com avaliação do contratado e parecer sobre 
sua aptidão para o exercício das funções necessárias ao pleno desenvolvimento do 
trabalho. 
  
9.3 – Os casos omissos serão resolvidos no Município de Quaraí/RS, através da 
Comissão de Planejamento e Execução de Processo Seletivo Simplificado.. 
 
9.4 – Este edital entre em vigor na data de sua publicação. 
 
Quaraí/RS, 31 de agosto de 2018. 
 
 
Mario Raul da Rosa Correa 
Prefeito Municipal 
 
 

Adriana Freire Viero             Fabieli Kurtz Posser          Roberto Carlos Costa Campos 
Comissão para Planejamento e Execução de Processo Seletivo Simplificado  

Portaria 192/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
CRONOGRAMA 
 

DATAS ESPECIFICAÇÃO 
 
06, 10 e 11 de setembro de 2018 
 

 
Inscrição 

 
13 de setembro de 2018 
 

 
Recursos 

 
14 de setembro de 2018 
 

 
Julgamento dos Recursos 

 
24 de setembro de 2018 
 

 
Prova Escrita 

 
26 de setembro de 2018 

 
Resultado Preliminar 
 

 
27 de setembro de 2018 
 

 
Recursos 

 
28 de setembro de 2018 
 

 
Julgamento dos Recursos 

 
02 de outubro de 2018 
 

 
Resultado Final 

 
03 de outubro de 2018 
 
 

 
Contratação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018 
TECNICO EM ENFERMAGEM 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
NOME: 
 
ENDEREÇO: 
 
TELEFONE: 
 
ESTADO CIVIL: 
 
DATA DE NASCIMENTO: 
 
NACIONALIDADE: 
 
NATURALIDADE: 
 
CPF: 
 
RG: 
 
DATA DA INSCRIÇÃO: 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------  

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018 
TECNICO EM ENFERMAGEM 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DO CANDIDATO: 
RG: 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 
RESPONSAVEL PELA INSCRIÇÃO: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018 
TECNICO EM ENFERMAGEM 

 
DECLARAÇÃO. 

 
Eu,  

 

 inscrito no CPF/MF sob n.º  

 

DECLARO, para devidos fins, caso seja aprovado (a) no Processo Seletivo para o cargo 
de Técnico em Enfermagem temporário do Munícipio de Quaraí, que estarei disponível 
em horário exigido e quando o serviço demandar, ciente, ainda, da possibilidade de 
realizar viagens de acompanhamento a pacientes em tratamento fora do domicilio, 
atendendo assim a carência da Secretaria Municipal de Saúde e Estratégia Saúde da 
Família. 

 
Quaraí/RS, ....................de .................................. de 2018. 
 
 
Assinatura do Candidato:___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ 
SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018 
TECNICO EM ENFERMAGEM 
 
CONTEÚDO PROGRAMATICO PARA O CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM 

1. Resolução COFEN 311/2007- Código de Ética dos profissionais de Enfermagem. 

2. Lei 8.080/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. 

3. Lei 8.142/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências providências. 

4. Lei 7.498/1886- Dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá 
outras providências. 

5. Calendário de vacinação Do Ministério da Saúde. 

6. Expert de Enfermagem/ Organizadora Rosangela Aparecida sala Gerônimo- 2.ed.-
Sâo Paulo: Rideel,2009. 

7. Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica 2 Vols. - 10ª Edição 2005 - Doris Smith 
Suddarth; Brunner (8527710579) 

 


