
EDITAL Nº 186/17 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO nº 010/17 PARA CONTRATAÇÃO NAS FUN-
ÇÕES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA
005 - EACS CENTRO, FARMACÊUTICO, FISCAL SANITÁ-
RIO, VETERINÁRIO.

O Prefeito Municipal de Não-Me-Toque, no uso de suas atribuições, através da Secretaria

Municipal de Administração e Planejamento, visando à eventual contratação de pessoal, no

atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, por prazo deter-

minado para desempenhar funções junto aos órgãos e repartções municipais amparado em

excepcional interesse público devidamente reconhecido com fulcro no art. 37, IX, da Const-

tuição da República, e arts. 233 a 236 da Lei Complementar Municipal n° 133/2013, torna

pública a realização de Processo Seletvo Simplifcado, que será regido pelas normas estabe-

lecidas neste Edital, no Decreto nº 116/17, de acordo com a programação estabelecida no

cronograma constante no Anexo I.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletvo Simplifcado de que trata este Edital destna-se a contratação tempo-

rária emergencial de servidor para o atendimento da função especifcada no quadro abaixo:

Funções Total de vagas Carga horária

semanal

Salário 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-

ÁREA 005 – EACS CENTRO

01 + CR 40 horas R$ 1.362,88

FARMACÊUTICO 01 + CR 40 horas 3.738,00

FISCAL SANITÁRIO 01+CR 34 horas 1.940,12

VETERINÁRIO 01 + CR 34 horas 4.866,66
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1.2 O Processo Seletvo Simplifcado será executado por intermédio de Comissão composta

por no mínimo 03 (três) servidores, designados através de Portaria.

1.3 Durante toda a realização do Processo Seletvo Simplifcado serão obedecidos, sem pre-

juízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Consttuição da República.

1.4 O edital de abertura do Processo Seletvo Simplifcado será publicado integralmente no

site www.naometoquers.com.br , no painel de publicações ofciais da Prefeitura Municipal, e

o aviso do prazo das inscrições será divulgado nas rádios locais.

1.5 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletvo Simplifcado serão pu-

blicados no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações ofciais da Prefeitura

Municipal.

1.6 Os prazos defnidos neste Edital observarão o disposto nos arts. 238 e 239 da Lei Com-

plementar nº 133, de 12-11-13, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

1.7 O Processo Seletvo Simplifcado para contratos temporários emergenciais relatvo às

funções especifcadas no item 1.1, consistrá na análise de currículos dos candidatos pela Co-

missão, conforme critérios defnidos neste Edital.

1.8 A contratação será pelo prazo determinado em lei específca e se regerá pelo Regime Ju-

rídico Estatutário dos Servidores Públicos Municipais do Município de Não-Me-Toque.

1.9 Na tabela que especifca as funções a sigla C.R. signifca Cadastro Reserva.

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 Os contratos temporários de que trata este Processo Seletvo Simplifcado corresponde

ao exercício das funções especifcadas no quadro previsto no item 1.1, conforme atribuições

estabelecidas no Anexo II deste Edital.

2.2 A carga horária semanal estabelecida no Anexo II,  será desenvolvida diariamente, de

acordo com horário defnido pela Secretaria em que o contratado for lotado.
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2.3 Pelo efetvo exercício da função temporária serão pago mensalmente o salário fxado no

item 1.1, nele compreendendo-se além da efetva contraprestação pelo trabalho, o descanso

semanal remunerado. 

2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: décimo

terceiro salário proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um

terço, indenizadas ao fnal do contrato; inscrição no Regime Geral de Previdência; Auxílio-ali -

mentação, nos termos da legislação vigente. 

2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fscais e previdenciários.

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos

para os demais servidores estatutários pelos arts. 176 e 178 do Regime Jurídico, sendo a

apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo dispositvo legal, no que

couber. 

3. INSCRIÇÕES E SUAS CONDIÇÕES 

3.1 Local, período e condições 

3.1.1 As inscrições serão recebidas no Setor de Recursos Humanos, junto à Prefeitura Muni-

cipal, sito na Av. Alto Jacuí, 840, no período de 19 a 26 de dezembro de 2017, no horário das

8:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas mediante comparecimento pessoal dos can-

didatos, e preenchimento de formulário próprio, anexo a este Edital, com apresentação de

documentos comprobatórios dos requisitos necessários para a inscrição. 

3.1.2 Serão aceitas inscrições mediante procuração, desde que apresentadas com frma

reconhecida em cartório. 

3.1.3 Os documentos deverão ser autentcados no ato da inscrição, no setor de Recursos

Humanos,  desde que o candidato apresente para conferência os originais  juntamente

com as cópias. 

3.1.4 Não serão aceitas inscrições fora de prazo 

3.1.5 Não serão aceitas inscrições por via postal, “fac-símile” ou correio eletrônico. 
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3.1.6 Os candidatos serão responsáveis pelas informações prestadas no formulário de ins-

crição, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento. 

3.1.7 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital

3.1.8 Não será cobrada taxa de inscrição 

3.2 Requisitos para inscrição 

a) tomar conhecimento desse Edital, a fm de certfcar-se de que possui os requisitos

exigidos para a contratação; 

b) ser brasileiro, nato ou naturalizado, de acordo com o art. 12 da Consttuição Fede-

ral, cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das ins-

crições; 

c) possuir 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação; 

d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) estar regularizada a situação com o serviço militar (para os candidatos do sexo

masculino); 

f) a contratação do profssional fca condicionada à comprovação de todos os requi-

sitos exigidos pela Legislação Municipal, solicitados pelo Departamento de Recur-

sos Humanos. 

g) Residir na área de abrangência nº 005-EACS (Centro) da  Estratégia de Agentes Co-

munitários de Saúde, conforme mapeamento do Município.

 3.2.1 No ato de inscrição, os candidatos deverão apresentar os documentos abaixo, origi-

nais e fotocópia:  

a) Carteira de Identdade e CPF (Cadastro de Pessoa Física) 

b) Título Eleitoral e comprovante da últma eleição;

c) Prova de quitação das obrigações militares (certfcado de reservista), para candi-

datos do sexo masculino.

d) Comprovante de escolaridade, de acordo com o exigido para o cargo.
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e) Comprovante de residência, atualizado.

f) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, disponibilizada no Anexo

III deste Edital, acompanhado de cópia dos ttulos que comprovam as informações

contdas no currículo (quando for o caso) 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1 Encerrado o prazo fxado pelo item 3.1.1, a Comissão publicará, no site www.naometo-

quers.com.br e no painel de publicações ofciais da Prefeitura Municipal, edital contendo a

relação nominal dos candidatos que tveram suas inscrições homologadas.

4.2 Os candidatos que não tveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recur-

sos escritos perante a Comissão, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua

irresignação. 

4.2.1 A Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o

nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.  

4.2.3 Sendo mantda a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado à Prefeita Munici-

pal para julgamento, cuja decisão deverá ser motvada.

4.2.4 A lista fnal de inscrições homologadas será publicada na forma do item 4.1, após a de-

cisão dos recursos.

5. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS

5.1 O currículo profssional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo III do

presente Edital. 

5.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de 100 (cem) pontos.

5.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.

5.4 Somente serão considerados os ttulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito públi-

co ou privado, que atenderem os critérios defnidos neste Edital.
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5.5 Nenhum ttulo receberá dupla valoração. 

5.6 A classifcação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos ttulos apresenta-

dos, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios:

5.6.1 Especifcações para análise de ttulos para a função de Agente Comunitário de Saúde-

Area 005 - Centro, Fiscal Sanitário, previsto neste Edital:

TÍTULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

Títulos Pontuação Uni-
tária

Pontuação
Máxima

Até 

Contrato de Trabalho/ Carteira de 
Trabalho/Termo de Posse (mais de 3 meses)

01/mês 50 4 anos e 2 meses

Atestado de experiência profssional (mais de 
3 meses)

01/mês 25 2 anos e 1 mês

Cursos ou treinamentos na área de atuação da
função com carga horária mínima de 8 horas
(últimos 10 anos)m

05 25 5 ttulos

5.6.2 Especifcações para análise de ttulo para a função de Farmacêutco,Veterinário, previs-

to neste Edital:

TÍTULOS PARA ENSINO SUPERIOR

Títulos Pontuação Unitá-
ria

Pontuação Máxi-
ma

Até

Diploma ou atestado de conclusão de 
Doutorado/Mestrado na áream 15 15 1 ttulo

Certifcado ou atestado de conclusão de curso de 
Especialização (lato sensu) na áream

10 20 2 ttulos

Certifcado ou atestado de conclusão de Curso Téc-
nico na áream 10 10 1 ttulo

Participação como ministrante em congressos, se-
minários,  colóquios,  palestras  ou  outros  eventos
relacionados à área (últimos 10 anos)m

05 10 2 ttulos

Produção cientíca,  trabalhos de pesquisa  publi-
cados em periódicos especializados  como artigos
cientfcos, capítulos de livros relacionados à área
que concorre (últimos 10 anos)m

05 10 2 ttulos

Apresentação de trabalho oral, de pôster ou resu- 05 10 2 ttulos
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mo, em evento cientfco relacionado à área (últi-
mos 10 anos)m

Cursos/treinamentos/capacitação na área de atu-
ação da função com carga horária mínima de 20
horas (últimos 10 anos)m

05 25 5 ttulos 

6. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS (FICHA DE INSCRIÇÃO) E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELI-

MINAR

6.1 A Comissão deverá proceder à análise dos currículos conforme cronograma do Anexo I.

6.2 Concluida a identfcação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar

será publicado no site www.naometoquers.com.br e no painel de publicações ofciais da Pre-

feitura Municipal, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos

estabelecidos neste edital.

7. RECURSOS 

7.1 Da classifcação preliminar dos candidatos é cabível  recurso endereçado à Comissão,

uma única vez, no prazo comum de um dia.

7.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identfcação do recorrente e as razões do pedido

recursal.

7.1.2 Será possibilitada vista do ttulos que integram os currículos e documentos na presença

da Comissão, permitndo-se anotações.

7.1.3  Havendo a reconsideração da  decisão classifcatória  pela Comissão,  será  publicada

nova classifcação dos candidatos.

8. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE

8.1 Verifcando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais

candidatos, terá preferência na ordem classifcatória, sucessivamente, o candidato que:

 I - apresentar idade mais elevada;

II- sorteio realizado pela comissão de execução do Processo Seletvo.
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8.1.1 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente defnido pela Comissão, na presença

dos candidatos interessados, os quais serão convocados por  meio de Edital de Divulgação da

Classifcação Preliminar

8.2 A aplicação do critério de desempate será efetvada após a análise dos recursos e antes

publicação da lista fnal dos selecionados.

9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

9.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultmado o seu julgamento, a Co-

missão encaminhará o Processo Seletvo Simplifcado o Prefeito Municipal para homologa-

ção.

9.2 Homologado o resultado fnal, será lançado edital com a classifcação geral dos candida-

tos aprovados, quando, então passará a contar o prazo de validade do Processo Seletvo Sim-

plifcado.

10. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

10.1 Homologado o resultado fnal do Processo Seletvo Simplifcado os candidatos serão

convocados conforme a necessidade temporária e emergencial à critério da Administração,

mediante o atendimento das seguintes condições: 

10.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei;

10.1.2 Ter idade mínima de 18 anos;

10.1.3 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

10.1.4 Gozar de boa saúde fsica e mental, comprovada por exames médicos atestados pela

Junta Médica Ofcial do Município; 

10.1.5 Ter nível de escolaridade mínima exigida para a função;

10.1.6 Residir na área de abrangência nº 003 (Centro) do Programa Estratégia da Família da

Secretaria Municipal de Saúde, conforme mapeamento do Município.
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10.1.7 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Muni-

cípio.

10.2 A convocação do(s) candidato(s) classifcado(s) será realizada por meio de Edital publi-

cado no site  www.naometoquers.com.br e no painel de publicações ofciais da Prefeitura

Municipal.

 10.2.1 Em 03 dias o candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal, junto a Equipe

de Recursos Humanos senão será desclassifcado.

10.3 Quando convocado para exerce a função o candidato poderá:

I – Assinar o contrato por prazo determinado, sendo reclassifcado para o fnal da lista de

classifcação ao término do contrato;

II – Postergar, por uma única vez, e ser reclassifcado para o fnal da lista de classifcação;

III – Desistr, e ser excluído da lista de classifcação,

10.4 Não comparecendo o candidato convocado ou verifcando-se o não atendimento das

condições  exigidas  para  a  contratação  serão  convocados  os  demais  classifcados,  obser-

vando-se a ordem classifcatória crescente.  

10.5 O prazo de validade do  Processo Seletvo Simplifcado será de 1 (um) ano, podendo ser

prorrogável uma vez, por igual período. 

10.6 Durante o prazo de validade,o Processo Seletvo  Simplifcado poderá ser revogado total

ou parcialmente,quando houver homologação de Concursos Públicos com candidatos apro-

vados os mesmos  cargos.

10.7 Nos casos referente 10.6,a Banca de Concurso Público será utlizada como critério de

seleção para asa admissiões em funções públicas temporárias.

10.8 No período de validade do Processo Seletvo Simplifcado, em havendo a rescisão con-

tratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais can-

didatos classifcados, observada a ordem classifcatória.

10.9 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que opta-

ram por passar para o fnal da lista,  havendo ainda necessidade de contratações para as
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mesmas funções, poderão ser chamados e contratados enquanto o processo seletvo estver

vigente.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classifcação

do candidato, valendo para esse fm a publicação do resultado fnal.

11.2 Os candidatos aprovados e classifcados deverão manter atualizados os seus endereços

e telefones.

11.3  Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá

haver a readequação das condições defnidas inicialmente no edital, conforme dispuser a le-

gislação local. 

11.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 

Não-Me-Toque/RS, 19 de dezembro de 2017

ARMANDO CARLOS ROOS
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS
Secretária de Administração e Planejamento
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ANEXO I

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Período de Inscrições 19 a 26/12/2017
Publicação dos Inscritos 27/12/2017
Recurso da não homologação das inscrições 28/12/2017
Manifestação da Comissão na reconsideração e Jul-
gamento do Recurso pelo Prefeito.

29/12/2017

Lista Final das incrições Homologadas 29/12/2017
Análise dos currículos e classifcação 02/01/2018
Publicação da classifcação preliminar 03/01/2018
Recurso 04/01/2018
Manifestação da Comissão na reconsideração e jul-
gamento do recurso pelo Prefeito e aplicação dos
critérios de desempate

05/01/2018

Publicação da classifcação fnal de inscritos             05/01/2018
Publicação do Edital de Homologação 05/01/2018



ANEXO II

EMPREGO:     AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Atribuições

Descrição Sinténtca: Desenvolver e executar atvidades de prevenção de doenças e promoc-
çao da saúde,por meio de ações educatvas e coletvas,nosd domicílios e na comunidade,sob
supervisão competente.

Descrição Genérica: Utlizar instrumentos para diagnóstcos demográfcos e sócio cultural da
comunidade  de  sua  atuação,executar  atvidades  para  a  saúde  individual  e  coletva
registrar,para controle das ações de saúde;nascimentos,óbitos,doenças e outros agravos da
saúde,estmular  a  partcipação  nas  politcas-públicas  como  estratégia  da  conquista  de
qualidade de vida á família,partcipar promover ações que fortaleçam os elos entre o setor
de saúde e outras polítcas públicas que promovam a qualidade de vida;desenvolver outras
atvidades pertnentes á função do Agente Comunitário de Saúde.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
  
Horário: período normal de 40 horas semanais,inclusive em regime de plantão e trabalho e
domingos e feriados.
Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços,relacionados com a saúde
pública,em domingos e feriados.Uso de uniforme e EPI.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

Idade: 18 anos

Instrução: Ensino Fundamental Completo,

Residir  na  área  da  comunidade  em  que  atuar,conforme  mapeamento  aprovado  pelo
Conselho Municipal de Saúde,nos termos do art.6º,Inciso I,da Lei Federal nº 11.350,de 05 de
outubro 2006.
O candidato deverá comprovar através de comprovante de residência que reside na área
que se inscreveu.

Conhecimento em informátca.



CARGO: FARMACÊUTICO

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintétca: realizar manipulações farmacêutcas e fscalizar a qualidade

dos produtos farmacêutcos.

b) Descrição Analítca:  Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as

prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de medica-

mentos, drogas e materiais necessários à farmácia; conferir, guardar e distribuir drogas e

abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e narcótcos; reali-

zar  inspeções  relacionadas  com a  manipulação farmacêutca e  aviamento do receituário

médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se

por equipes auxiliares necessárias à execução das atvidades próprias do cargo; administrar e

organizar  o armazenamento de produtos farmacêutcos e medicamentos, adquiridos pelo

Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de medica-

mentos e produtos farmacêutcos; prestar assessoramento técnico aos demais profssionais

da saúde, dentro do seu campo de especialidade; partcipar nas ações de vigilância epidemi-

ológica e sanitária; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatza-

dos executar tarefas afns.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Escolaridade: nível superior;

b) Habilitação Funcional: habilitação legal para o exercício da profssão e inscrição

no Conselho Regional respectvo.

PADRÃO: 12



CARGO: FISCAL SANITÁRIO

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintétca: Exercer a fscalização sanitária com respeito à aplicação da legislação.

Descrição Analítca:  Inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados

alimentos para verifcar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamen-

to, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de

utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e saúde dos funcionários; inspecionar

estabelecimentos de ensino, verifcando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos,

condições de ventlação e sanitários; investgar medidas para melhorar as condições sanitá-

rias consideradas insatsfatórias; identfcar problemas e apresentar soluções às autoridades

competentes; comunicar a quem de direito os casos de infração que constatar; partcipar de

desenvolvimentos de programas sanitários; partcipar na organização de comunidades reali-

zar atvidades educatvas e de saneamento; fazer inspeções rotneiras nos açougues e mata-

douros; fscalizar os locais de matança verifcando as condições sanitárias dos seus interio-

res, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela obediência a le-

gislação sanitária; reprimir matanças clandestnas, adotando as medidas que se fzerem ne-

cessárias; apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção; vis-

toriar os estabelecimentos de venda de produtos; fscalizar locais de prestação de serviços

de saúde ou em que se manuseiem insumos relacionados a ela; lavrar termos e autos espe-

cífcos em matéria relacionada com o exercício de suas atribuições; proceder e acompanhar

processos administratvos; instruir autorizações e licenças na respectva área de atuação; di-

rigir veículos da municipalidade, para cumprimento de suas atribuições especifcas, median-

te autorização administratva; efetuar autuações e verifcações relatvas ao cumprimento de

convênios com outros órgãos; executar outras tarefas afns.



Condições de Trabalho:

 Horário: período normal de 34 horas semanais;

Outras: o exercício do cargo exige atvidade externa, em horário noturno e fnais de semana,
em estabelecimentos sujeitos ao controle e vistoria do poder fscal e de polícia administrat-
va. Uso de uniforme e EPI;

Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Ensino Médio completo;

PADRÃO: 10

(Redação dada pela LC 150, de 11 de novembro de 2014)



CARGO: VETERINÁRIO     

ATRIBUIÇÕES:

a) Sintétcas: Prestar assistência veterinária e zootécnica aos produtores rurais do Município.

b) Genéricas: Prestar assistência técnica aos produtores rurais do Município, no sentdo de

assegurar-lhes, em função de planejamentos simples e racionais uma exploração zootécnica

econômica; estmular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, bem como

a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir criadores sob proble-

mas de técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de defesa sanitária; pre-

venção, controle e erradicação de agravos à saúde animal e zoonoses; tratamento das enfer-

midades e dos traumatsmos que afetam os animais; prestar orientação tecnológica no sent-

do do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; realizar exames; diagnóstcos

e aplicação de terapêutca médica e cirúrgica veterinária; fscalizar, controlar e atestar o es-

tado de sanidade de produtos e subprodutos de origem animal para o consumo humano; fa-

zer vacinação ant-rábica em animais e orientar a proflaxia da raiva; executar funções pert-

nentes ao sistema de inspeção municipal; operar os equipamentos disponíveis e os sistemas

e recursos informatzados; executar tarefas afns, inclusive as previstas no respectvo regula-

mento da profssão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Horário de Trabalho: 34 horas semanais

REQUISITOS PARA PROVIMENTO

     a) Idade: 18 anos

    b) Escolaridade: Superior Completo

    c) Habilitação Funcional: Específca para o exercício legal da profssão

PADRÃO: 13



                                                                ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº________________
Cargo: ______________________________

1. DADOS PESSOAIS
Nome completo: _____________________________________________________________
Pai: ________________________________________________________________________
Mãe: _______________________________________________________________________
Nacionalidade: ___________________________ Naturalidade: ________________________
Data de Nascimento: ____/ ____/ _______  Estado Civil: _____________________________

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
RG: ______________________ Órgão Expedidor: ______ Data de Expedição: ____/___/____
CPF: _____________________ Número do certfcado de reservista:_____________ _______
Título de Eleitor ____________________________ Zona: __________ Seção: ___________
Endereço Residencial: ______________________________________________ nº _______ 
Complemento:___________________ Bairro: ______________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Telefone residencial: ______________________ Celular: ____________________________
Outro endereço e telefone para contato ou recado: _________________________________

3. CARGO:______________________________________________________________

Conhecimento Informátca: (    ) Sim     (     )Não
Cursos:_____________________________________________

4. ESCOLARIDADE

4.1 ENSINO FUNDAMENTAL

Insttuição de Ensino: ______________________________________________________

Ano de conclusão: ________________________________________________________



4.2 ENSINO MÉDIO

Insttuição de Ensino: ______________________________________________________

Ano de conclusão: ________________________________________________________

4.3 GRADUAÇÃO

Curso: __________________________________________________________________

Insttuição de Ensino: ______________________________________________________

Ano de conclusão: ________________________________________________________

4.4 PÓS  GRADUAÇÃO

Curso: __________________________________________________________________

Insttuição de Ensino: ______________________________________________________

Nível: _________  Carga horária: ____________

Data da conclusão: _______-________-________

Não-Me-Toque (RS), _________ de_________________ de _______

Assinatura do Candidato


