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Herval d'Oeste
PREFEITURA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016/SMS/HO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016/SMS/HO
de 31 de maio de 2016.
ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS AO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARATER TEMPORÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERVAL D’OESTE.
O Prefeito do Município de HERVAL D’OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, juntamente com a Secretária Municipal
de Saúde do município, e tendo por base as Leis Municipais nº 280/2011, 281/2011, 3044/2014 e 320/2014, e demais dispositivos legais
pertinentes à matéria, e,
Considerando a necessidade de excepcional interesse público, tendo em vista, estabelece normas para realização de Processo Seletivo de
Provas para contratação de servidores em caráter temporário para atuar na Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Secretaria Municipal
GH6D~GHGH+HUYDOG¶2HVWHTXHVHUHJHUiSHODVQRUPDV¿[DGDVQHVWH(GLWDOHGLVSRVLo}HVGDOHJLVODomRYLJHQWH
I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 .O presente Processo Seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, com
sede na Rua Nereu Ramos, nº 15, Centro, Herval d’Oeste (SC), telefone (49) 3554-2429.
1.2 .O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com o previsto no anexo I.
1.3 .A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as
YDJDVH[LVWHQWHVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHGD$GPLQLVWUDomR0XQLFLSDOUHVSHLWDGDDRUGHPGHFODVVL¿FDomR
II. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas na Secretaria Municipal de Saúde de Herval d’Oeste – SC, na Rua Nereu Ramos, nº 15, Centro, na cidade
de Herval d’Oeste, SC, no período de 01/06/2016 à 10/06/2016 no horário das 08:00 às 11:30 horas.
2.2. A inscrição neste Processo Seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas
neste Edital.
$LQVFULomRVRPHQWHVHUiHIHWXDGDSHORSUySULRFDQGLGDWRRXSRUSURFXUDGRUGHYLGDPHQWHKDELOLWDGRFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUD
representá-lo.
2.4. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes na Tabela de Cargos deste Edital.
2.5. A inscrição será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, ocasião em que o candidato, sob as penas da Lei, declarará:
2.5.1- Ter nacionalidade brasileira;
2.5.2- Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações
do serviço militar;
2.5.3 - Ser portador de CPF válido;
2.5.4- Gozar de boa saúde;
2.5.5- Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa,
fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de regular termo de declaração;
2.5.6- Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
7HUFRQKHFLPHQWRGDVH[LJrQFLDVFRQWLGDVQHVWH(GLWDOHQDVLQVWUXo}HVHVSHFt¿FDVFRQWLGDVQRVFRPXQLFDGRVHHPRXWURVDYLVRV
pertinentes ao presente Processo Seletivo;
2.6. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo, deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato.
2FDQGLGDWRTXHSUHVWDUGHFODUDomRIDOVDLQH[DWDRXTXHQmRVDWLV¿]HUDWRGDVDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQHVWH(GLWDOQmRWHUiVXD
inscrição homologada, e, em conseqüência, serão anulados todos os atos decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que
o fato seja constatado posteriormente.
2.8. A inscrição será somente presencial, não podendo ser feita pelo correio, e-mail ou fac-símile, e não será aceita inscrição condicional ou
fora do prazo estabelecido.
8PDYH]HIHWXDGDDLQVFULomRQmRVHUmRDFHLWRVSHGLGRVGHDOWHUDomRGDLGHQWL¿FDomRGRFDQGLGDWRLQVFULWR
9HUL¿FDQGRVHPDLVGHXPDLQVFULomRGHXPPHVPRFDQGLGDWRVHUiFRQVLGHUDGDDSHQDVDLQVFULomRPDLVUHFHQWH
2.11. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento
DSUHVHQWDGRYHUL¿FDGDDTXDOTXHUWHPSRHOLPLQDUiRFDQGLGDWRGR3URFHVVR6HOHWLYR
$¿GHGLJQLGDGHGDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQD)LFKDGH,QVFULomRDTXDOHVWDUiGLVSRQtYHOQRORFDOGDVLQVFULo}HVpGHLQWHLUDUHVSRQsabilidade do candidato ou de seu representante legal.
III. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, para os cargos cujas
DWULEXLo}HVVHMDPFRPSDWtYHLVFRPDGH¿FLrQFLDGHTXHVmRSRUWDGRUHVQXPSHUFHQWXDOGH FLQFRSRUFHQWR GDVYDJDVRIHUHFLGDVGH
acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal.
3.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº. 3.298/99.
3.3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante da Ficha de Inscrição, as
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condições especiais que necessitar para realizar as provas.
2FDQGLGDWRSRUWDGRUGHGH¿FLrQFLDYLVXDOTXHVROLFLWDUSURYDVHRFDUWmRUHVSRVWDFRPOHWUDVDPSOLDGDVUHFHEHUiRVPHVPRVFRP
tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-resposta.
3.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliaomRSDUD¿QVGHDIHULomRGDFRPSDWLELOLGDGHRXQmRGDGH¿FLrQFLDItVLFDTXHMXOJDUiDDSWLGmRItVLFDHPHQWDOQHFHVViULDVSDUDH[HUFHUDV
atribuições do cargo.
3.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, no prazo previsto no item 2.1, deverá entregar laudo méGLFRDWHVWDQGRDHVSpFLHHRJUDXRXQtYHOGDGH¿FLrQFLDFRPRUHVSHFWLYRHQTXDGUDPHQWRQD&ODVVL¿FDomR,QWHUQDFLRQDOGH'RHQoDV &,' 
bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do cargo pretendido, pessoalmente ou
por intermédio de procurador, no local das inscrições, impreterivelmente até o último dia e horário estabelecido para as inscrições.
a) Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.
b) O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenFLDGDSHOR0XQLFtSLRGH+HUYDOG¶2HVWHTXHYHUL¿FDUiDH[LVWrQFLDGDGH¿FLrQFLDGHFODUDGDQD)LFKDGH,QVFULomREHPFRPRGHVXDFRPSDtibilidade com o exercício das atribuições do cargo.
3.7. O candidato portador de necessidades especiais participará deste Processo Seletivo em igualdade de condições aos demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com
MXVWL¿FDWLYDTXDQGRGDVXDLQVFULomR
3.9 A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade, e será deferida pela Comissão Especial para o Processo Seletivo devendo obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografada ou digitada em duas vias devidamente
assinadas com a argumentação da solicitação.
$SXEOLFDomRGRUHVXOWDGR¿QDOGRFHUWDPHVHUiIHLWDHPGXDVOLVWDVFRQWHQGRDSULPHLUDDSRQWXDomRGHWRGRVRVFDQGLGDWRVLQFOXVLYHDGRVSRUWDGRUHVGHGH¿FLrQFLDHDVHJXQGDVRPHQWHDSRQWXDomRGHVWHV
1mRKDYHQGRFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVSDUDDYDJDUHVHUYDGDDRVSRUWDGRUHVGHQHFHVVLGDGHVHVSHFLDLVHVWDVHUiSUHHQFKLGDSHORV
GHPDLVFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVUHVSHLWDQGRVHDRUGHPGHFODVVL¿FDomR
IV. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo
previsto no cronograma constante no anexo III deste Edital, e estarão disponíveis no mural público da Prefeitura Municipal de Herval d´Oeste/SC.
4.2. Somente será divulgada a relação das inscrições que forem deferidas.
2FDQGLGDWRGHYHUiYHUL¿FDUDUHODomRGHLQVFULo}HVKRPRORJDGDVSDUDFRQ¿UPDUVXDLQVFULomRFDVRVXDLQVFULomRQmRWHQKDVLGRKRmologada, o mesmo não poderá prestar provas.
V. DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO
2VFDQGLGDWRVKDELOLWDGRVHFODVVL¿FDGRVQHVWH3URFHVVR6HOHWLYRVHUmRDGPLWLGRVHPFDUiWHUWHPSRUiULRHDFRQWUDWDomRREHGHFHUiDR
5HJLPH-XUtGLFRGR(VWDWXWRGRV6HUYLGRUHV3~EOLFRV0XQLFLSDLVGH+HUYDOG2HVWHHVHUmR¿OLDGRVDR5HJLPH*HUDOGH3UHYLGrQFLD6RFLDO±
RGPS, como contribuintes obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
VI. DAS PROVAS
23URFHVVR6HOHWLYRFRQVWDUiGHSURYDREMHWLYDGHDFRUGRFRPDVHVSHFL¿FDo}HVHGLVSRVLo}HVGHVWH(GLWDO
6.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, não podendo a mesma ser realizada individualmente ou
HPGDWDKRUiULRRXORFDOTXHQmRVHMDRHVSHFL¿FDGRQHVWH(GLWDOHHPVXDVDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV
6.3. A prova será realizada no dia 16/06/2016 no Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe, sito à Rua Senador Euzebio – Bairro Centro
– Herval d’Oeste – SC, tendo início às 19h e término às 22h (prazo de duração de três horas), sendo que o fechamento dos portões ocorrerá
às 18: 45h, recomendando-se que o candidato esteja no local das provas até às 18h30min munido de documento de identidade.
VII. DA PROVA OBJETIVA
7.1 A prova será objetiva e constará de 25 (vinte e cinco) questões, com 4 (quatro) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas
01 (uma) deve ser assinalada.
$SURYDREMHWLYDLQFOXLTXHVW}HVGH/tQJXD3RUWXJXHVDH&RQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDR$X[LOLDUGH6HUYLoRVGH6D~GHH/tQJXD
3RUWXJXHVD&RQKHFLPHQWRV*HUDLVH&RQKHFLPHQWR(VSHFL¿FRSDUD5HFHSFLRQLVWDFRQIRUPHHPHQWDGDVGLVFLSOLQDVFRQVWDQWHVGRDQH[R
II, parte integrante deste Edital, e será realizada em etapa única de três (03) horas de duração, incluído o tempo para preenchimento do
cartão-resposta.
7.3. A pontuação de cada questão será de 0,4 pontos.
3DUDDUHDOL]DomRGDSURYDREMHWLYDRFDQGLGDWRGHYHUiXWLOL]DUFDQHWDHVIHURJUi¿FDGHWLQWDD]XORXSUHWDVHQGRDVTXHVW}HVUHVSRQdidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.
7.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.
7.6. Para a entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou carteira expedida pelo órgão
de classe original.
a) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública,
SHORV,QVWLWXWRVGH,GHQWL¿FDomRHSHORV&RUSRVGH%RPEHLURV0LOLWDUHVFDUWHLUDVH[SHGLGDVSHORVyUJmRV¿VFDOL]DGRUHVGHH[HUFtFLRSUR¿VVLRQDO RUGHQVFRQVHOKRVHWF SDVVDSRUWHFHUWL¿FDGRGHUHVHUYLVWDFDUWHLUDVIXQFLRQDLVH[SHGLGDVSRUyUJmRS~EOLFRTXHSRUOHLIHGHUDO
ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).
b) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta
(30) dias.
c) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo),
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FDUWHLUDVGHHVWXGDQWHFDUWHLUDVIXQFLRQDLVVHPYDORUGHLGHQWLGDGHQHPGRFXPHQWRVLOHJtYHLVQmRLGHQWL¿FiYHLVHRXGDQL¿FDGRV
d) Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.
H 3RURFDVLmRGDUHDOL]DomRGDSURYDRFDQGLGDWRTXHQmRDSUHVHQWDUGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHRULJLQDOQDIRUPDGH¿QLGDDFLPDQmR
poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.
7.7. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.
7.8. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.
7.9. Durante a realização das provas é vedada consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular,
relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no Processo
6HOHWLYR2VWHOHIRQHVFHOXODUHVHRXWURVHTXLSDPHQWRVHOHWU{QLFRVVHUmRHQWUHJXHVGHVOLJDGRVDRV¿VFDLVGDVDODDQWHVGRLQtFLRGDSURYD
para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.
7.10. Será atribuída nota 0 (zero) às respostas de questão(ões) que contenha(m):
a) emenda (s) e/ou rasura(s), ainda que legível (eis), no cartão-resposta;
b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
G FDUWmRUHVSRVWDSUHHQFKLGRIRUDGDVHVSHFL¿FDo}HVRXVHMDSUHHQFKLGRFRPOiSLVRXFDQHWDHVIHURJUi¿FDGHWLQWDFXMDFRUIRUGLIHUHQWH
de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.
1RGHFXUVRGDVSURYDVRFDQGLGDWRVRPHQWHSRGHUiDXVHQWDUVHWHPSRUDULDPHQWHGDVDODVHDFRPSDQKDGRSRUXP¿VFDO
2FDQGLGDWRVRPHQWHSRGHUiUHWLUDUVHGH¿QLWLYDPHQWHGDVDODGHSURYDDSyV WULQWD PLQXWRVGHVHXLQtFLR
2FDQGLGDWRDRHQFHUUDUDSURYDHDQWHVGHVHUHWLUDUGRORFDOGHVXDUHDOL]DomRHQWUHJDUiDR¿VFDOGHSURYDVDODRFDUWmRUHVSRVWD
devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo.
2VWUrV~OWLPRVFDQGLGDWRVGHFDGDVDODVRPHQWHSRGHUmRHQWUHJDUDVVXDVSURYDVHUHWLUDUVHGH¿QLWLYDPHQWHGRORFDOVLPXOWDQHDmente.
7.15. Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência de trinta (30) minutos em relação ao início da mesma, sendo
vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após o seu início.
7.16. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do horário e local estabelecidos
no Edital para todos os candidatos.
7.17. A prova objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 1 (uma) decimal, sem arredondamento.
7.18 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,00 (cinco).
7.19. O Gabarito referente à prova objetiva será divulgado a partir das 10 horas do primeiro dia útil após a realização da referida prova, no
mural público da Prefeitura Municipal.
7.20. Havendo impugnação de questões da prova objetiva, o candidato poderá preencher um requerimento no momento em que estiver
SUHVWDQGRDSURYDHHQWUHJDUDR¿VFDOGHVDOD
a) O formulário de impugnação de questão poderá ser fornecido ao candidato no dia da realização da prova, caso este o solicite.
E $VUHVSRVWDVjVHYHQWXDLVLPSXJQDo}HVGHTXHVWmRVHUmRSXEOLFDGDVMXQWDPHQWHFRPDFODVVL¿FDomR¿QDOGR3URFHVVR6HOHWLYREHPFRPR
RJDEDULWRR¿FLDOGH¿QLWLYRQDRFRUUrQFLDGHUHFXUVRSURFHGHQWH
c) A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.
VIII. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
$FODVVL¿FDomR¿QDOGRVFDQGLGDWRVREHGHFHUijRUGHPGHFUHVFHQWHGDQRWD¿QDO
2FRUUHQGRHPSDWHQDFODVVL¿FDomRVHUmRXVDGRVVXFHVVLYDPHQWHRVVHJXLQWHVFULWpULRVSDUDGHVHPSDWH
D PDLRUQRWDQDSURYDGHFRQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRV
b) por idade, dando preferência aos mais velhos;
c) maior nota na prova de língua portuguesa;
d) se mesmo assim persistir o empate, o critério adotado será o sorteio.
$GDWDGDGLYXOJDomRGDFODVVL¿FDomR¿QDOpDFRQVWDQWHQRFURQRJUDPDSUHYLVWRQRDQH[R,,,GHVWH(GLWDOHVHUiGLYXOJDGDQRVPHLRV
R¿FLDLVGHSXEOLFDomRDFULWpULRGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD0XQLFLSDO
$OLVWDJHPDTXHVHUHIHUHRLWHPDFLPDFRQWHUiVRPHQWHRVFDQGLGDWRVDSURYDGRVHPRUGHPGHFODVVL¿FDomRFRPDVQRWDVGHWDOKDGDV
de acordo com a modalidade de prova.
8.4.1. Os candidatos que não lograrem aprovação e desejarem saber suas notas poderão enviar solicitação à comissão especial, por escrito,
digitado ou datilografado.
8.4.2 A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.
IX. DOS RECURSOS
9.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do Processo Seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde
que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos constantes do anexo III;
a) homologação das inscrições;
b) publicação do gabarito provisório da prova objetiva;
c) divulgação da nota da prova objetiva;
G GLYXOJDomRGRUHVXOWDGR¿QDOGR3URFHVVR6HOHWLYR
9.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos: ser datilografado ou digitado em duas vias, assinado; ser fundamentado, com
argumentação lógica e consistente; ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes.
9.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por
seu procurador, na Secretaria Municipal de Saúde de Herval d´Oeste, dentro do seu horário de funcionamento, cabendo à Comissão Especial
do Processo Seletivo a apreciação.
9.4. O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do Processo Seletivo, poderá fazê-lo através de contato com a Comissão Especial.
9.4.1. A solicitação de que trata o item acima deverá conter: nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.
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9.5. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.
9.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, Internet ou qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.
9.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente.
9.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva.
9.9. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída, conforme
VHYHUL¿TXHRXQmRHUURVQDFRQIHUrQFLD
a) Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer revisão apenas da
sua nota.
b) As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.
9.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões.
Não caberão recursos ou revisões adicionais.
X. DA HOMOLOGAÇÃO
2UHVXOWDGR¿QDOGR3URFHVVR6HOHWLYRREMHWRGHVWH(GLWDOVHUiKRPRORJDGRSHODDXWRULGDGHFRPSHWHQWHHSXEOLFDGRQR0XUDO3~EOLFR
GD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH+HUYDOG2HVWHHQRyUJmRGHSXEOLFDomRR¿FLDOGR0XQLFtSLRGH+HUYDOG¶2HVWH
XI. DA CONTRATAÇÃO
3UHYLDPHQWHjFRQWUDWDomRPHGLDQWHFRQYRFDomRVHUmRH[LJLGRVGRVFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
a) Comprovante de regularidade com as obrigações militares (em caso de candidato do sexo masculino);
b) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
c) Diploma de conclusão de curso conforme habilitação mínima exigida no anexo I deste Edital;
G 5HJLVWURQRUHVSHFWLYR&RQVHOKR3UR¿VVLRQDOUHJXODPHQWDGRUGDSUR¿VVmRFDVRVHMDH[LJLGRFRPRKDELOLWDomRPtQLPDFRQVWDQWHQRDQH[R
I deste Edital;
e) Declaração de bens;
f) Declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela Constituição;
g) Laudo médico de saúde física e mental.
h) Ter idade mínima de (dezoito) 18 anos no ato da contratação.
2VGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVGHDWHQGLPHQWRDRVUHTXLVLWRVDFLPDVHUmRH[LJLGRVDSHQDVGRVFDQGLGDWRVFODVVL¿FDGRVHFRQYRFDGRV
para a contratação.
11.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na
OLVWDGRVFODVVL¿FDGRV
XII. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
12.1. Delega-se competência à Comissão Especial do Processo Seletivo para:
a) elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas;
b) apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital;
F HPLWLUUHODWyULRVGHFODVVL¿FDomRGRVFDQGLGDWRV
d) prestar informações sobre o Processo Seletivo;
H GH¿QLUQRUPDVSDUDDSOLFDomRGDVSURYDV
f) constituir comissão interna do Processo Seletivo e designar bancas examinadoras, conforme a necessidade.
XIII. DO FORO JUDICIAL
13.1. O foro para dirimir qualquer questão relacionada ao Processo Seletivo de que trata este Edital é o da Comarca de Herval d´Oeste.
XIV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, até a data de convocação dos candidatos para a prova correspondente.
2VFDQGLGDWRVDSURYDGRVHFODVVL¿FDGRVQHVWHFHUWDPHVHUmRFRQWUDWDGRVSHODRUGHPGHFODVVL¿FDomRUHVSHLWDGRRQ~PHURGHYDJDV
SUHYLVWRHPOHLJDUDQWLQGRVHDYDJDDRFDQGLGDWRSRUWDGRUGHGH¿FLrQFLDTXHDWLQJLUDPHGLDPtQLPDHGHYLGDPHQWHTXDOL¿FDGRSDUD
atender as atribuições do cargo a que for necessário.
2FDQGLGDWRFODVVL¿FDGRQR3URFHVVR6HOHWLYRTXHQmRTXLVHUVHUFRQWUDWDGRRXQmRHQWUHJDURVGRFXPHQWRVH[LJLGRVTXDQGRFRQYRFDGRSRGHUiUHTXHUHUGHIRUPDH[SUHVVDVXDUHFODVVL¿FDomRSDUDR~OWLPROXJDUGRVFODVVL¿FDGRV
$FODVVL¿FDomRQR3URFHVVR6HOHWLYRQmRDVVHJXUDDRFDQGLGDWRRGLUHLWRjFRQWUDWDomRDXWRPiWLFD
14.5. Será excluído do certame, por ato da Comissão Especial do Processo Seletivo, o candidato que:
a) tornar-se culpado por agressões ou descortesias para com qualquer membro da equipe encarregada de realização das provas, desde que
devidamente comprovado;
b) for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra
forma;
F IRUÀDJUDGRXWLOL]DQGRVHGHTXDOTXHUPHLRYLVDQGREXUODUDSURYDRXTXHDSUHVHQWDUIDOVDLGHQWL¿FDomRSHVVRDO
G DXVHQWDUVHGDVDODGHSURYDGXUDQWHDVXDUHDOL]DomRVHPDXWRUL]DomRRXVHPHVWDUDFRPSDQKDGRGHXP¿VFDO
14.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital.
14.7. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o atendimento especial para esse
¿P
14.8 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Herval d´Oeste.
Herval d’ Oeste, 31 de maio de 2016
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
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DAS VAGAS E HABILITAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO

VAGAS

CARGA HORARIA
SEMANAL

VENCIMENTO

Auxiliar de Serviços de Saúde

01

40

R$ 1.558,53

Recepcionista

04

42

R$ 1.099,38

HABILITAÇÃO MINIMA
3RUWDGRUGHFHUWL¿FDGRGH$X[LOLDU
Técnico de Enfermagem com registro no respectivo órgão de classe.
Ensino médio completo

Acresce a esse valor o vale alimentação para ambos os cargos e a insalubridade ao cargo de Auxiliar de Serviços de Saúde.
DA ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS:
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAUDE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Realizar os serviços técnicos de enfermagem e assegurar o atendimento da população, em conformidade com as regras que regulamentam
RH[HUFtFLRGHVXDSUR¿VVmRHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR5HJLRQDOH)HGHUDOGH(QIHUPDJHPHGHPDLVQRUPDVYLJHQWHV
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Fazer curativos, aplicar injeções e outros medicamentos, de acordo com as orientações médicas recebidas;
9HUL¿FDUVLQDLVYLWDLVGHSHVVRDVHSDFLHQWHVHUHJLVWUiORVQRVSURQWXiULRV
- Efetuar a coleta de materiais para exames laboratoriais e intervenção cirúrgica;
- Auxiliar as pessoas e pacientes em sua higiene pessoal, movimentação e alimentação;
- Auxiliar nos cuidados "post mortem";
- Registrar todas as ocorrências em relação a pacientes e doentes;
- Prestar cuidados especiais aos pacientes em isolamento;
- Preparar e esterilizar material, instrumental, equipamentos e ambientes de trabalho, obedecendo às prescrições médicas;
- Zelar pela conservação e higiene de instrumental utilizado;
- Ajudar no transporte de doentes;
- Zelar pela higiene e evitar infecções ou contaminações;
- Zelar pela segurança de pertences de pacientes, antes de encaminhamento de exames, deslocamentos, tratamentos e outros e zelar pela
segurança e bem estar desses pacientes;
- Envidar todos os esforços para amenizar sofrimentos e dores, sempre de acordo com as recomendações médicas;
- Desenvolver atividades de apoio nos consultórios médicos, salas de cirurgia, quartos ou locais de tratamento de pacientes;
- Desenvolver trabalhos de conscientização e prevenção de doenças a participar de todos os eventos relacionados à saúde pública do Município;
- Auxiliar nos socorros de emergência;
- Conferir o material cirúrgico e operar o equipamento de esterilização;
- Fazer asseios nos pacientes e colher material para exame de laboratórios;
- Administrar a medicação prescrita, fazer curativos simples e controlar os sinais vitais;
- Executar tratamentos diversos tais como: lavagens, sondagens, nebulizações, aspirações etc;
- Fazer anotações no prontuário das observações e cuidados prestados;
- Atender ao público e cumprir normas em geral;
- Auxiliar ao médico durante a realização de exames e tratamentos;
- Auxiliar nas intervenções cirúrgicas e testar instrumentos cirúrgicos eletrônicos;
5HWLUDUODYDUVHFDUOXEUL¿FDUWRGRPDWHULDOFLU~UJLFR
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente;
3UHHQFKHUEROHWLQVGLiULRV¿FKDVSURQWXiULRVHGHPDLVUHODWyULRVTXHYLVDPRFRQWUROHHDFRPSDQKDPHQWRGRLQGLYtGXRVREUHVXDUHVponsabilidade;
5HDOL]DUWRGRVRVGHPDLVWUDEDOKRVUHODFLRQDGRVjVXDSUR¿VVmRGHDFRUGRFRPRUHJXODPHQWRGRV&RQVHOKRV5HJLRQDOH)HGHUDOGH(Qfermagem, com zelo e dedicação, visando a melhoria da saúde pública;
RECEPCIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
5HDOL]DUDVDWLYLGDGHVLQHUHQWHVjUHFHSomRGRS~EOLFRH[WHUQRLGHQWL¿FDomRHHQFDPLQKDPHQWRGRVXVXiULRVYHUL¿FDomRGHGHPDQGDVH
necessidades dos usuários e seu respectivo encaminhamento ao setor de atendimento. Receber e processar correspondências, informações
HFRPXQLFDo}HVGHVHPSHQKDQGRDVGHPDLVDWLYLGDGHVLQHUHQWHVjVXDDWULEXLomRSUR¿VVLRQDO
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Recepcionar e controlar visitantes;
- Encaminhar visitantes para os funcionários das áreas competentes;
- Prestar informações sobre as demandas e ou direcionar as demandas para os setores competentes;
- Enviar e receber correspondências ou produtos;
- Manter atualizado os livros de registros de correspondência e registro de fax.
- Processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, faxes e mensagens), organizá-los e distribuir para os destinatários.
- Utilizar o computador, copiadoras e impressoras;
- Executar arquivamento de documentos;
- Marcar reuniões;
- Controlar o acesso e as chaves da sua área de atuação;
- Registrar informações;
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- Utilizar adequadamente o fax, pagers, intercomunicadores, rádios e sistema de alto-falantes.
- Executar atividades de organização da sua área de atuação e desempenhar demais atribuições inerentes à sua área de atuação;
- Assessorar o Chefe Imediato no que lhe for solicitado.
DESEMPENHO PROFISSIONAL:
O ocupante do cargo deverá ser capaz de exercer suas funções e solucionar problemas, dentro de padrões adequados, sugerir mudanças e
UHVROXo}HVFRPEDVHHPVHXVFRQKHFLPHQWRVSUR¿VVLRQDLVGHPRQVWUDUFDSDFLGDGHIRFRQRWUDEDOKRDWXDomRHPHTXLSHDSHUIHLoRDPHQWR
dedicação, capacidade resolutiva, adequação e dinamismo, proporcionando qualidade aos serviços prestados.
VINCULAÇÃO HIERÁRQUICA:
O ocupante do cargo está funcionalmente vinculado à Secretaria na qual está lotado conforme portaria de nomeação, devendo-se reportar
DRLPHGLDWRKLHUiUTXLFRDRTXDOGHYHVXERUGLQDomRSUR¿VVLRQDOHSHUDQWHRTXDODSUHVHQWDUHODWyULRVGDVWDUHIDVTXHOKHVmRDWULEXtGDV
ANEXO II
1. Auxiliar de Serviços de Saúde
D /tQJXD3RUWXJXHVDOHLWXUDHDQiOLVHGHWH[WRFRPSUHHQVmRGRWH[WRVLJQL¿FDGRFRQWH[WXDOGHSDODYUDVHH[SUHVV}HVQRo}HVGHIRQpWLFD
DFHQWXDomRJUi¿FDVHSDUDomRGHVtODEDVRUWRJUD¿DVHPkQWLFDFODVVHVGDVSDODYUDVFRQFRUGkQFLDQRPLQDOFRQFRUGkQFLDYHUEDOUHJrQFLD
verbal, crase, análise sintática, colocação pronominal, pontuação, emprego de certas palavras, emprego das iniciais, plural dos compostos,
emprego do hífen, vícios de linguagem, estrutura das palavras, estilística.
E &RQKHFLPHQWRVHVSHFt¿FRV/HJLVODomRGD83$&ODVVL¿FDomRGHULVFRKXPDQL]DomRHpWLFDQDDWHQomRjVD~GHVD~GHPHQWDOQRUPDVGH
biosegurança; métodos e procedimentos de esterilização e desinfecção; procedimentos de enfermagem; técnicas básicas de enfermagem,
VLQDLV YLWDLV PHGLGDV DQWRSRPpWULFD SUHSDUR H DGPLQLVWUDomR GH PHGLFDPHQWRV ÀXLGRWHUDSLD R[LJHQLRWHUDSLD WUDWDPHQWR GH IHULGDV H
WpFQLFDVGHFXUDWLYRVFyGLJRGHpWLFDHOHLGRH[HUFtFLRSUR¿VVLRQDO$WHQGLPHQWRVDSDFLHQWHVHPVLWXDomRGHHPHUJrQFLD7HUPRVWpFQLFRV
e siglas em enfermagem.
2. RECEPCIONISTA
a) Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de Texto; Vocabulário (antonímia, sinonímia, polissemia); Regência (verbal e nominal);
Concordância (verbal e nominal); Emprego de pronomes; Denotação e Conotação.
b) Conhecimentos gerais: História do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República; Organização político-administrativa do Brasil;
Agronegócios e a economia brasileira; Espaço industrial brasileiro; migrações populacionais e urbanização no Brasil; Contexto internacional;
1HROLEHUDOLVPRHJOREDOL]DomR0HUFRVXO4XHVW}HVDPELHQWDLV$VSHFWRVKLVWyULFRVHJHRJUi¿FRVGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQDHGRPXQLFtSLR
de Herval d´Oeste; Aspectos econômicos do Estado de Santa Catarina e do município de Herval d´Oeste; Atualidades relativas ao País, ao
Estado e ao Município de Herval d´Oeste.
F  &RQKHFLPHQWRV HVSHFt¿FRV 1Ro}HV GH LQIRUPiWLFD 3RUWDULD Q   *0 06 3RUWDULD Q  *0  06 3RUWDULD Q
1.600/2011 – GM/MS ; PORTARIA nº .657/2004 – GM/MS; art. 37 à 39 e 196 à 200 da Constituição Federal, Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Herval d’ Oeste e Legislação da UPA.
ANEXO III
CRONOGRAMA PREVISTO
(sujeito a alterações)
1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 31/05/2016.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 01/06/2016 a 10/06/2016.
4. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 13/06/2016.
5. RECURSO QUANTO ÁS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 14/06/2016.
6. HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES: 15/06/2016.
7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 16/06/2016 – das 19h às 22h.
8. DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 17/06/2016 (Mural Público)
9. PRAZO PARA RECURSO QUANTO ÀS QUESTÕES DA PROVA: 20/06/2016
10. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: 21/06/2016.
11. PRAZO PARA RECURSOS QUANTO AO RESULTADO: 22/06/2016.
12. HOMOLOGAÇÃO FINAL: 23/06/2016.

PORTARIA Nº 656/2016
PORTARIA Nº 656/2016
Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica
Municipal,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, à Servidora VALÉRIA APARECIDA MOREIRA (Matr. 944), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente de Serviços Gerais, 40 horas semanais, do Nível/Referência – 3/C, para o Nível/Referência – 3/D, Anexo V da LC Nº 280/2011, referente
ao mês de maio de 2016, de conformidade com os artigos 31 e 32 da Lei Complementar nº 281 de 19 de agosto de 2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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