
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, Estado de Santa Catarina, com serviços administrativos à Praça 25 

de Julho, 01, Centro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com serviços administrativos na Rua 

Tuiuti, 154, Centro, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso IX do artigo 37 da 

Constituição Federal, artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul, Lei Complementar n. 309 

de 01 de dezembro de 2015 e alterações, Lei Complementar n. 401 de 22 de agosto de 2018 e 

alterações, Lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações, e considerando o Decreto Estadual nº 

1.371, de 14 de julho de 2021 e alterações, que declara estado de calamidade pública em todo o 

território catarinense, tornam público, pelo presente Edital, as normas desta Chamada Pública, para a 

contratação temporária de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, nos termos que seguem: 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente edital destina-se à contratação temporária, para assistência a situação de calamidade 

pública ocasionada pelo COVID-19, de um (01) Enfermeiro e cinco (5) Técnicos em Enfermagem, a 

fim de atender necessidade de excepcional interesse público.  

 

 

2. DA VAGA 

 

2.1 A função, a quantidade de vagas, a carga horária semanal, os requisitos e o salário-base são os 

estabelecidos no quadro abaixo: 

 

FUNÇÃO 
N° DE 

VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEREM 

COMPROVADOS NO ATO DA 

CONTRATAÇÃO 

SALÁRIO BASE 

Enfermeiro 1 40h 

Graduação em Enfermagem,  

Registro no respectivo órgão 

fiscalizador da profissão 

R$ 4.907,03** 

Técnicos em 

Enfermagem 
4 40h 

Ensino Médio e Curso Técnico em 

Enfermagem. Registro no 

respectivo órgão fiscalizador da 

profissão. 

R$ 2.998,74** 

** Mais auxílio-alimentação no valor de R$ 14,17 por dia útil trabalhado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2 A descrição dos cargos de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem seguem constantes no Anexo I 

- DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO, deste edital.  

 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 São condições para se inscrever e participar deste processo de Chamada Pública: 

 

I. ser brasileiro;  

II.  estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

III.  ter idade mínima de dezoito anos completos; 

IV.  possuir aptidão física e mental para o exercício das suas atribuições; 

V.  atender aos requisitos dispostos no quadro do item 2.1; 

VI.  encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;  

VII.  não ter sido demitido ou exonerado por ato de improbidade, mediante decisão transitada em 

julgado em qualquer esfera governamental; 

VIII.  não ter sofrido penalidade por processo de sindicância ou administrativo-disciplinar; 

IX. não ter participação de gerência ou administração de empresa privada e de sociedade civil ou 

exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 

X. não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que 

exerça na Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

XI. cumprir todas as determinações deste Edital. 

 

3.2 Considerando a Lei n° 14.151 de 12 de maio de 2021 e alterações, que dispõe sobre o afastamento 

da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública 

de importância nacional decorrente do novo coronavírus, as gestantes ficam impossibilitadas de 

participar do presente certame. 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 Os candidatos interessados deverão comparecer no Departamento de Gestão de Pessoas da 

Prefeitura de Rio do Sul, sito à Praça 25 de Julho, 01, Centro, Rio do Sul - SC, nos dias 19/01/2022, 

20/01/2022 e 21/01/2022, das 7:30 às 11:30 (horário de Brasília), munidos dos seguintes documentos: 

 

I. cópia do RG ou CNH; 

II. cópia de documento com número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

III. cópia do título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

IV. comprovante de inscrição no PIS/PASEP 

V. cópia da Carteira de Trabalho: 

a. páginas com foto e qualificação civil 

b. páginas com experiência profissional pertinente à vaga (vide Anexo I); 

VI. cópia de Carteira de Reservista para candidatos do sexo masculino até 45 anos de idade; 

VII. cópia de comprovante de residência; 



 

 

 

 

 

VIII.  original e cópia do diploma de bacharel em Enfermagem e ou Curso Técnico em 

Enfermagem; 

IX. certificados ou declarações de curso de aperfeiçoamento na área de atuação, concluídos a 

partir de 01/11/2018; 

X. original e cópia do(s) documento(s) comprobatório(s) de experiência nas funções da vaga (vide 

Anexo I). 

XI. cópia do Certificado Nacional de Vacinação COVID-19; 

 

4.1.1 É de responsabilidade do candidato a entrega dos documentos e o preenchimento da Tabela de 

Títulos (Anexo II), que deverá ser efetuada pelo próprio candidato ou seu representante legal (através 

de procuração devidamente registrada em cartório). 

 

4.1.2 No ato de entrega da documentação não será efetuada conferência dos títulos apresentados, 

somente será feita a autenticação dos títulos de formação acadêmica. 

 

4.2 A entrega dos documentos relacionados no item 4.1 não gera direito à convocação ou contratação. 

 

4.3 A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

4.4 Havendo informações falsas, inexatas, documentos irregulares ou que não comprove a habilitação 

para a função, a inscrição será cancelada e anulado todos os atos dela decorrentes. 

 

4.5 É de responsabilidade do candidato a atualização do endereço, telefone e e-mail constante da 

inscrição. Sua eventual alteração deve ser comunicada pessoalmente ao Departamento de Gestão de 

Pessoas da Prefeitura Municipal de Rio do Sul. 

 

 

5. DA ENTREVISTA 

 

5.1 Os candidatos serão convocados para a entrevista,  no dia 25/01/2022, entre 7:30 as 11:30 e 13:00 

as 17:00, no Departamento de Gestão de Pessoas, conforme análise dos documentos apresentados, 

desde que atendam ao disposto neste Edital. 

 

5.3 O candidato que deixar de comparecer na data e hora estipuladas para entrevista será 

automaticamente desclassificado. 

 

5.4 Os candidatos serão avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual observará, entre outros 

requisitos, a maior titularidade, o maior aperfeiçoamento na área e o maior tempo de serviço na área. 

 

 

6. DA CONVOCAÇÃO 

 



 

 

 

 

 

6.1 A convocação se fará por meio de Termo de Convocação publicado no sítio virtual da Prefeitura 

Municipal de Rio do Sul:  

https://riodosul.atende.net/cidadao/pagina/chamada-publica-n-0062021-fiscal-de-saude-publica-i  

 

6.2 O candidato convocado deverá entregar para o Departamento de Gestão de Pessoas, no prazo 

máximo de 2 (dois) dias contados da convocação, as cópias dos seguintes documentos: 

 

I.  Certidão nascimento ou casamento; 

II.  CPF cônjuge (se casado ou em união estável) 

III. Carteira de Identidade do cônjuge (se casado ou em união estável) 

IV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 

V.  Declaração completa e guia de envio do Imposto de Renda (caso declare) 

VI.  Declaração Acúmulo Cargo (fornecida pelo Dep. de Gestão de Pessoas); 

VII. Declaração Dependentes Imposto de Renda (fornecida pelo Dep. de Gestão de Pessoas); 

VIII. Declaração Dependentes Salário-Família (fornecida pelo Dep. de Gestão de Pessoas); 

IX. Declaração de não ter sido penalizado em processo de Sindicância ou Processo Administrativo 

Disciplinar no Serviço Público; 

X.  Declaração de cumprimento do artigo 171, incisos XI e XII, da Lei Complementar n. 309/2015. 

XI. Número de conta do Banco Bradesco (se necessário, solicitar autorização de abertura de 

conta-salário para o Dep. de Gestão de Pessoas); 

XII. Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver); 

XIII. Atestado Médico Admissional (agendar com o Dep. de Gestão de Pessoas); 

 

6.3 No ato da inscrição não será solicitado comprovante das exigências contidas nos subitens 

anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido 

aprovado, será automaticamente eliminado desta Chamada Pública. 

 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1 A contratação, objeto desta Chamada Pública, é temporária, por período de 30 (trinta) dias. 

 

7.1.1 O período de contratação, expresso no item 7.1, poderá ser prorrogado, de acordo com a 

necessidade da administração, por período não superior ao do estado de calamidade pública declarado 

através do Decreto Estadual nº 1.371, de 14 de julho de 2021, e alterações, nos limites da Lei Municipal 

n.º 3.796/2002. 

 

7.1.2 O fim do estado de calamidade pública no território catarinense implicará automaticamente na 

rescisão imediata do contrato. 

 

7.2 O início do contrato ocorrerá no primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato 

Administrativo. 

 

https://riodosul.atende.net/cidadao/pagina/chamada-publica-n-0062021-fiscal-de-saude-publica-i


 

 

7.3 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja  

 

 

satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto, nos termos da Lei Municipal 

n.º 3.796/2002. 

 

 

8. DA VALIDADE 

 

8.1 Este edital entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência condicionada à duração do 

estado de calamidade pública declarado através do Decreto Estadual nº 1.371, de 14 de julho de 2021, 

e alterações, ou até a convocação do último candidato qualificado. 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

circunstâncias que serão mencionadas em adendo ou aviso a ser publicado. 

9.2 Todas as convocações, avisos, resultados e alterações referentes à realização desta Chamada 

Pública serão divulgados no sítio virtual da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, 

https://riodosul.atende.net/cidadao, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu 

acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Gestão de Pessoas. 

 

9.4 Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 

 

I. Anexo I - DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO; 

II. Anexo II - TABELA DE TÍTULOS 

 

 

Rio do Sul, 14 de janeiro de 2022. 

 

 

ROBERTA HOCHLEITNER ALEXANDRE MATOS PEREIRA 
Secretária Municipal de Saúde Secretário Municipal de Administração  

e Fazenda 

 
 
 

 

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 

Prefeito do Município de Rio do Sul 



 

 

 

 

ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO 

 

 

ENFERMEIRO 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicação para a continuidade da assistência 

prestada. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de 

enfermagem. Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Supervisionar e 

coordenar as ações do pessoal auxiliar e equipe multiprofissional quando for o caso. 

 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, visando 

o cumprimento de padrões e normas preestabelecidos. Realizar assistência integral (promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 

saúde) aos indivíduos e famílias, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade; durante o tempo e frequência necessários de acordo com 

as necessidades de cada paciente. Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias 

específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Proceder, conforme protocolos 

ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

observadas as disposições legais da profissão. Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem 

aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento. Planejar ações de 

enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e 

avaliar resultados. Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de 

trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção. Organizar e dirigir 

os serviços de Enfermagem e suas atividades técnicas e auxiliares, quando designado. Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento das Unidades de Saúde. 

Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem. 

Participar da execução de programas práticos de ensino e treinamento. Dirigir e controlar o 

funcionamento das salas de procedimentos médicos e de material esterilizado. Orientar o pessoal do 

serviço de enfermagem no expurgo, preparo e esterilização do material destinado a pequenas 

cirurgias, de material esterilizado e às diversas unidades da secretaria. Executar as tarefas específicas 

com rigorosa técnica asséptica. Participar nos programas e atividades de assistência integral à saúde 

individual e de grupos específicos, programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações  

 

 



 

 

formais e informais existentes, para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. 

Incentivar a formação e ou participação ativa da comunidade nos Conselhos Locais, Regionais e 

Municipal de Saúde. Possibilitar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe 

multiprofissional de saúde e vigilância, sempre que necessário, colaborando na elaboração, 

desenvolvimento e implementação de programas no seu campo de atuação. Proporcionar a 

disseminação do conhecimento, coordenando e desenvolvendo ações intersetoriais e parcerias com 

empresas e organizações privadas ou públicas, jornais entre outros. Preparar informes e documentos 

referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de 

serviços, portarias, pareceres e outros. Contribuir com conhecimentos de sua área técnica de 

formação para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para plena assistência à saúde, bem 

como participar dos procedimentos de vigilância sanitária à saúde e de vigilância epidemiológica para 

a população. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar, conforme 

a política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas. 

Executar outras atividades compatíveis com formação profissional.. 

 

REQUISITOS 

Graduação em Enfermagem. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos clientes da Instituição, 

auxiliar nas atividades de planejamento, promoção de saúde e outras atividades por ela 

desenvolvidas. Efetuar registros e relatórios de ocorrências e procedimentos. Trabalhar em 

conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança. 

 

 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: 

Prestar assistência sob orientação do médico ou enfermeiro, através de serviços técnicos de 

enfermagem, tratamentos, cuidados de conforto, higiene pessoal e outros. Atender a prescrições 

médicas, procedendo a triagem dos pacientes, controlando sinais vitais dos mesmos, auxiliando em 

consultas, realizando vacinas, bem como ministrando medicamentos, tratamentos e outros dados aos 

usuários. Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em 

programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção. Realizar atividades na 

promoção de campanha do aleitamento materno. Auxiliar nas atividades de urgência e emergência 

em atendimentos especializados, sob supervisão de profissional habilitado em ações que requeiram 

maior complexidade. Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas 

efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem. Realizar a movimentação e o transporte  

 

 



 

 

de clientes de maneira segura. Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 

subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica. Realizar registros da 

assistência de enfermagem prestada ao cliente e outras ocorrências a ele relacionadas. Auxiliar o 

médico nos procedimentos de pequenas cirurgias e coletar materiais para exame laboratorial. Realizar 

acompanhamento técnico, através de visitas a pacientes em hospitais, escolas, domicílios, sempre que 

necessário. Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a qualidade e 

quantidade de medicamentos e material ambulatorial, controlando o estoque, solicitando reposição 

de material, realizando organização, manutenção, controle, limpeza, esterilização de materiais, 

equipamentos e ambientes. Garantir a correta execução das atividades, orientando, supervisionando 

e treinando o pessoal, auxiliar. Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do material 

e equipamento, bem como sua conservação, preparo, armazenamento e distribuição, comunicando 

ao superior eventuais problemas. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que 

se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico. Garantir a promoção da 

saúde pública, auxiliando aos usuários, prestando informações sobre consultas, exames, 

medicamento e outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de programas de educação 

para a saúde. Zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional, tanto nos aspectos 

referentes à intimidade e privacidade dos usuários e profissionais, quanto no que se refere aos seus 

outros direitos inalienáveis. Participar, conforme a política interna do poder executivo municipal, de 

projetos, cursos, eventos, convênios e programas. Executar outras atividades compatíveis com a 

formação profissional. 

 

REQUISITOS: 

Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem. Registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão.



 

 

ANEXO II - TABELA DE TÍTULOS 

 
 

 

 

Nome:________________________________________________________________ Data de nascimento: ____/____/______ Número de dependentes: _____ 

 

CPF: _____________________ RG: _____________________ Endereço eletrônico: _____________________________________________________________ 

 

Telefone: (___) ___________________ Celular: (___) ___________________ Contato: (___) ___________________  

 

CARGO: (___) ENFERMEIRO (___) TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

Tipo Documento  

(Diploma, Certificado, Declaração, Atestado, Certidão) 
Período do curso 

Carga 

horária 
Instituição 

Confirmação 

de recebimento 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

1

0 

     

Declaro estar ciente e de acordo com as normas estabelecidas pelo respectivo edital da Chamada Pública n° 006/2021, e que os documentos acima relacionados deverão 

ser devidamente comprovados através da entrega da documentação, de acordo com os termos previstos pelo edital. Declaro ainda estar ciente de que os mesmos não 

geram direito garantido a pontuação ou classificação, pois serão objetos de análise do Departamento de Gestão de Pessoas. 

 

 

Rio do Sul (SC), ____ de ____________________________ de ______                                                   Assinatura Candidato: ___________________________________________ 

 

 

 

Recebido em ____/____/______, por __________________________________________  


