
 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

EDITAL Nº 029/2017, DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 006/2017 

 

Retifica o Edital nº 006/2017, de 12/01/2017, do 

Processo Seletivo nº 001/2017, dando nova 

Redação ao  Item 2.  e  aos subitens 2.1.2. e 

2.1.26..  

 

  PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, no uso 

de suas atribuições legais, retifica o Edital nº 006/2017, dando nova redação ao Item 2.  

e aos subitens 2.1.2. e 2.1.26.,  todos do Edital nº 006/ 2017, de 12/01/2017, do Processo 

Seletivo nº 001/2017. 

 

   “ 2. DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 

FUNÇÃO REQUISITOS CADA

STRO 

RESER

VA 

CARGA 

HORÁRI

A 

VENCIMENT

O 

Assistente 

Social para 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial I 

Curso Superior 

Completo em 

Serviço Social e 

registro no respectivo 

órgão de classe 

CR 30 horas 

semanais 

R$ 3.021,03 

 Atendente de 

Saúde 

Ensino Médio 

completo e curso de 

curso de Auxiliar de 

Consultório Dentário 

de no mínimo 40 

horas, com registro 

no CRO 

CR 40 horas 

semanais 

R$ 983,52 

Cirurgião 

Dentista 

Ensino Superior em 

Odontologia e 

registro no respectivo 

órgão de classe 

CR 40 horas R$ 4.028,04 



 

 

Condutor do 

Serviço 

Atendimento 

Móvel de 

Urgência do 

SAMU 192/ RS 

21 anos completos, 

Ensino Médio 

Completo, Carteira 

de habilitação 

Categoria D, com no 

mínimo de 12 meses 

de habilitação, 

CERTIFICADO 

DOS CURSOS DE 

BLS(BASIC LIFE 

SUPORT)/SUPORT

E BÁSICO DE 

VIDA; APH 

(ATENDIMENTO 

PRÉ-HOSPITALAR) 

DE NO MÍNIMO 20 

HORAS 

CERTIFICADOS 

PELO MEC; 

CERTIFICADO DO 

CURSO PARA 

CAPACITAÇÃO DE 

CONDUTORES DE 

VEÍCULOS DE 

EMERGÊNCIA. 

(ART. 145 – CTB. 

RESOLUÇÃO DO 

CONTRAN 

Nº168/2004); 

EXPERIÊNCIA EM  

SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO 

MÓVEL DE  

URGÊNCIA/EMER

GÊNCIA - 192 RS 

DE ATÉ 06 MESES. 

CR 40 horas 

semanais 

em 

regime de 

plantão e 

com 

compensa

ção de 

horário. 

R$1.766,68 

Educador 

Físico para 

Núcleo de 

Apoio à Saúde 

da Família 

Curso Superior em 

Educação Física e 

registro no respectivo 

órgão de classe 

CR 20 horas R$2.237,79 

Enfermeiro  Ensino Superior em 

Enfermagem e 

registro no respectivo 

órgão de classe 

CR 40 horas R$4.240,04 



 

 

Farmacêutico  Curso Superior 

Completo em 

Farmácia e registro 

no respectivo órgão 

de classe 

CR 40 horas R$ 4.028,04 

Fisioterapeuta  Curso Superior 

Completo em 

Fisioterapia e registro 

no respectivo órgão 

de classe 

CR 20 horas R$2.237,79 

Fonoaudiólogo   

Curso Superior 

Completo em 

Fonoaudiologia e 

registro no respectivo 

órgão de classe 

CR 20 horas R$2.237,79 

Médico Clínico 

Geral para 

Unidade Básica 

de Saúde 

Curso Superior 

Completo em Medicina 

e registro no respectivo 

órgão de classe; 

CR 
20 

h/semanais 
R$ 6.815,24 

Médico Clínico 

Geral para 

Unidade Básica 

de Saúde 

Curso Superior 

Completo em Medicina 

e registro no respectivo 

órgão de classe; 

CR 
40 

h/semanais 
R$ 13.630,49 

Médico Clínico 

Geral para 

Estratégia de 

Saúde da 

Família  

Ensino Superior em 

Medicina e registro 

no respectivo órgão 

de classe 

CR 40 horas R$13.630,49 

 

Médico 

Ginecologista/ 

Obstetra para 

Estratégia de 

Saúde da 

Família  

Curso Superior 

Completo em 

Medicina, registro no 

respectivo órgão de 

classe e certificado de 

especialização na 

área. 

CR 40 horas R$15.902,24 

 

 

Médico 

Ginecologista/ 

Obstetra para 

Estratégia de 

Saúde da 

Família  

Curso Superior 

Completo em 

Medicina,  registro no 

respectivo órgão de 

classe e certificado de 

especialização na 

área. 

CR 20 horas R$7.951,12 

Médico 

Pediatra para 

Curso Superior 

Completo em 

CR 40 horas R$15.902,24 

 



 

 

Estratégia de 

Saúde da 

Família 

Medicina, registro no 

respectivo órgão de 

classe e certificado de 

especialização na 

área. 

 

Médico 

Psiquiatra para 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial I 

Curso Superior 

Completo em 

Medicina,  registro no 

respectivo órgão de 

classe e certificado de 

especialização na 

área. 

CR 10 horas R$3.975,56 

Médico 

Psiquiatra para 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial I 

Curso Superior 

Completo em 

Medicina, registro,  

registro no respectivo 

órgão de classe e 

certificado de 

especialização na 

área. 

CR 20 horas R$7.951,12 

Médico 

Veterinário 

Curso Superior 

Completo em 

Medicina Veterinária 

e registro no 

respectivo órgão de 

classe 

CR 20 horas R$2.237,79 

Nutricionista 

para o Núcleo 

de Apoio à 

Saúde da 

Família 

Curso Superior 

Completo em 

Nutrição e registro no 

respectivo órgão de 

classe 

CR 40 horas R$ 4.028,04 

Psicólogo para 

Centro de 

Atenção 

Psicossocial I 

Curso Superior 

Completo em 

Psicologia e registro 

no respectivo órgão 

de classe 

CR 20 horas 

 

R$ 2.014,02 

Psicólogo para 

o Núcleo de 

Apoio à Saúde 

da Família 

Curso Superior 

Completo em 

Psicologia e registro 

no respectivo órgão 

de classe 

CR 40 horas R$ 4.028,04 

Químico 

Industrial 

Curso Superior 

Completo em 

Química Industrial e 

registro no respectivo 

CR 40 horas R$ 4.028,04 



 

 

órgão de classe 

Técnico de 

Enfermagem 

do  Serviço 

Atendimento 

Móvel de 

Urgência do 

SAMU 192/ RS  

Curso Técnico em 

Enfermagem 

Completo e registro 

no respectivo órgão 

de classe; 

ATESTADO OU 

CERTIDÃO DE 

EXPERIÊNCIA EM   

SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO 

MÓVEL DE 

URGÊNCIA/EMER

GÊNCIA/192 RS  

DE ATÉ 12 MESES; 

CERTIFICADO 

DOS CURSOS DE 

BLS(BASIC LIFE 

SUPORT)/SUPORT

E BÁSICO DE 

VIDA E APH 

(ATENDIMENTO 

PRÉ-HOSPITALAR) 

DE NO MÍNIMO 20 

HORAS 

CERTIFICADOS 

PELO MEC;  

CR 40 horas 

semanais 

em 

regime de 

plantão e 

com 

compensa

ção de 

horário. 

R$ 1.930,98 

Técnico de 

Enfermagem   

Curso Técnico em 

Enfermagem 

Completo e registro 

no respectivo órgão 

de classe 

CR 40 horas  R$1.531,12 

Terapeuta 

Ocupacional  

Curso Superior 

Completo em 

Terapia Ocupacional 

e registro no 

respectivo órgão de 

classe 

CR 30 horas 

semanais 

R$ 3.021,03  .” 

    

“2.1.2. ASSISTENTE SOCIAL PARA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I 

30 HORAS 

Descrição Sintética: atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, 

acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e ações no 

Centro de Atenção Psicossocial, relativas à área da Assistência Social.  

Descrição Analítica: prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, 



 

 

identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de 

outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou 

eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 

reintegração dessas pessoas à sociedade; estudar e analisar as causas de desajustamento 

social, estabelecendo planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade 

do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio social; 

aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o 

seu ajustamento ao meio social na unidade de saúde ou nos seus domicílios; ajudar as 

pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como 

menores carentes ou infratores, agilização de exames, remédios e outros que facilitem e 

auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; elaborar diretrizes, atos 

normativos e programas de assistência social, promovendo atividades educativas na 

unidade de saúde e na comunidade, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e 

melhoria do comportamento individual; realizar grupos terapêuticos, avaliação de 

sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento às emergências psiquiátricas, realizar 

interconsultas com serviços de referencia e com a atenção básica, realizar apoio 

matricial em saúde mental à atenção básica; assistir as famílias in loco nas suas 

necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, 

médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência 

harmônica entre os membros; elaborar e emitir pareceres socioeconômicos, relatórios 

mensais e relação de material e medicamentos necessários; participar de programas de 

reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover 

a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes 

por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; colaborar com a limpeza e 

organização do local de trabalho; acompanhamento em transferência de pacientes, 

orientação , acompanhamento e busca ativa dos pacientes para internações 

compulsórias, acompanhamento e orientação a familiares de pacientes intensivos; 

coordenar e supervisionar campo de estágio curriculares devidamente autorizados pela 

instituição de ensino e prefeitura, desenvolvido no ambiente de trabalho; executar 

outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato, preservar o 

patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários; acatar e respeitar as 

rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do 

mesmo,  possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações 

orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e 

facilidade de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar 

sempre que selecionados dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema 

Único de Saúde. 

A carga horária semanal será de 3 0  horas e será desenvolvida diariamente, de 

acordo com o horário definido pela autoridade competente. 

Pelo efetivo exercício da função temporária   será   pago   mensalmente   o 

vencimento inicial de R$ 3.021,03 (três mil e vinte e um reais e três centavos), nele 

compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso 

semanal remunerado.  

Além do vencimento, o contratado fará jus às vantagens funcionais previstas no 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Candelária, e quando couber e 



 

 

avaliação ao adicional de insalubridade previsto nos Art. 90 a 94 do Regime Jurídico 

dos Servidores Municipais. 

Sobre  o   valor   total   da   remuneração   incidirão   os   descontos   fiscais   e 

previdenciários. 

Os deveres e proibições aplicados ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários, pelos arts. 132 a 134 do Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Candelária, sendo a apuração 

processada na forma do regime disciplinar do mesmo diploma, no que couber.” 

 

“2.1.26. TERAPEUTA OCUPACIONAL 30 HORAS 

Descrição Sintética: Atender pacientes para prevenção, tratamento e reabilitação 

utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; participar de 

equipe multiprofissional para elaboração de diagnósticos e atividades de prevenção e 

promoção da saúde. 

Descrição Analítica: atuar em laboratório e domicílios na área de saúde mental, na 

prevenção, tratamento e reabilitação terapêutica ocupacional; realizar visitas 

domiciliares em casos especiais; atender pacientes para prevenção, tratamento e 

reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; 

participar de equipe multiprofissional para elaboração de diagnóstico e atividades de 

prevenção e promoção de saúde; coordenar e supervisionar campo de estágio curricular 

devidamente autorizado pela instituição de ensino e prefeitura desenvolvidos no 

ambiente de trabalho; conhecer os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), da Reforma Sanitária e da Reforma Psiquiátrica; visar uma reintegração social 

do paciente, desenvolvendo ações junto a equipe de reabilitação; promover a 

valorização do homem "em face de sim mesmo, a família e a comunidade"; 

proporcionar atividades construtivas para, na medida do possível evitar invalidez; 

proporcionar atividades de grupo, classificando os pacientes de acordo com sua 

recuperação mental ou física; discutir com a equipe casos clínicos e projetos; realizar 

visitas domiciliares; estimular e auxiliar na criação de espaços de convivência para 

pacientes; planejar e organizar oficinas terapêuticas na Atenção Básica e Secundária, 

sendo esta voltada para usuário adulto e criança e adolescentes; avaliação terapêutica 

ocupacional; acompanhamento terapêutico, direcionar atividades de acordo com o 

interesse e habilidades dos usuários; estabelecer estratégias de redução de danos 

voltadas para minimizar as consequências do uso indevido, não somente de drogas 

lícitas e ilícitas, bem como de outras substâncias; promover atividades lúdicas voltadas 

para criança/adolescente; instruir e acompanhar as atividades ocupacionais 

desenvolvidas pelos pacientes, para sua valorização e melhoria das condições de saúde; 

auxiliar no tratamento médico dos pacientes, empregando técnicos para agilizar sua 

reabilitação; registrar no prontuário a consulta e ou atendimento prestado ao indivíduo; 

realizar grupos terapêuticos, avaliação de sinais e sintomas psiquiátricos, atendimento à 

emergências psiquiátricas, realizar interconsultas com serviços de referencia e com a 

atenção básica, realizar apoio matricial em saúde mental à atenção básica; auxiliar no 

tratamento médico dos pacientes, empregando técnicas para agilizar sua reabilitação; 

auxiliar o atendimento psicológico repassando informações necessárias; registrar no 

prontuário a consulta e ou atendimento prestado ao indivíduo; oferecer oficinas na sua 



 

 

área de experiência e conhecimento, propiciando a convivência familiar, a inclusão 

social e cultural; estimular hábitos saudáveis, como cuidados pessoais, de higiene e 

esportivas que melhore sua autoestima e a convivência social; orientar as famílias de 

pacientes como lidar com as dificuldades do dia-a-dia, desenvolvendo as 

potencialidades individuais; promover eventos coletivos como comemorações, passeios, 

visitas a feiras, exposições, parques, cinemas, visando à socialização, à integração e a 

autonomia; acompanhamento em transferência de pacientes, orientação , 

acompanhamento e busca ativa dos pacientes para internações compulsórias, 

acompanhamento e orientação a familiares de pacientes intensivos; executar outras 

tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato, preservar o 

patrimônio e servindo como exemplo aos demais funcionários; acatar e respeitar as 

rotinas estabelecidas; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética do 

mesmo,  possuir equilíbrio emocional e autocontrole; ter disposição para cumprir ações 

orientadas; possuir capacidade física e mental para a atividade; ter iniciativa e facilidade 

de comunicação; possuir capacidade de trabalhar em equipe; participar sempre que 

selecionados dos treinamentos; ter conhecimentos básicos sobre o Sistema Único de 

Saúde. 

A carga horária semanal será de 3 0  horas e será desenvolvida diariamente, de 

acordo com o horário definido pela autoridade competente. 

Pelo efetivo exercício da função   temporária   será   pago   mensalmente   o 

vencimento inicial de R$ 3.021,03(três mil e vinte e um reais e três centavos), nele 

compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso 

semanal remunerado.  

Além do vencimento, o contratado fará jus às vantagens funcionais previstas no 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Candelária, e quando couber e 

avaliação ao adicional de insalubridade previsto nos Art. 90 a 94 do Regime Jurídico 

dos Servidores Municipais. 

Sobre o   valor   total   da   remuneração   incidirão   os   descontos   fiscais   e 

previdenciários. 

Os deveres e proibições aplicados ao contratado correspondem àqueles 

estabelecidos para os demais servidores estatutários, pelos arts. 132 a 134 do Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Candelária, sendo a apuração 

processada na forma do regime disciplinar do mesmo diploma, no que couber.” 

 

Candelária, RS, 29 de março de 2017. 

 

 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e publique-se                                                                                Registrado às fls.________ 

                                                                                                                        do competente  livro,   em 

                                                                                                                        29 de março de 2017.    

DIONATAN TAVARES DA SILVA                                                               ______________________  

 Sec. Mun. da Administração                                                                          Agente Adm. Auxiliar    

 


