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Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL 
Contratado: MARIZETE FERRARI FINATTO DE VARGAS 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para alimentação Escolar, para alunos da rede de Educação Básica 
Pública, verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a Chamada Pública 
n° 03/2015. 
Valor Total: R$-2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) 
Vigência: 10/12/2015 encerrando-se em 01/03/2016. Assinam: 
JARBAS CAGLIERO pelo contratante e MARIZETE FERRARI 
FINATTO DE VARGAS pelo contratado em 10/12/2015. 
Publicado no WWW.diariomunicipal.com.br 

Publicado por:
Elizete Barbosa de Oliveira Betti 

Código Identificador:7B198F01 

SECRETARIA DA FAZENDA 
EXTRATO DO CONTRATO N° 114/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS CASSAL 
Contratado: LUCAS ANILTON DA SILVEIRA 
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para alimentação Escolar, para alunos da rede de Educação Básica 
Pública, verba FNDE/PNAE, todos de acordo com a Chamada Pública 
n° 03/2015. 
Valor Total: R$-1.664,40 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais 
e quarenta centavos) 
Vigência: 10/12/2015 encerrando-se em 01/03/2016. Assinam: 
JARBAS CAGLIERO pelo contratante e LUCAS ANILTON DA 
SILVEIRA pelo contratado em 10/12/2015.  
Publicado no WWW.diariomunicipal.com.br 

Publicado por:
Elizete Barbosa de Oliveira Betti 

Código Identificador:F33C6A81 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ

GABINETE DO PREFEITO 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 38/2015 - 

ENFERMEIRO(A)

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, Estado do Rio Grande 
do Sul, CARLOS JANDREY, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO a abertura de inscrições, visando o Processo 
Seletivo para contratação temporária de Enfermeiro(a), nos termos 
deste edital. 
  
Serão abertas vagas temporárias de Enfermeiro(a), com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais, atribuições, remuneração, adicionais 
e demais vantagens, definidas no Plano de Carreira e Estatuto dos 
Servidores do Município de Ibirubá. 
O Município, através da Lei Municipal n.º 2.651/2015, possui 
autorização para contratar, um (01) Enfermeiro(a), em caráter 
temporário, face ao excepcional interesse público, para 
manutenção dos serviços prestados na área da saúde.
Os contratos terão vigência de 180 (cento e oitenta) dias, podendo 
ser prorrogado, caso haja conveniência e necessidade pública.
Os vencimentos corresponderão a R$ 5.100,89 mensais, acrescido 
de insalubridade e auxílio alimentação no valor de R$ 290,00.
  
DAS NORMAS QUE REGEM O PROCESSO SELETIVO.
  
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. A inscrição implica, desde logo, o conhecimento prévio e 
aceitação pelo candidato das condições estabelecidas no inteiro teor 
deste Edital e da Ficha de Inscrição do qual é parte integrante, não 
podendo alegar desconhecimento. 
1.2. O período de inscrições será de 21 de dezembro de 2015 a 06 de 
janeiro de 2016, na Secretaria de Administração e Planejamento, 
situado na Rua Tiradentes, n.º 700, no horário das 7h30min às 
12horas. 

1.3. Não será aceita inscrição condicional, nem por correspondência, 
assim como é vedado o envio de qualquer documento constante nos 
requerimentos por via postal, sendo somente aceita inscrição com 
documentação completa. 
1.4. Poderá, ainda, ser efetuada a inscrição através de terceiros, desde 
que junte procuração com firma legalmente reconhecida e com 
poderes especiais e expressos, munido da documentação completa. 
1.5. O candidato preencherá e assinará o pedido de inscrição em 
formulário próprio que lhe será apresentado no ato de inscrição. 
  
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
2.2. Apresentar Xérox da Carteira de Identidade e CPF. 
2.3. Comprovar o recolhimento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 
50,00. 
2.4. Ter no mínimo 18 anos de idade. 
2.5. 01 foto 3x4. 
2.6. Inscrição no COREN. 
  
3. DO PROCESSAMENTO DA INSCRIÇÃO
3.1. O pedido de inscrição deverá ser feito através de preenchimento 
da Ficha de Inscrição, à disposição do candidato no horário e local da 
inscrição. 
3.2. Na ficha de Inscrição, constarão às informações pessoais 
necessárias e a opção pelo cargo que postula. 
3.3. O candidato somente estará regularmente inscrito se tiver sua 
inscrição homologada pelo Prefeito Municipal, através de Edital. 
3.4. O candidato inscrito ficará sujeito às exigências do processo 
seletivo, não lhe assistindo direito de ressarcimento de prejuízos 
decorrentes da não-homologação da inscrição e de insucessos nas 
provas ou não aproveitamento no quadro de enfermeiros(as). 
3.5. Ficam advertidos os candidatos de que, em casos de aprovação no 
processo seletivo, deverão apresentar os documentos que lhe forem 
exigidos para cumprir determinações legais e previdenciárias vigentes. 
  
4. DO PROCESSO SELETIVO.
4.1. A Prova Escrita do Processo Seletivo, será realizada no dia 10 de 
janeiro de 2015, devendo os candidatos fazerem-se presentes 30 
minutos antes do início da prova. 
4.2. O local das provas será na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Santa Teresinha, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 
1007, no horário das 9h às 12h. 
4.3. O tempo máximo de duração da prova é de 03 (três) horas. 
4.4. No dia, hora e local aprazados para a realização da prova, o 
candidato deverá apresentar-se munido da Ficha de Inscrição, Carteira 
de Identidade e caneta azul ou preta. 
4.5. Não será permitido o ingresso de candidato, em hipótese alguma, 
no estabelecimento, após o fechamento da porta de entrada. 
4.6. Fechada à porta de entrada, iniciam-se os procedimentos 
operacionais relativos ao processo seletivo. 
4.7. A prova escrita para o cargo, conterá 40 (quarenta) questões 
objetivas, sendo 10 (dez) questões de português, 10 (dez) questões de 
matemática e 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos, todas 
com 05 (cinco) alternativas, das quais, considerar-se-á correta apenas 
01 (uma) e apresentam-se conforme programa de prova. (anexo I). 
Cada questão correta vale 2,5 pontos, totalizando a prova escrita em 
100 pontos, assim discriminados: 
  
QUESTÕES PONTOS TOTAL 

10 DE PORTUGUÊS 2,5 PONTOS 25 PONTOS 

10 DE MATEMÁTICA 2,5 PONTOS 25 PONTOS 

20 DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

2,5 PONTOS 50 PONTOS 

  
4.8. As respostas serão assinaladas com X na alternativa correta, na 
grade-resposta, fornecida para este fim, com caneta azul ou preta 
esferográfica. 
4.9. Será automaticamente anulada a questão que tiver mais de 
uma alternativa assinalada, em branco e/ou rasurada.
4.10. A grade de respostas é o único documento válido para a correção 
da prova. 
4.11. O resultado da correção será expresso em pontos. 
4.12. Será considerado eliminado do processo seletivo o candidato 
que:

usuario
Realce
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4.12.1. Utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios ilícitos ou 
fraudulentos para a resolução da prova; 
4.12.2. Não considerar determinações da comissão de aplicação e 
fiscalização da prova; 
4.12.3. Retirar-se do recinto durante a realização da prova, sem a 
devida autorização do fiscal de sala. 
4.12.4. Durante o processamento da prova, demonstrar 
comportamento inconveniente ou for surpreendido em flagrante de 
comunicação com outro candidato ou pessoa estranha;
4.12.5. Estiver utilizando-se de qualquer tipo de bibliografia, 
anotações, impressos ou materiais não autorizados. 
4.13. Em qualquer hipótese prevista será lavrado um termo de 
ocorrência, assinada pelo fiscal da prova e no mínimo duas 
testemunhas para demonstrar a ilegalidade praticada. 
4.14. Somente o candidato que apresentar a cédula de Identidade e o 
Cartão de Inscrição poderá realizar a prova escrita. A juízo da 
Comissão Fiscalizadora e/ou Executiva do processo seletivo, poderá 
ser suprida a falta do cartão de inscrição e/ou cédula de identidade, 
por outro documento de identificação pessoal, desde que o nome do 
candidato conste na lista de inscrições homologadas. 
4.15. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para a aplicação 
das provas, tão pouco serão aplicadas provas fora do local e horário 
determinado no respectivo edital. 
4.16. Não será permitida a consulta de qualquer bibliografia ou 
material durante a aplicação da prova, 
4.17. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente ao 
Fiscal de sala a Grade-Resposta e a Prova.
4.18. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Grade-Resposta
por erro do candidato. 
4.19. Na correção da Grade-Resposta, será atribuída nota zero à 
questão com mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada 
e/ou com rasuras. 
4.20. Para garantir a lisura do processo seletivo, será feita a 
desidentificação das provas que consistirá na entrega de todas as 
provas e da Grade-Resposta por todos os candidatos. A Comissão 
Executiva juntamente com o último candidato a entregar a prova, 
lacrará as provas em envelopes apropriados, ficando os mesmos sob a 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Ibirubá. A correção será 
através da Grade-Resposta, tendo neles apenas o número de 
identificação do candidato. 
4.21. A identificação das provas consistirá em ato público, onde serão 
apresentados os envelopes lacrados em data, horário e local, definidos 
no Anexo II. 
  
5. DOS RECURSOS
5.1. Aos candidatos serão assegurados amplos meios de recursos, 
conforme prazos previstos no Anexo II, parte integrante deste edital. 
5.2. Os recursos serão sempre dirigidos ao Presidente da Comissão 
Executiva. 
5.3. O recurso deve ser realizado através de petição fundamentada na 
qual deverá constar o n.º inscrição, exposição sucinta e objetiva sobre 
o objeto do recurso e cópia bibliográfica sobre a questão que está 
recorrendo. 
5.4. Se, do exame do recurso, resultar anulação de questão, os pontos 
a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos, 
independentes da formulação de recurso dos demais. 
5.5. Se, por força de decisão favorável a impugnação, houver 
modificação do gabarito divulgado, as provas serão novamente 
corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se admitindo 
recurso dessa modificação decorrente das impugnações. 
5.6. Após análise dos recursos, os resultados serão publicados, através 
de Edital, em caráter irrecorrível na esfera administrativa. 
  
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. Decorrido o prazo para recurso, será procedida à apuração final 
do processo seletivo, com a classificação geral dos candidatos. 
6.2. A classificação final será por ordem decrescente de pontos 
obtidos, considerando-se como primeiro colocado o candidato que 
somar maior número de pontos. Os candidatos farão parte do banco de 
espera para serem chamados sempre que houver disponibilidade de 
vagas, dentro do período de validade do Processo Seletivo. 
6.5. Quando houver empate entre dois ou mais candidatos, terá 
prioridade o candidato que tiver maior nota na prova de 

conhecimentos específicos, e persistindo o empate será promovido 
sorteio. 
6.6. O resultado final do processo seletivo, será homologado pelo 
Prefeito e será lançado com a classificação geral dos candidatos. 
  
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. As inscrições de que tratam este edital implicam o conhecimento 
das presentes instruções por parte do candidato e seu compromisso 
tácito de aceitar as condições de sua realização, tais como se acham 
estabelecidas neste edital e na legislação específica. 
7.2. O processo seletivo de que trata este edital terá validade de um 
ano, contado de sua homologação, podendo ser prorrogado por mais 
um ano. 
7.3. A Administração Municipal poderá, a seu critério, antes da 
homologação do resultado final, anular ou cancelar o processo 
seletivo, justificada a razão de anulação, não cabendo ao candidato 
direito algum à indenização ou reclamação. 
7.4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão 
Executiva do presente processo de seleção. 
7.5. Serão parte integrante deste processo seletivo, as demais normas 
previstas na Lei Municipal 2.651/2015. 
  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRUBÁ-RS, em 18 
de dezembro de 2015. 

  
CARLOS JANDREY,
Prefeito. 
  
Registre-se e  
Publique-se. 
Cumpra-se. 
  
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER,
Secretário da Administração e Planejamento 

  
ANEXO I  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
  
PORTUGUÊS: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão 
Nominal e Verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e 
colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo. 
Concordância nominal e verbal. Regência Nominal e Verbal. 
Ocorrência da crase. Pontuação. 
  
MATEMÁTICA: Regra de Três, Unidades de Medida de Tempo, 
Grandezas e Medidas. Solução de Problemas envolvendo as quatro 
operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
  
CONHECIMENTO ESPECÍFICOS:
Lei do Exercício Profissional - Lei Nº 7.498/86; Decreto lei nº 
94.406/87; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; 
Políticas de Saúde: Constituição do Estado do Rio Grande do Sul – 
Seção I – Da Saúde - art. 241 a 246; Constituição da República 
Federativa do Brasil - Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade 
Social, Título VIII da Ordem Social; Lei Orgânica da Saúde – Lei 
8.080/90 e Lei 8.142/90; Política Nacional de Atenção Básica, 
Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011; Estratégia Saúde da Família; 
Processo Saúde/Doença; Sistematização da Assistência de 
Enfermagem; Programa Nacional de Imunização; Administração dos 
Serviços de Enfermagem; Programas do Ministério da Saúde 
(site:www.saúde.gov.br) : Tuberculose, Hanseníase, Saúde do 
Trabalhador, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do Adulto, 
Saúde do Idoso e Doenças Sexualmente Transmissíveis; Vigilância 
Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; Métodos de 
Desinfecção e Esterilização; Técnicas Básicas de Enfermagem; 
Princípios para o Atendimento de Urgência e Emergência; Cuidados 
de Enfermagem em Atendimento Pré- Hospitalar em emergências 
cardio vasculares, respiratórias, metabólicas, ginecológicas e 
obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma. Administração de 
Medicamentos – Métodos e Vias, Posologia de Drogas e Soluções; 
Técnica de Curativos. Lei 10.741- Estatuto do Idoso – Capítulo IV – 
Do Direito à Saúde – Art. 15 a 19. 
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ANEXO II
CRONOGRAMA
1. INSCRIÇÕES: de 21 de dezembro de 2015 a 06 de janeiro de 2016; 
2. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 08 de janeiro de 2016; 
3. REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 10 de janeiro de 2016; 
4. DIVULGAÇÃO DO GABARITO: 12 de janeiro de 2016; 
5. RECURSOS DO GABARITO: 13 de janeiro de 2016; 
6. RESULTADO DOS RECURSOS: 15 de janeiro de 2016; 
7. PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PROVAS; 15 de janeiro 
de 2016, às 11horas, na Secretaria de Administração e Planejamento; 
8. RESULTADO PARCIAL: 18 de janeiro de 2016; 
9. SORTEIO PÚBLICO PARA DESEMPATE: 18 de janeiro de 2016, 
ás 11horas, na Secretaria de Administração e Planejamento; 
10. RESULTADO FINAL: 20 de janeiro de 2016; 
  
ANEXO III
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ
SELEÇÃO PARA ENFERMEIRO(A) - EDITAL Nº 038/2015
  
INSCRIÇÃO Nº _______________ 
Nome do Candidato: _____________________ 
Endereço Completo: _____________________ 
Cidade:____________________UF:_________ 
Fone:__________________ 
  
Carteira Identidade  
Data de Nascimento  
CPF 
  
Solicito minha inscrição a prova seletiva de enfermeiro(a), conforme 
Lei Municipal de nº 2.651/2015. 
Declaro conhecer e concordar com todos os termos do Edital de 
Processo Seletivo nº 38/2015, exigidos para inscrição e ingresso, bem 
como declaro a veracidade das informações e documentos anexados 
por ocasião da inscrição. 
  
Ibirubá –RS, _______ de ____________ de 2015.  
____________________  
Assinatura do Candidato 
_____________________ 
Assinatura Servidor Responsável

  
Nº DOCUMENTOS ENTREGUES ASSINATURA DO CANDIDATO

  

  

Publicado por:
Lucia Fernanda Wohlenberg 

Código Identificador:C3E7B3DA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL PMI082-2015

A PREFEITURA DE IBIRUBÁ, torna público para o conhecimento 
de quem possa interessar que às 09h00m horas do dia 06 de janeiro de 
2016, na Sala de Reuniões da CPL, na Rua Tiradentes, 700 - Centro - 
Ibirubá - RS, estará reunida para recebimento das propostas relativas 
ao PREGÃO PRESENCIAL PMI082-2015, tipo menor preço, cotação 
por item, cujo objeto é a Aquisição de Gás P13 e P45, para diversos 
setores da Prefeitura, com entrega em diversos locais, no perímetro 
urbano do Município durante o ano de 2016. A fase de lances dar-se-á 
logo após a digitação das propostas. Os interessados poderão retirar o 
Edital nos sites: www.cidadecompras.com.br e www.ibiruba.rs.gov.br 
  
Ibirubá-RS, 21 de dezembro de 2015. 
  
VANIA TERESINHA RODRIGUES LÖSER
Pregoeira  

Publicado por:
Vania Teresinha Rodrigues Löser 

Código Identificador:19EA2EBA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA 

PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL Nº 85/2015

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS 
  

Edital de nomeação de candidato aprovado no concurso 
público homologado pela Portaria de n.º 943, de 12 de 
junho de 2015, edital 01/2015. 

  
PAULO ROBERTO BIER, Prefeito Municipal de Santo Antônio da 
Patrulha, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, convoca o candidato abaixo relacionado, 
aprovado no concurso público, homologado pela Portaria de n.º 943, 
de 12 de junho de 2015, referente ao Edital 01/2015, conforme dispõe 
seus itens 10.4 e 10,5, para que compareça na Secretaria da 
Administração, da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, 
para apresentar a documentação necessária e tomar posse, num prazo 
de 10 (dez) dias, a contar de 28 de dezembro de 2015, podendo ser 
prorrogado por até 20 (vinte) dias: 
  

CARGO NOME CLASSIFICAÇÃO

Assessor Jurídico Mario Guilherme Rebollo Junior 1.º 

  
Santo Antônio da Patrulha, 15 de dezembro de 2015. 
  
PAULO ROBERTO BIER
Prefeito Municipal 
  
Registre-se e 
publique-se 
  
REGINALDO COELHO DA SILVEIRA
Secretário da Administração 

Publicado por:
Graciela Silva da Silveira 

Código Identificador:50FE3080 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES DA 
FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2015.

A Comissão Permanente de Licitações referente ao julgamento de 
recurso e contrarrazões da fase de proposta de preços da licitação na 
Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2015, que tem por 
objeto a contratação de mídia impressa em jornal de circulação local, 
para a divulgação dos atos administrativos da Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio da Patrulha, conforme especificado nos itens 01 e 02, 
constantes no edital licitatório, declara que INDEFERE o recurso 
apresentado pela empresa GRÁFICA EDITORA SANTO ANTÔNIO 
DA PATRULHA LTDA-ME e mantém a decisão da Ata de 
30/11/2015 que classificou ambas as propostas e declarou vencedora 
do certame a empresa GRUPO EDITORIAL SINOS S/A com 
proposta de preços para o item 01 no valor R$ 7,90 cm/col e para o 
item 02 o valor de R$ 7,11 cm/col totalizando R$ 16.902,84 
(Dezesseis mil, novecentos e dois reais com oitenta e quatro 
centavos), consignado o menor preço global. Nada mais a constar. 
  
Santo Antônio da Patrulha, 17 de dezembro de 2015. 
  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Publicado por:
Enilce Maris da Silva Viana 

Código Identificador:1D354FDB 


