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EDITAL Nº. 206 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 
Edital de abertura do Processo Seletivo 

Simplificado nº 037/21 para contratação nos 

cargos de Agente Comunitário de Saúde 

área 003-Centro, Enfermeiro, Motorista e 

Técnico em Enfermagem................................ 

 

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e atendendo ao disposto 

na Lei Complementar nº 133/2013 (Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos do Município de Não-Me-Toque) e ao Decreto nº 116/2017 (Institui 

o regulamento para a realização de Processo Seletivo Simplificado no âmbito da 

Administração Pública do Município de Não-Me-Toque), torna pública as informações 

das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Agente 

Comunitário de Saúde área 003-Centro, Enfermeiro, Motorista e Técnico em 

Enfermagem. 

1. DA VAGA 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital destina-se a contratação 

temporária emergencial de servidor para os seguintes cargos:  

 
Cargo Total de 

vagas 
Carga horária 
semanal 

Salário  Escolaridade 

Agente Comunitário de 

Saúde área 003 -Centro 

C.R. 40 Horas R$ 

1.734,63 

Ensino Médio 

Enfermeiro  1 + C.R. 40 Horas R$ 

4.398,77 

Ensino Superior 

Motorista  C.R. 44 Horas R$ 

1.727,24 

Ensino 

Fundamental 

Técnico Em Enfermagem C.R. 40 Horas R$ 

2.341,55 

Ensino  Médio 

(Técnico) 
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* C. R: cadastro reserva 

* Agente Comunitário de Saúde Área 003 - Centro: abrange o Bairro Centro, Vila Nova 

(parte), Solano e adjacências. 

 
1.2 Descrição das atividades dos cargos de Agente Comunitário de Saúde área 003-

Centro, Enfermeiro, Motorista e Técnico em Enfermagem: de acordo com Anexo II. 

1.3 Os atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no site https://naometoque.rs.gov.br/publicacoes/editais-concurso/ e no 

painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, por meio de Editais. 

1.4 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto no art. 238 da Lei 

Complementar nº 133/2013. 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado para contrato temporário emergencial relativo aos 

cargos específicos do item 1.1, consistirá na análise dos títulos apresentados pelos 

candidatos, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.6 A contratação será pelo prazo determinado em Lei específica e se regerá pela Lei 

Complementar Nº 133/2013. 

1.7 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 final do contrato; inscrição no Regime Geral de 

Previdência; auxílio-alimentação, nos termos da legislação vigente.  
1.8 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 

1.9 O contratado fica subordinado à Lei Complementar nº 133/2013 e demais normas 

legais pertinentes. 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 Local, período e condições  
2.1.1 As inscrições deverão ser realizadas na Prefeitura Municipal, sito na Av. Alto 

Jacuí, 840, no período de 16  a 22 de novembro de 2021, no horário das 8:30 às 

11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, mediante comparecimento pessoal dos 

candidatos ou mediante procuração com poderes especiais para o ato, desde que 

https://naometoque.rs.gov.br/publicacoes/editais-concurso/
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apresentadas com firma reconhecida em cartório, ou dispensada esta, quando for 

possível confrontar a assinatura com aquela constante em documento de identidade 

do candidato (conforme art.3°, I, da Lei n°13.726, de 08 de outubro de 2018). 

2.1.1.1Os documentos deverão ser autenticados no Setor de Recursos Humanos, no 

ato da inscrição, desde que o candidato apresente para conferência os originais 

juntamente com as cópias. 

2.1.2 Não serão aceitas inscrições e complementações documentais fora do prazo.  

2.1.3 Não serão aceitas inscrições por via postal, “fac-símile” ou correio eletrônico.  

2.1.4 Não será admitida inscrição condicional. 

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

das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital, bem como no Decreto 

Municipal nº 116/2017. 

2.1.6 Os candidatos serão responsáveis pelas informações prestadas na ficha de 

inscrição (Anexo III), arcando com as consequências de eventuais erros no 

preenchimento.  

2.1.7 Não será cobrada taxa de inscrição.  

2.2 Requisitos para inscrição 
2.2.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, de acordo com o art. 12 da Constituição 

Federal, cujo processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das 

inscrições;  

2.2.2 Possuir 18 (dezoito) anos completos até a data da contratação;  

2.2.3 Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

2.2.4 Estar regularizada a situação com o serviço militar (para os candidatos do sexo 

masculino);  

2.2.5 Documentos, originais e cópias:  

a) Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

b) Título Eleitoral e comprovante da última eleição; 

c) Prova de quitação das obrigações militares (certificado de reservista), para 

candidatos do sexo masculino; 
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d) Comprovante de escolaridade, de acordo com o exigido para o cargo; 

e) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada (Anexo III) e cópia 

dos títulos que comprovam as informações contidas no referido anexo. 

f) CNH categoria D ou E (ao cargo de Motorista). 

g) Comprovante de residência ( ao cargo de Agente Comunitário de Saúde), o 

candidato que não tiver o comprovante em seu nome deverá anexar uma declaração 

de endereço( emitida pelo titular) junto ao comprovante, anexo IV. 
3. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
3.1 Encerrado o prazo fixado para as inscrições (item 2.1) será publicado Edital no 

prazo de 05 (cinco) dias, contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas 

inscrições homologadas. 

3.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 

recurso escrito perante a Comissão, no prazo de 01 (um) dia, mediante a apresentação 

das razões que ampararem a sua irresignação.  

3.3 A Comissão analisará o recurso e publicará Edital com a Lista Final no prazo de 01 

(um) dia. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO (Caráter classificatório)  
4.1 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

avaliação. 

4.2 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de 

direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

4.3 Nenhum título receberá dupla valoração.  

4.4 Os títulos para valoração devem manter relação com a natureza e peculiaridades da 

função. 

4.5 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos 

apresentados, em uma escala de 0-100 (zero a cem) pontos, conforme os seguintes 

critérios: 

TÍTULOS PARA O CARGO DE MOTORISTA 

Títulos Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima Até  
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Carteira de Trabalho/ Declaração de 
Tempo de Serviço emitida por órgão 
público (mais de 3 meses) 

01/mês 55 4 anos e 7 
meses 

Atestado de experiência profissional,  
nos casos que não se configura relação 
de emprego(mais de 3 meses) 

01/mês 30 2 anos e 6 
meses 

Cursos ou treinamentos na área de 
atuação da função (conforme descrição 
do cargo, anexo II) com carga horária 
mínima de 8 horas (últimos 10 anos). 

05 15 3 títulos 

 

TÍTULOS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Títulos Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima Até  

Certificado ou atestado de conclusão de 
Curso superior em áreas afins, conforme 
descrição do cargo (anexo II) 

10 10 1 título 

Contrato de Trabalho/ Carteira de 
Trabalho/Termo de Posse/ Declaração de 
tempo de serviço emitida por órgão 
público (mais de 3 meses) 

01/mês 50 4 anos e 2 meses 

Atestado de experiência profissional, nos 
casos que não se configura relação de 
emprego (mais de 3 meses) 

01/mês 25 2 anos e 1 mês 

Cursos ou treinamentos na área de 
atuação da função (conforme descrição 
do cargo, anexo II) com carga horária 
mínima de 8 horas (últimos 10 anos). 

05 15 3 títulos 

 

TÍTULOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO 

Títulos Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima Até 

Certificado ou atestado de conclusão de Curso 
Técnico na área. 10 10 1 título 

Certificado ou atestado de conclusão de curso 
de Especialização (pós graduação) na área, 
carga horária mínima 360 horas. 

10 20 2 títulos 
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Diploma ou atestado de conclusão de 
Doutorado/Mestrado na área. 15 15 1 título 

Participação como ministrante em congressos, 
seminários, colóquios, palestras ou outros 
eventos relacionados à área (últimos 10 anos). 

05 10 2 títulos 

Produção científica, trabalhos de pesquisa 
publicados em periódicos especializados como 
artigos científicos, capítulos de livros 
relacionados à área que concorre (últimos 10 
anos). 

05 10 2 títulos 

Apresentação de trabalho oral, de pôster ou 
resumo, em evento científico relacionado à área 
(últimos 10 anos). 

05 10 2 títulos 

Cursos/treinamentos/capacitação na área de 
atuação da função com carga horária mínima de 
20 horas (últimos 10 anos). 

05 25 5 títulos  

 

4.6 Após 05 (cinco) dias, da publicação da homologação final dos inscritos, a Comissão 

publicará Edital com o resultado preliminar de classificação.  

4.7 Da classificação preliminar dos candidatos, cabe recurso endereçado à Comissão, 

uma única vez, no prazo  de 01 (um) dia. 

4.7.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 

pedido recursal. 

4.7.2 Será possibilitada vista dos títulos que integram os currículos e documentos na 

presença da Comissão, permitindo-se anotações. 

4.7.3 No prazo de 02(dois) dias a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar 

sua decisão. 

4.7.4 Mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito 

Municipal para julgamento, no prazo de 03(três) dias, cuja decisão deverá ser motivada. 

5. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
5.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou 

mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato 

que: 
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I - apresentar idade mais elevada; 

II - sorteio realizado pela comissão de execução do Processo Seletivo. 

5.1.1 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela Comissão, na 

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

de Divulgação da Classificação Preliminar. 

5.2 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e 

antes da publicação da lista final dos selecionados. 

6. DIVULGAÇÃO DO  RESULTADO FINAL 
6.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a 

Comissão encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para 

homologação, no prazo de 01 (um) dia. 

6.2 Homologado o resultado final, será lançado Edital com a classificação geral dos 

candidatos aprovados, quando, então passará a contar o prazo de validade deste 

Processo Seletivo Simplificado, que é de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado pelo 

mesmo período. 

7. DA CONVOCAÇÃO 
7.1 A convocação para contratação obedecerá a ordem de classificação geral deste 

Processo Seletivo Simplificado e será por meio de Edital. 

7.2 Os candidatos serão convocados de acordo com a necessidade temporária e 

emergencial à critério da Administração. 

7.3 Ao ser convocado, o candidato deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos 

no prazo de 03 (três) dias, ou será desclassificado.  

7.4 Quando convocado para exercer a função, o candidato poderá: 

I – Assinar o contrato por prazo determinado, sendo reclassificado para o final da lista 

de classificação ao término do contrato, contudo o candidato que tiver seu contrato 

rescindido antes do prazo previsto para seu término não será reclassificado para o final 

da lista; 

II – Postergar, por uma única vez, e ser reclassificado para o final da lista de 

classificação; 
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III – Desistir, e ser excluído da lista de classificação. 

7.5 Ao ser convocado, para assinar o contrato, o candidato deverá apresentar as 

seguintes condições:  

7.5.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

7.5.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

7.5.3 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

7.5.4 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada por exames médicos atestados 

pela Junta Médica Oficial do Município;  

7.5.5 Ter nível de escolaridade mínima exigida para a função; 

7.5.6 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo 

Município. 

7.6 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento 

das condições exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, 

observando-se a ordem classificatória crescente.   

7.7 Durante o prazo de validade, o Processo Seletivo  Simplificado poderá ser revogado 

total ou parcialmente, quando houver homologação de Concursos Públicos com 

candidatos aprovados nos mesmos cargos. 

7.8 Nos casos referentes ao item anterior, a Banca de Concurso Público será utilizada 

como critério de seleção para as admissões em funções públicas temporárias. 

 7.9 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão 

contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os 

demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

7.10 Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que 

optaram por passar para o final da lista, havendo ainda necessidade de contratações 

para as mesmas funções, poderão ser chamados e contratados enquanto o processo 

seletivo estiver vigente. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
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8.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus 

endereços e telefones. 

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

poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme 

dispuser a legislação local.  

8.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada.  

 

Gabinete do Prefeito do Município de Não-Me-Toque/RS, em 12 de novembro de 

2021. 

 

Gilson dos Santos  

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se. 

 

Noeli Verônica Machry Santos 

Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifico que o presente Edital 
foi publicado no Quadro Mural 
da Prefeitura de 12.11.21 à 
26.11.21 

 
__________________ 

                        SA 
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ANEXO I 
 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

Período de inscrições 16/11/21 a 22/11/21 
Publicação lista preliminar dos Inscritos 29/11/21 
Recurso da não homologação das inscrições 30/11/21 
Manifestação da Comissão na reconsideração 
e Lista Final das Inscrições Homologadas  

01/12/21 

Análise dos currículos e classificação 02/12/21 a 06/12/21 
Publicação da classificação preliminar 07/12/21 
Recurso 08/12/21 
Manifestação da Comissão na reconsideração 
e julgamento do recurso pelo Prefeito e 
aplicação dos critérios de desempate 

 
09/12/21 a 13/12/21 

Publicação da classificação final de inscritos 14/12/21 
Publicação do Edital de Homologação  14/12/21 
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ANEXO II 
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
Emprego Público: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Atribuições: 

 

a) Sintéticas: Desenvolver e executar atividades para prevenção e tratamento de 

doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, nos 

domicílios e na comunidade, sob  supervisão competente. 

b) Genéricas: Em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares 

rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas com sinais ou sintomas de doenças 

agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública e 

consequente encaminhamento para a unidade de saúde de referência. A utilização de 

instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; o detalhamento das visitas 

domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim 

exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; a mobilização da 

comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas 

de saúde e sócio-educacional; a realização de visitas domiciliares regulares e 

periódicas para acolhimento e acompanhamento da gestante, no pré-natal, no parto e 

no puerpério, da lactante, nos 6 (seis) meses seguintes ao parto, da criança, verificando 

seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura; do adolescente, 

identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de educação 

em saúde, em conformidade com o previsto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); da pessoa idosa, desenvolvendo ações 

de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.
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sua participação em atividades físicas e coletivas; da pessoa em sofrimento psíquico; 

da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas; da 

pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal; dos grupos 

homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a 

saúde e prevenir doenças; da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação 

para promover a saúde e prevenir doenças; realização de visitas domiciliares regulares 

e periódicas para identificação e acompanhamento: de situações de risco à família, de 

grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da 

saúde, de prevenção de doenças e de educação em saúde, do estado vacinal da 

gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade e em 

consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação; o acompanhamento 

de condicionalidades de programas sociais. Assistidas por profissional de saúde de 

nível superior, membro da equipe: a aferição da pressão arterial, durante a visita 

domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde 

de referência; a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter 

excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; a 

aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com 

o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde 

de referência; a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de 

medicação de paciente em situação de vulnerabilidade; a verificação antropométrica. A 

participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico; a 

consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares; a realização de 

ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em 

levantamentos sócio-epidemiológicos realizados pela Equipe de Saúde; a participação 

na elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos 

Planos de Ação para o enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença; a 

orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações 

desenvolvidos no âmbito da Atenção Básica em Saúde; o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde; o estímulo à participação da 
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população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações locais em 

saúde. O auxílio no desenvolvimento de mobilizações sociais por meio da Educação 

Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas 

seguintes situações: na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas 

simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção 

individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de 

doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados 

por animais peçonhentos; no planejamento, na programação e no desenvolvimento de 

atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as Equipes de Saúde da 

Família; na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de referência, 

de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de doenças ou 

tenham importância epidemiológica; na realização de campanhas ou de mutirões para o 

combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos. 

 

Condições de trabalho: 

 

a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e 

trabalho em finais de semana e feriados. 

b) Uso de uniforme e EPI. 

 

Requisitos para provimento: 

 

a) Idade: 18 anos. 

b) Instrução: Ensino Médio. 

c) Outros: Residir na área afeta a Unidade de Saúde 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 de 2006, e alterações 

posteriores. (Redação dada pela Lei Complementar nº 202/2018). 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2020/25/242/lei-complementar-n-242-2020-dispoe-sobre-o-plano-de-carreira-dos-ocupantes-dos-empregos-publicos-de-agente-comunitario-de-saude-e-de-agente-de-combate-a-endemias-do-poder-executivo-municipal?q=242
https://leismunicipais.com.br/a1/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2018/20/202/lei-complementar-n-202-2018-altera-os-requisitos-para-o-provimento-dos-empregos-publicos-de-agente-de-combate-as-endemias-e-agente-comunitario-de-saude
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Cargo: ENFERMEIRO 
 
Atribuições: 
 
a) Sintéticas: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de 
enfermagem e programas de saúde pública, desenvolver seu processo de trabalho em 
dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na 
comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde, bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 
b) Genéricas: direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; organização e 
direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; 
planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos servidores da 
assistência de Enfermagem; consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria 
de Enfermagem; consulta de Enfermagem; prescrição da assistência de Enfermagem; 
cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida, inclusiva em 
serviços móveis de assistência; cuidados de Enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; participação no planejamento, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde; prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em 
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela insitiuição de saúde; 
participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação; 
prevenção e controle sistemático da infecção do ambiente de trabalho e atendimento, 
inclusive como membro das respectivas comissões; participação na elaboração de 
medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 
pacientes durante a assistência de Enfermagem; participação na prevenção e controle 
das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; 
prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-
nascido; participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; 
acompanhamento da evolução e da evolução e do trabalho de parto; execução e 
assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia; 
participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de 
saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participação nos programas de 
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de 
educação continuada; participação nos programas de higiene e segurança do trabalho 
e prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; participação na 
elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do 
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participação no desenvolvimento e 
implantação de tecnologias apropriadas à assistência de saúde; participação em 
bancas examinadoras em matérias específicas de Enfermagem, nos concursos para 
provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal Técnico e Auxiliar de 
Enfermagem; participar do processo de programação e planejamento das ações e da 
organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde da Família (USF); operar 
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os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados; desenvolver 
ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de 
Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; 
coordenar e atuar em atendimento pré-hospitalar móvel, em caráter de urgência e 
emergência ou do transporte sanitário de pacientes de acordo com a legislação 
pertinente para prestação de socorro e inclusive nos serviços de remoção de pacientes, 
busca de pacientes ou de acompanhamento de pacientes para realização de exames e 
procedimentos dentro ou fora do território municipal; exercer a responsabilidade técnica 
dos serviços sob sua responsabilidade na forma da legislação em vigor. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 264/2021) 
 
Condições de trabalho: 
 
a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão, 
sobreaviso e trabalho em domingos e feriados. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 267/2021) 
b) 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: 
 
a) Idade: 18 anos; 
b) Escolaridade: Nível Superior Completo; 
c) Habilitação Profissional: diploma de conclusão de curso superior e registro no 
Conselho Regional de Enfermagem. 
 
Padrão: 12. 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2021/26/264/lei-complementar-n-264-2021-altera-as-atribuicoes-e-inclui-alinea-nos-requisitos-para-provimento-dos-cargos-de-enfermeiro-e-tecnico-em-enfermagem-constantes-na-lei-complementar-n-0712010-que-dispoe-sobre-o-plano-de-classificacao-de-cargos-e-funcoes-gratificadas-do-poder-executivo-do-municipio-de-nao-me-toque-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2021/26/267/lei-complementar-n-267-2021-altera-a-lei-complementar-n-0712010-que-dispoe-sobre-o-plano-de-classificacao-de-cargos-e-funcoes-gratificadas-do-poder-executivo-do-municipio-de-nao-me-toque-e-da-outras-providencias
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Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
Atribuições: 
 
a) Sintéticas: executar as atividades auxiliares, atribuídas à equipe de enfermagem, sob 
supervisão do enfermeiro; desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos 
espaços das unidades de saúde e no domicílio/comunidade. 
b) Genéricas: assistir ao Enfermeiro: a) no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de assistência de Enfermagem; b) na prestação de cuidados 
diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; c) na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; d) na 
prevenção e controle sistemático da infecção do ambiente (ambulatorial e/ou 
hospitalar); e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser 
causados a pacientes durante a assistência de saúde; f) participação nos programas e 
nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; g) participação nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e do trabalho; executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas de Enfermeiro e as referidas no art. 9º do Decreto nº 
94.406/87; prestar cuidados de enfermagem na modalidade de suporte básico da vida, 
exceto procedimentos de maior complexidade técnica e/ou a pacientes graves e com 
risco de morte que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas que são privativas de Enfermeiro; cumprir ações e procedimentos 
de Suporte Básico da Vida (SBV) e orientações oriundas de médico assistente e/ou 
médico regulador e/ou enfermeiro, fornecida diretamente ou através de rádio, telefone 
fixo ou móvel, ou outros meios de comunicação à distância, conforme protocolos 
assistenciais do serviço; compor equipe de unidades móveis de Suporte Básico da Vida 
(SBV), para a prestação de socorro e inclusive nos serviços de remoção de pacientes 
ou de acompanhamento de pacientes para realização de exames e procedimentos 
dentro ou fora do território municipal; participar de ações de salvamento terrestre, em 
altura ou aquático, desde que capacitado e portando os equipamentos de proteção e 
salvamento específicos; participar de programas de treinamento e aprimoramento de 
pessoal, em urgências ou de atenção básica e em programas de educação 
permanente; preparar o paciente para as consultas, exames e tratamento; observa, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação, executar 
tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; fazer curativos; aplicar 
oxigenioterapia; nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas 
referente à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de 
comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder sua leitura; colher 
material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e esterilização; 
prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, zelando por sua segurança; zelar 
pela limpeza e ordem do material da unidade; desenvolver, com os Agentes 
Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco; contribuir, 
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quando solicitado, com o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, no que se 
refere às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos 
expostos às situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas 
condições de saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos 
de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao 
adolescente, a trabalhador e ao idoso, bom como, no controle da tuberculose, 
hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; participar da 
discussão e organização do processo de trabalho na unidade de saúde; operar os 
equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados, executar atividades 
afins. 
 
Condições de Trabalho: 
 
a) Horário: período normal de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão, 
sobreaviso e trabalho em domingos e feriados. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 267/2021) 
b) 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: 
 
a) Escolaridade: Ensino Médio completo 
b) Habilitação Funcionai: curso de técnico em enfermagem e registro no COREN. 
 
Padrão: 10 
 

 

 

 
  
                                                       
 
 
 
 
      
                                      
 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/n/nao-me-toque/lei-complementar/2021/26/267/lei-complementar-n-267-2021-altera-a-lei-complementar-n-0712010-que-dispoe-sobre-o-plano-de-classificacao-de-cargos-e-funcoes-gratificadas-do-poder-executivo-do-municipio-de-nao-me-toque-e-da-outras-providencias
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CARGO: MOTORISTA 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Descrição Sintética: dirigir e conservar automóveis, caminhões e outros veículos 
automotores do município. 
b) Descrição Analítica: dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao 
transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou ao local 
determinado, quando concluído o serviço do dia; manter os veículos em perfeitas 
condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do 
veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência 
ou da carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de água; comunicar, ao 
recolher o veículo, qualquer defeito porventura existente; verificar o funcionamento do 
sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 
providenciar a lubrificação quando indicada; fazer reparos de emergência; verificar o 
grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibragem de pneus; 
auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a enfermos, conduzindo caixa de 
medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando 
necessário; executar tarefas afins. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Horário: período normal de 44 horas semanais; 
b) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, domingos e 
feriados. Uso de uniforme e EPI. 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
 
a) Escolaridade: Ensino Fundamental  completo 
b) Habilitação Funcional: Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" ou "E"; 
c) Outros: Certidão Negativa de Regularização da CNH no Detran. 
 
PADRÃO: 06 
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                                                            ANEXO III 
                                   FICHA DE INSCRIÇÃO / CURRÍCULO 
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 certificado 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. ESCOLARIDADE (conforme exigência do cargo) 
Curso: (  ) Ensino Fundamental              (  )Ensino Médio      (  ) Ensino Superior 

Instituição de ensino: 
 
__________________________________________________________________ 
 

Ano de conclusão: ___________ 

                                            ____________________________ 

        Assinatura do candidato 
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ANEXO IV 
Declaração do titular do comprovante de residência, caso o mesmo não esteja em 

nome do candidato, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Eu,______________________________________________________________, 

residente à __________________________________________________,Cidade 

_____________________ UF_____ CEP: _________ - ______, CPF nº 

____________________ RG nº _____________ Órgão Exped. __________, 

Declaro, a pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto ao Poder 

Executivo Municipal de Não-Me-Toque/RS, que o (a) Sr. 

(a)___________________________________________________ reside neste 

endereço. 

 

Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de 

que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui 

prestadas. 

 

 

_____________________________, _________/_________/__________. 

                                     Local                                                Data 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

Observações: 

1) Anexar Comprovante de Residência em nome do Declarante. 
 


