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         E D I T A L N° 014, de 16 de julho de 2019. 

 
 O PREFEITO DE SÉRIO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos ter-

mos do Art. 37 da CFB/88 e Lei Municipal de nº 1631/2019,  TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos 

interessados, que estarão abertas, no período de 18 a 22 de julho de 2019, as inscrições para o Processo Sele-

tivo Simplificado para preenchimento, via contrato administrativo temporário, uma vaga para as funções de 

ENFERMEIRO,  com as atribuições, abaixo discriminadas, submetido ao Regime Geral de Previdência So-

cial – RGPS. A contratação será regida pelas instruções contidas neste Edital, pelas demais disposições legais 

vigentes e baseado em normas contidas nas leis municipais citadas. 

 

1- DO QUADRO DE CONTRATAÇÃO 

 

FUNÇÃO ENFERMEIRO 

CARGA HORÁRIA 40 horas semanais 

LOTAÇÃO    Secretaria de Saúde, Trabalho, Habitação e Assistência Social. 

REMUNERAÇÃO R$ 3.473,00; (três mil, quatrocentos e setenta e três centavos). 

PERÍODO Até 15/10/2019, prorrogável enquanto persistir o afastamento da titu-

lar, limitado a 30 de janeiro de 2019. 

ESCOLARIDADE e HABILITAÇÃO:   Ensino Superior Completo com registro e regularidade no CO-

REN. 

Descrição Analítica: Prestar serviços em hospitais, unidades de saúde e sanitárias, ambulatoriais e 

seções de enfermagem; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados e atendidos nas 

unidades sanitárias; fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, ministrar remédios; responder pela 

observância das prescrições médicas relativas a pacientes; velar pelo bem-estar físico e psíquico dos 

pacientes; supervisionar a esterilização do material em salas de operações; auxiliar os médicos nas 

intervenções cirúrgicas; prestar socorros de urgência; orientar o isolamento dos pacientes; supervisi-

onar os serviços de higienização de pacientes; providenciar o abastecimento de material de enferma-

gem; controlar o serviço de alimentação e rouparia; fiscalizar a limpeza das unidades onde estiverem 

lotados; supervisionar os trabalhos executados pelo pessoal que lhe for subordinado; acompanhar o 

desenvolvimento contínuo da educação pessoal de enfermagem; elaborar programas de educação sa-

nitária; participar do ensino em escolar de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem; 

participar dos serviços de saúde pública nos diversos setores, inclusive na prevenção da saúde famili-

ar; apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; executar tarefas afins;  
  
2 - CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

 

Carga horária semanal de 40 horas, sujeito ao uso de uniforme, plantões, viagens e atendimento ao público e 

uso equipamentos de proteção individual. 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1 – No período de 18 a 22 de julho de 2019, junto a Secretaria da Administração e Planejamento, no prédio 

da Prefeitura Municipal, localizado à rua 17 de Novembro 1075, Bairro Centro, Sério/RS, nos seguintes horá-

rios: 
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- Das 08h30min às 11h30min e das13h30 às 16h; 

 

3.2 – Das condições para inscrição: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estar em gozo das prerrogativas constantes no artigo 12 da CFB/88; 

b) Escolaridade mínima, conforme acima citado, e demais requisitos descritos no item 1. 

3.3- Documentação 

a) Cópia da carteira de identidade e CPF; 

b) Cópia do comprovante de escolaridade e COREN; 

c) No ato da inscrição deverão ser entregues os títulos para contagem de pontuação conforme descrito no ítem 

4.3. 

3.3.1- Não serão aceitas inscrições por correspondência, bem como não será permitido pedido de inscrição 

condicional, via postal ou fac-símile.  

 

4- DAS CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO/EXECUÇÃO 

 

4.1- O processo de seleção constituir-se-á de entrevista e avaliação de titulação, por comissão especialmente 

formada para tal. 

4.2- Na entrevista será levado em conta as respostas técnicas de atuação na área, triagem e acolhimento, com 

correção, valendo 30 pontos, conhecimento de sistemas de Saúde Pública = 20 pontos; e a facilidade de ex-

pressão e comunicação = 10 pontos. 

4.2.2 – A entrevista realizar-se-á no dia 23 de julho de 2019, às  10 h, no Prédio do Centro Administrativo. 

4.3 – Da titulação: 

4.3.1 - Tiver experiência em Saúde Pública na função de Enfermeiro, com atuação junto a Unidades 

Básicas de Saúde de Municípios - Dois pontos para cada seis meses completos, limitado a 20 pontos, 

devidamente comprovado. 

4.3.2 - Tiver mais tempo de formação: Um ponto por ano completo de formação, limitado a 05 

pontos. 

4.3.3 - Tiver maior escolaridade, assim distribuído: 

a - Tiver concluído Doutorado –  5 pontos. 

b - Tiver concluído Mestrado – 5 pontos. 

c - Tiver concluído Pós-Graduação – 5 pontos. 
4.4 – Em caso de empate terá preferência: 

a – mais tempo de atuação em UBS de municípios, na função de enfermeiro; 

b – maior titulação; 

c – mais idade. 

4.4.1 – Caso persistir o empate, o desempate será realizado mediante sorteio público,  no dia 25 de Ju-

lho de 2019, às 14h, no saguão do Centro Administrativo,  neste Município. 
4.5 - O Resultado final do Processo será divulgado dia 25 de julho de 2019,  junto ao mural de publicação da 

prefeitura e/ou pela internet no endereço www.municipiodeserio.com.br, link concursos. 

4.6 - A convocação primeiro classificado será imediata, com contratação após a apresentação da documenta-

ção e formalização necessária para a admissão. 

 

5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 – Este processo terá validade enquanto tiver necessidade de contratação temporária para o cargo  acima 

citado, limitado a 30 de dezembro de 2020. 

5.2- O candidato chamado e que não se manifeste no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da convocação, será 

http://www.municipiodeserio.com.br/
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declarado desistente. 

 

6- DA CONVOCAÇÃO: 

6.1- A convocação será feita por e-mail, no endereço eletrônico informado na ficha de inscrição, ou, 

em caso de não possuir e-mail, por telefone que for informado na ficha de inscrição. Os chamados 

para a contratação terão prazo de 5(cinco) dias úteis assumir o contrato, a partir da ciência, sob pena 

de ser desclassificado, e deverão apresentar boas condições de saúde, atestado por um médico do tra-

balho, e demais documentos exigidos pelo Setor de Recursos Humanos. 
 

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1- As inscrições dos candidatos importará no conhecimento das instruções deste Edital e na aceitação tácita 

das condições nele contidas, tais como se acham estabelecidas. 

7.2- As publicações sobre o processamento desta seleção serão feitas por Edital, afixados no Quadro de Pu-

blicações do Município e junto a Equipe de Pessoal da Prefeitura e ou internet, endereço 

www.municipiodeserio.com.br, link concursos. 

   

GABINETE DO PREFEITO, em 16 de julho de 2019. 

  

 

 

                                       ELIR ANTONIO SARTORI, 

                                                          Prefeito  

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 

VAGNER CAPOANI 

Secretário da Administração  

E Planejamento e Finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipiodeserio.com.br/
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E D I T A L N° 014, de 16 de julho de 2019 

FORMULÁRIO DE TITULAÇÃO  - ITEM 4.3 

 4.3 – Da titulação: 

4.3.1 - Tiver experiência em Saúde Pública na função de Enfermeiro, com atuação junto 

a Unidades Básicas de Saúde de Municípios - Dois pontos para cada seis meses 

completos, limitado a 20 pontos, devidamente comprovado. ____________ Pts 

Período: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Local UBS: ____________________________________________________________ 

4.3.2 - Tiver mais tempo de formação: Um ponto por ano completo de formação, 

limitado a 05 pontos. 

Data de Conclusão do Curso do Superior: __________________________________ 

4.3.3 - Tiver maior escolaridade, assim distribuído: 

a - Tiver concluído Doutorado –  5 pontos.   (      ) sim       (     ) não 

b - Tiver concluído Mestrado – 5 pontos. (      ) sim       (     ) não 

c - Tiver concluído Pós-Graduação – 5 pontos. (      ) sim       (     ) não 

4.4 – Em caso de empate terá preferência: 

a – mais tempo de atuação em UBS de municípios, na função de enfermeiro:  ______ anos 

b – maior titulação - ______________________________________ 

c – mais idade - ___________________________________________ 

 

 


