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                                                         EDITAL  Nº 01/2010 

  Concurso Público para Provimento de Cargos do Município

A Secretaria Municipal de Administração, através da Unidade de Recursos Humanos e da Divisão 

de  Seleção  e  Treinamento,  TORNA PÚBLICO,  que  estarão  abertas  as  inscrições  ao Concurso 

Público  para provimento dos  cargos  de médico Urologista,  Reumatologista,  Gastroenterologista, 

Oftalmologista,  Neurologista,  Psiquiatra,  Otorrinolaringologista,  especialista  em  Ecografia  em 

Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Interna, Cardiologista, Generalista, especialista em Medicina do 

Trabalho  e  demais  cargos  de   Enfermeiro,  Fisioterapeuta,  Educador  Físico,  Assistente  Social, 

Odontólogo,Técnico em Laboratório de Análises Clínicas,  Técnico em Enfermagem, Auxiliar de 

Farmácia,  Educador  Social,  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho, Engenheiro  Eletricista, 

Eletricista, Instalador Sanitário que compõem o quadro de pessoal efetivo do Município  do Rio 

Grande, regidos pelo Estatuto dos  Servidores Públicos,  Lei Municipal  nº  5.819/03.

1. Das normas que regem o Processamento deste Concurso

O presente Concurso processar-se-á na modalidade de provas escritas, em conformidade com o que 

dispõem a  Constituição  Federal,  Lei  Orgânica  Municipal  de  02/04/90,  Estatuto  dos  Servidores 

Públicos do Município do Rio Grande (Lei Municipal nº 5.819/03) e o Regulamento dos Concursos 

Públicos  (Decreto  Municipal  nº  8.893/05),  bem  como  legislações  complementares  a  essas,  e 

disposições deste Edital. A Comissão Examinadora e Avaliadora das Provas Escritas será composta 

por profissionais da  Fundação de Apoio ao Centro Federal de Educação Técnológica de Pelotas- 

FUNCEFET e a Comissão Organizadora será composta por servidores do Município do Rio Grande.

2. Da Divulgação

A divulgação oficial das etapas deste Concurso será feita através de publicação no Jornal Diário 

Popular,  órgão responsável  atualmente,  pelas  publicações  oficiais  do Município,  ficando à  vista 

pública no prédio da Secretaria Municipal de Administração, situado na Rua General Osório, n° 536, 

e através dos "sites"  www.riogrande.rs.gov.br e www.funcefet.org.br. É de inteira responsabilidade 

do candidato o acompanhamento das publicações deste Concurso em todas as suas fases.

                                                                                               

http://www.riogrande.rs.gov.br/
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3. Das Inscrições

As  inscrições  serão  realizadas  apenas  via  Internet,  através  do  preenchimento  do  formulário  de 

inscrição disponibilizado no endereço eletrônico www.riogrande.rs.gov.br,sendo de responsabilidade 

exclusiva do candidato a obtenção desse documento.

3.1.  Período: 28/08/2010  à  13/09/2010

3.2.  Valor da taxa: Cargos de Nível superior e  médio  R$ 50,00  (cinquenta reais) 

                                 Cargos de Nível Fundamental          R$ 30,00  (  trinta reais     )

3.3O Município do Rio Grande, através da  Secretaria Municipal de Administração e da Divisão de 

Seleção e Treinamento, não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas, ou outros 

fatores do  sistema operacional que impossibilitem a transferência de dados. 

3.4.  Ao preencher o formulário eletrônico, o candidato deverá indicar o número do documento de 

identidade que tenha fé pública (Cédula de Identidade Civil ou Militar, Carteira Profissional emitida 

por Ordem ou Conselho de Classe legalmente reconhecido, ou Carteira Nacional de Habilitação, na 

forma da Lei Federal n° 9.503/97).

3.5.  Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá imprimir o documento para 

o pagamento da taxa de inscrição, que será o seu registro provisório.

3.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado nas agências da Caixa Econômica Federal 

ou  nas  agências  lotéricas  credenciadas  pela  CEF,  com o  boleto  bancário  impresso e  totalmente 

preenchido. Não será aceito pagamento por meio de depósito ou transferência entre contas.

3.7.  Em nenhuma hipótese, será processado e aceito qualquer  pagamento com data posterior ao dia 

13/09/2010.

3.8. O candidato, antes do recolhimento da taxa de inscrição, deverá certificar-se  de que possui 

todas as condições e  pré-requisitos para sua inscrição, pois a taxa, uma vez paga, não será restituída 

em qualquer hipótese, salvo  se  for cancelada a realização do Concurso Público. Não haverá, em 

hipótese  alguma, isenção de pagamento da taxa de inscrição.         

3.9.  O processo de  inscrição somente completar-se-á  com o correto preenchimento  de  todos os 

campos obrigatórios estabelecidos na ficha de inscrição e com o recolhimento do valor correto da 

referida taxa.        

http://www.riogrande.rs.gov.br/
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3.10.O candidato terá sua inscrição homologada,  pelo Município  do Rio Grande, somente após o 

recebimento da taxa no valor estipulado no presente Edital. Como todo o procedimento é realizado 

por via eletrônica, o candidato NÃO deverá remeter à Divisão de Seleção e Treinamento cópia da 

sua  documentação,  sendo  de  sua  exclusiva  responsabilidade  as  informações  dadas  no  ato  da 

inscrição, sob as penas da lei.

3.11.O pagamento da taxa de inscrição realizado com cheque sem provisão de fundos acarretará o 

cancelamento automático da mesma.

3.12.As informações prestadas na ficha de inscrição,  bem como o preenchimento dos requisitos 

exigidos serão de total responsabilidade do candidato.

3.13.Falhas,  omissões  ou  inverdades  contidas  nas  informações  prestadas  pelo  candidato,  no 

momento da inscrição, tornarão nula a mesma em qualquer fase do Concurso.

3.14.A homologação das  inscrições dar-se-á no dia 27/09/2010, à partir das 16 hs.

3.15.O pedido de recurso da inscrição, se necessário for, deverá ser dirigido à Divisão de Seleção e 

Treinamento,  através  do  Protocolo  Geral,  situado  na  rua  Gal.  Osório  nº 536,  nos  dias   28  e 

29/09/2010, das 12:30  às 17:00 hs. A resposta dos recursos estará  disponível no mural  e  na  Sala 

de Concursos da SMA, no dia 30/09/2010  à partir da 16hs. 

4. Portadores de Necessidades Especiais

4.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais, deverão declarar tal condição na ficha de 

inscrição, no campo específico para esse fim. Os que assim não procederem, não terão o direito às 

vagas reservadas aos que se enquadram nesta condição e não receberão atendimento especial, não 

cabendo a interposição de recurso em favor da situação.

4.2. Os candidatos portadores de necessidades especiais, deverão entregar um laudo expedido por 

médico  especialista  na  área  da  deficiência  do  candidato,  comprovando  a  espécie  e  o  grau   da 

deficiência de que é portador, indicando, obrigatoriamente, a sua classificação nos termos do Código 

Internacional de Doenças (CID), nos dias 13 e 14/09/2010 das 9:00 às 11:hs  e das 12:30 às 17hs, na 

“Sala de Concursos”, Divisão de Seleção e Treinamento, na Secretaria Municipal de Administração, 

situada na Rua Gal. Osório n° 536, CEP 96200-400, Rio Grande, RS ou encaminhá-lo pelo Correio, 

por SEDEX, no endereço e prazo mencionados. Somente serão aceitos os atestados postados por 

SEDEX dentro do referido prazo.
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4.3. Somente serão aceitos laudos  médicos  recentes, emitidos até noventa (90) dias antes da data de 

publicação deste Edital.  

4.4.  Caso o candidato portador de necessidades especiais não apresente o laudo dentro do  prazo 

determinado, não será considerado nesta condição para concorrer às vagas reservadas, seja qual for o 

motivo alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição, passando a constar 

apenas na listagem geral de todos os candidatos.

4.5.  O  candidato  portador  de  necessidades  especiais  será  submetido  à  avaliação  da  equipe 

multiprofissional,  para a  verificação da compatibilidade de sua deficiência  com o exercício das 

atribuições do cargo pretendido, no dia 15/09/2010 às 09 h, na Sala de Reuniões da Previrg, situada 

na rua Luiz Loréa  nº 595, nesta cidade do Rio Grande.

4.6.  O  resultado  da  avaliação  dos  candidatos  portadores  de  necessidades  especiais,  estará  a 

disposição, no dia 21/09/2010 à partir das 16 hs, na Sala de Concursos na SMA, situado a rua Gal. 

Osório nº 536.

4.7.  No caso  da  equipe  multiprofissional  concluir  pela  inexistência  da  deficiência  declarada  no 

formulário de inscrição, atestada pelo laudo médico constante do sub item 4.2 deste Edital, ficará 

sem efeito a opção por concorrer a vagas destinadas a deficientes.  Se a avaliação concluir pela 

incompatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo que pleiteia, o candidato 

será eliminado do Concurso por não estar apto para o seu exercício.

4.8. O candidato portador de deficiência que necessitar de atendimento especial para realização da 

Prova,  deverá  formalizar  sua  solicitação,  por  escrito,  à  Divisão  de  Seleção  e  Treinamento, 

encaminhando-a através do Protocolo Geral da SMA, na Rua General Osório n° 536, Rio Grande, 

RS, no dia 21/09/2010 ou enviando-a por SEDEX, no endereço e prazo mencionados, para que 

sejam tomadas as providências necessárias, a partir de critérios de viabilidade e de razoabilidade.

4.9.  Não ocorrendo aprovação de candidatos portadores de deficiência em número suficiente para o 

preenchimento de vagas reservadas,  essas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, 

com estrita observância da ordem de classificação geral e final do Concurso.

4.10. Aos candidatos portadores de necessidades especiais serão reservadas dez por cento (10%) das 

vagas oferecidas por cargo  os quais serão chamados na medida em que as vagas forem abertas, 

obedecendo sempre o percentual previsto em lei.
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5. Dos cargos e vagas

O presente concurso destina-se ao provimento de vagas para cargos efetivos de nível fundamental, 

médio e superior, conforme disposição abaixo apresentada; bem como o preenchimento de outras 

vagas   que  vierem  a  surgir  ou  que  forem  criadas,  conforme  a  necessidade,  o  interesse  e  a 

disponibilidade financeira  da  Administração Municipal,  durante o prazo de validade do presente 

concurso.

5.1. Das características dos cargos    

 5.2.  Médico Urologista

         Síntese das atribuições gerais

Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças, realizar cirurgias de  pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob o gerenciamento da Secretaria Municipal da Saúde. Participar 

em eventos especiais propostos pela Secretaria,  inclusive  atendimento em unidade  móvel em 

ações comunitárias de saúde e outros programas especiais. Dar atendimento em regime de plantões, 

nos períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados, e desempenhar outras atribuições correlatas 

com a área de medicina urológica.     

    a.Condições de Trabalho: 

 Regime de Trabalho: Estatutário 

 Carga horária: Conforme regulamento

 Regime de trabalho Especial:  O exercício  da  função poderá  exigir a prestação de serviços  à  noite,

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior do município.         

 b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista  em  Urologia  (Certificado  de  residência  reconhecida  pela  Comissão  Nacional  de 

Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades,  afiliada  à Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

 c.Vencimento:  R$ 930,74

   d.Vagas: 02 (duas)
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5.3.   Médico Reumatologista

           Síntese das atribuições gerais

Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças, realizar cirurgias de  pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob o gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde. Participar 

em eventos especiais propostos pela Secretaria, inclusive  atendimento em unidade móvel em ações 

comunitárias  de  saúde  e  outros  programas  especiais.  Dar  atendimento  em regime  de  plantões, 

inclusive nos períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados, e desempenhar outras atribuições 

correlatas com a área de medicina reumatólogica.

a.Condições de Trabalho: 

 Regime de Trabalho: Estatutário 

 Carga horária: Conforme regulamento

 Regime de trabalho Especial:  O exercício  da  função poderá  exigir a prestação de serviços à  noite,

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior do município.         

 b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista em Reumatologia (Certificado de residência reconhecida pela Comissão Nacional de 

Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades,  afiliada  à Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante  de registro de especialidade  no CREMERS.

       c.Vencimento: R$ 930,74

   d. Vagas: 02 (duas)

   5.4. Médico Gastroenterologista

          Síntese das atribuições gerais

Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças, realizar cirurgias de  pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob o gerenciamento da Secretaria Municipal da Saúde. Participar 

em eventos especiais propostos pela Secretaria, inclusive atendimento em unidade móvel em ações 

comunitárias   de saúde e  outros  programas especiais.  Dar  atendimento em regime de plantões, 

inclusive nos períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados, e desempenhar outras atribuições 

correlatas com a área de medicina gastroenterologica.
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a.Condições de Trabalho: 

 Regime  de Trabalho: Estatutário 

 Carga horária: Conforme regulamento

 Regime de trabalho Especial:  O exercício  da  função poderá  exigir a prestação de serviços à 

noite, aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do município. 

 b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista em Gastroenterologista  (Certificado de residência reconhecida pela Comissão Nacional 

de Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades, afiliada  à Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

 c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 02 (duas)

   5.5. Médico Oftalmologista 

          Síntese das atribuições gerais

 Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças; realizar cirurgias de pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob supervisão da Secretaria Municipal da Saúde. Participar em 

eventos especiais ligados à saúde proposto pela Secretaria, inclusive atendimento em unidade móvel 

em ações comunitárias de saúde e outros programas especiais. Prestar atendimento em regime de 

plantões,  inclusive  nos  períodos  diurno,  noturno,  e  fins  e  semana  e  feriados,  e  em  quaisquer 

atribuição correlata a área oftalmológica.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviços à  noite, 

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do município. 

b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista  em Oftalmologia (Certificado de residência reconhecida pela Comissão Nacional  de 
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Residência  Médica-CNRM ou Concurso  de  Sociedade  de  Especialidades,  afiliada  à  Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade  no CREMERS.

 c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 03 (tres)  

   5.6.   Médico Neurologista

            Síntese das atribuições gerais

Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças; realizar cirurgias de pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde.  Participar 

em eventos especiais ligados à saúde, propostos pela Secretaria,  inclusive  atendimento em unidade 

móvel em ações comunitárias de saúde e outros programas  especiais. Dar atendimento em regimes 

de plantões, inclusive nos períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados e outras atribuições 

correlatas com a área de neurologia.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho:Estatutário

Carga Horária: Conforme regulamento

Regime de trabalho Especial:O exercício da função poderá exigir a prestação de serviços à  noite, 

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do  município. 

b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista  em  Neurologia  (Certificado  de  residência  reconhecida  pela  Comissão  Nacional  de 

Residência  Médica-CNRM ou Concurso  de  Sociedade  de  Especialidades,  afiliada  à  Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

 c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 03 (tres) 

   5.7. Médico Psiquiatra

          Síntese  das  atribuições  gerais

 Realizar  atendimento  clínico-psiquiátrico  (avaliação  e  tratamento)  prestando  atendimento 

psicoterápico  individual  e  em  grupo.  Atender  a  clientela  de  pacientes  psicóticos,  neuróticos, 
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dependentes químicos, epiléticos, portadores de  necessidades especiais e de transtornos psíquicos, 

sem  delimitação  de  faixa  etária.  Fazer  atendimento  de  emergência  e  visitas  domiciliares 

(atendimento de urgência e eletivo). Participar de reuniões com equipe interdisciplinar de caráter 

técnico e administrativo. Elaborar laudos, fazer encaminhamentos para benefícios previdenciários e 

para outros profissionais. Outros exemplos de atribuições, prevenção da saúde mental, reabilitação 

psicossocial,  saúde  mental  comunitária  e  desenvolvimento  da  personalidade,  crises  vitais 

( adolescência, terceira idade, gravidez, puerpério, divórcio, meia idade). Alcolismo, drogadição, 

transtornos mentais e de comportamento, suícidio, emergências psiquiátricas, psicoses secundárias a 

substâncias psicoativas, dinânica de grupo e familiar, psicoterapias, psicopatologia da criança e do 

adolescente, transtornos psiquiátricos relativos a AIDS, psicofarmacologia.

   a. Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário

Carga Horária: Conforme  regulamento

Regime de trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviços à  noite, 

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do município.

b. Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista  em  Psiquiatria  (Certificado  de  residência  reconhecida  pela  Comissão  Nacional  de 

Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades,  afiliada  à Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

 c. Vencimento: R$ 930,74

   d. Vagas: 03 (tres)

   5.8. Médico Otorrinolaringologista

          Síntese das atribuições gerais

   Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças; realizar cirurgias de pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob gerenciamento da Secretaria Municipal da Saúde. Participar 

em eventos especiais ligados à saúde propostos pela Secretaria, inclusive atendimento em unidade 

móvel  em ações  comunitárias  de  saúde  e  outros  programas  especiais.  Prestar  atendimento  em 

regime de plantões, inclusive nos períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados; ou qualquer 

atribuição correlata a área  de otorrinolaringologia.
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   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviços à  noite, 

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do município. 

b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista em Otorrinolaringologia (Certificado de residência reconhecida pela Comissão Nacional 

de Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades, afiliada  à Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

   c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 04 (quatro)

5.9.  Médico com curso de Ecografia em Ginecologia, Obstetrícia  e  Medicina Interna 

           Síntese das atribuições gerais

  Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças; realizar cirurgias de pequeno porte em 

postos de saúde da rede pública, sob supervisão da Secretaria Municipal da Saúde.Participar em 

eventos  especiais  ligados  à  saúde  propostos  pela  Secretaria,  inclusive  atendimento  em unidade 

móvel  em ações comunitárias  de saúde e   outros  programas especiais.  Prestar  atendimento em 

regime de plantões, inclusive nos períodos diurno, noturno, fins de semana e feriados; ou qualquer 

atribuição correlata com a a área  de ecografia.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de trabalho Especial: O exercício  da  função poderá  exigir a  prestação de serviços à  noite, 

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do município.

b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista em  Ecografia, interpretação e diagnóstico preferencial em Ginecologia /Obstetrícia  e 
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Medicina  Interna  (Certificado de  residência  reconhecida  pela  Comissão Nacional  de  Residência 

Médica-CNRM  ou  Concurso  de  Sociedade  de  Especialidades,  afiliada  à  Associação  Médica 

Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

 c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 01 (uma)

   5.10. Médico Cardiologista 

            Síntese das atribuições gerais

   Dar atendimento básico em clínica de adultos e crianças. Participar de eventos especiais ligados à 

saúde propostos pela Secretaria Municipal da Saúde, inclusive atendimento em unidade móvel em 

ações  comunitárias  de  saúde  e  outros  programas  especiais.  Prestar  atendimento  em regimes  de 

plantões,  inclusive nos períodos diurno,  noturno, fins de semana e feriados e demais  atribuições 

correlatas com a área de cardiologia.

  a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

Carga horária: Conforme regulamento

Regime de trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviços à  noite, 

aos sábados, domingos e feriados, bem como a prestação de serviços no interior  do Município.

b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade:  Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista  em Cardiologia  (Certificado  de  residência  reconhecida  pela  Comissão  Nacional  de 

Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades,  afiliada  à Associação 

Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade  no CREMERS.

c.Vencimento:R$ 930,74

   d. Vagas: 01(uma)    

   5.11.  Médico Generalista

         Síntese das atribuições gerais

Realizar cirurgias de pequeno porte em postos de saúde da rede pública,  sob gerenciamento da 

Secretaria Municipal da Saúde, em regime de plantões, incluindo os períodos diúrno, noturno, fins 
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de semana e  feriados,  participar  e/ou coordenar  programas de  prevenção e  promoção da  saúde 

propostos pela Secretaria Municipal da Saúde, eventos especiais ligados à saúde quando  escalado, 

incluindo atendimento em unidade móvel médico-odontológica. Participar de ações comunitárias de 

saúde e outros programas especiais mantidos pela Secretaria.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a  noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.

   b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional  e  atualizado no CREMERS 

      c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 15 (quinze)

   5.12.  Médico Especialista em Medicina do Trabalho

             Síntese das Atribuições Gerais

Atuar como perito da Junta Médica e participar de comissões especiais quando designado, assistir ao 
servidor,  elaborar  seu  prontuário  médico  e  fazer  todos  os  encaminhamentos  devidos.  Fornecer 
atestados  e  pareceres  para  o  afastamento  ou  retorno  do  trabalho.  Fornecer  laudos,  pareceres, 
relatórios médicos, dar encaminhamento para benefício da saúde do servidor e dentro dos preceitos 
éticos, quanto aos dados de diagnóstico, prognóstico e tempo previsto de tratamento. Atuar visando 
essencialmente à promoção da saúde e à prevenção da doença, conhecendo, para tanto, os processos 
e o ambiente de trabalho. Avaliar as condições de saúde dos servidores para determinadas funções 
e/ou ambientes, indicando sua alocação para trabalhos compatíveis com suas condições de saúde, 
orientando a Administração Municipal no processo de adaptação ou re-adaptação.Dar conhecimento 
à Administração Municipal dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros 
informes  técnicos  de  que  dispuser,  desde  que  resguardado  o  sigilo  profissional.  Emitir  a 
Comunicação de Acidente do Trabalho, ou outro documento que comprove o evento infortunístico, 
sempre  que  houver  acidente  ou  moléstia  causada  pelo  trabalho.  Recomendar  à  Administração 
Municipal a adoção dos procedimentos cabíveis, independentemente da necessidade de afastar o 
servidor do trabalho. Eliminar ou atenuar a nocividade dos processos  e métodos de trabalho, sempre 
que haja risco de agressão à saúde. Atuar como assistente técnico em ações judiciais movidas contra 
o Município, quando requisitado. Preencher e analisar todos documentos dos servidores relativos à 
Segurança  e  Medicina  do  Trabalho  exigidos  pelo  Ministério  do  Trabalho  em  suas  Normas 
Regulamentadoras,  Portarias  e  outros  instrumentos  normativos  para  fins  de  benefícios 
previdenciários dos servidores.Executar tarefas correlatas e acessórias.
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   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento    

b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso  Superior  em  Medicina; registro profissional no CREMERS; comprovante de 

especialista  em  Medicina  do  Trabalho  (Certificado  de  residência  reconhecida  pela  Comissão 

Nacionalde Residência Médica-CNRM ou Concurso de Sociedade de Especialidades,  afiliada  à 

Associação Médica Brasileira-AMB ) e comprovante de registro de especialidade no CREMERS.

 c.Vencimento: R$  930,74

d.Vagas: 02 (duas)

   5.13.Enfermeiro

       Síntese das atribuições gerais

Prestar  assistência  de  enfermagem ao  indivíduo,  à  família  e   à  comunidade  em situações  que 

requeiram medidas relacionadas com  a proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, 

reabilitação de incapacitados, alívio do sofrimento e promoção de  ambiente terapêutico, levando 

em consideração  os  diagnósticos  e  planos  de  tratamento  médico  e  de  enfermagem.  Zelar  pela 

provisão e manutenção de  adequada assistência de enfermagem  ao cliente, coordenar todas as 

atividades  de  enfermagem  que  visam  ao   bem  estar  do  paciente;  responsabilizar-se  pelo 

aperfeiçoamento  técnico  e  cultural  do pessoal  sob sua  orientação e  supervisão,  executar  outras 

tarefas correlatas atuando em conformidade com o regulamento de sua profissão.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a  noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de Município.

   b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Curso  Superior em  Enfermagem e registro profissional atualizado no COREN .
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      c.Vencimento: R$930,74

   d.Vagas:   10 (dez)

   5.14.Fisioterapeuta

           Síntese das atribuições  gerais

 Atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada em grau de maior 

complexidade, referente a trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas fisioterápicas para a 

reabilitação  do  indivíduo.  Atendimento  a  pacientes  e  clientes  para  prevenção,  habilitação  e 

reabilitação de pessoas utilizando  protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia 

ocupacional  e  ortoptia.  Habilitar  pacientes  e  clientes,  realizar  diagnósticos  específicos,  analisar 

condições  dos  pacientes  e  clientes.  Orientar  familiares,  cuidadores  e  responsáveis.  Desenvolver 

programas  de  prevenção,  promoção  de  saúde  e  qualidade  de  vida;  exercer  atividades  técnico-

científicas,  administrar  recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  e  executar  atividades 

administrativas.

a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a  noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de Município.

b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Curso Superior em Fisioterapia e  registro no Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia  Ocupacional da 5º Região-CREFITO 5/RS.

      c.Vencimento:  R$ 930,74

d.Vagas:  03 (tres)

 5.15  Educador Físico

          Síntese das Atribuições Gerais

Realizar  ações  profissionais  de  alcance  individual  e  coletivo,  de  promoção  da  capacidade  de 
movimento  e  prevenção  a  intercorrência  de  processos  cinesiopatológicos;  prescrever,  orientar, 
ministrar dinamizar  e  avaliar  procedimentos e  a  prática  de  exercícios  ginásticos preparatórios e
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compensatórios às atividades laboriais e do cotidiano; identificar, avaliar, observar e realizar análise 
biomecânica dos movimentos e testes de esforço relacionados às tarefas decorrentes das variadas 
funções que o trabalho na empresa requer, considerando suas diferentes exigências em qualquer 
fase do processo produtivo, propondo atividades físicas, exercícios ginásticos, atividades esportivas 
e recreativas que contribuam para a manutenção e prevenção da saúde e bem estar do trabalhador; 
propor, realizar, interpretar e elaborar laudos de testes cineantropométricos e de análise biomecânica 
de movimentos funcionais, quando indicados para fins diagnósticos; elaborar relatório de análise da 
dimensão sóciocultural e comportamental do movimento corporal do trabalhador e estabelecer nexo 
causal de distúrbios biodinâmicos funcionais; ter visão generalista e sólida na formação técnica-
científica, humanística e ética para promoção da saúde, dos esportes e da perfomance psicomotora 
com  competência  e  habilidades  para  planejar,  programar,  coordenar,  supervisionar,  dirigir, 
dinamizar, executar e avaliar serviços, programas, planos e projetos, bem como, realizar auditorias, 
consultorias treinamentos especializados, participar de equipes multi e interdisciplinares, informes 
técnicos e científicos, todos da área da atividade física e do desporto, com exceção da Educação 
Física Escolar.

    a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.

b.Requisitos para Provimento:

    Escolaridade: Curso superior em Educação Física

      c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 05 (cinco)

 5.16  Assistente Social

            Síntese das atribuições gerais

Realizar  ou  orientar  estudos  e  pesquisas  no  campo  da   Assistência   Social,  interpretando  os 

resultados.  Preparar programas de trabalho referentes ao Serviço Social,  orientar e coordenar as 

tarefas  pertinentes  a  casos  de  reabilitação  profissional.  Planejar  e  promover  inquéritos  sobre  a 

situação social dos escolares e de seus familiares; fazer triagem de casos apresentados, incluindo o 

estudo dos antecedentes da família; participar de seminários que aprimorem o estudo e o diagnóstico 

de situações concretas; orientar os pais, em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado. 

Orientar a  aplicação  do  critério sócio  econômico  para  concessão  de  bolsas  de  estudo  e  outros
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 auxílios do Município; selecionar candidatos ao amparo pelos serviços de assistência à velhice, à 

infância abandonada, a cegos, etc...Fazer levantamentos socioeconômicos visando ao planejamento 

habitacional comunitário; pesquisar problemas relacionados com a biometria; planejar modelos e 

formulários, bem como superviosionar a organização de fichários e registros dos casos investigados 

e das obras assistenciais do Município; encaminhar à instituição mais adequada todos os pedidos de 

assistência social recebidos pela municipalidade; executar outras tarefas correlatas.  

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.

b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Curso superior em Serviço Social e registro no  Conselho Regional de Serviço Social-

10ª Região-CRESS

      c.Vencimento: R$ 930,74

   d.Vagas: 08 (oito)

   5.17.  Odontólogo

             Síntese das atribuições gerais

    Examinar, identificar e tratar, clínica e/ou cirurgicamente , afeccções dos dentes e tecidos de suporte. 

Analisar  e  interpretar  resultados  de  exames  radiológios  e  laboratoriais  para  complementação  de 

diagnóstico; prescrever e administrar medicamentos, aplicar anestésicos locais e regionais; manter 

registro  de  pacientes  atendidos,  anotando a  conclusão do diagnóstico,  tratamento  e  evolução da 

afecção  para  orientação  terapêutica  adequada;  orientar  sobre  saúde  higiene  e  profilaxia  oral, 

prevenção  de  cárie  dental  e  doenças  peridentais;  orientar  e  encaminhar  para  tratamento 

especializado;  executar  outras  tarefas  correlatas,  atuando  sempre  em  conformidade  com  o 

regulamento de sua profissão.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 
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   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.

b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade:Curso superior em Odontologia e  registro no Conselho Regional de Odontologia-CRO

      c.Vencimento:R$ 930,74

   d.Vagas: 02 (duas)

5.18. Técnico em  Laboratório de Análises Clínicas

         Síntese das atribuições gerais

Coletar  e  preparar amostras biológicas para análises; identificar materiais, equipamentos e conhecer 

sua  utilização,  lavar,  esterilizar  e  preparar  material  usado  na  rotina  do  laboratório;  desenvolver 

técnicas de exames hematológicos, sorológicos, bioquímicos e microbiológicos, sob orientação de 

profissional graduado na área; ter prática de pipetagem e diluições; preparar corantes e soluções; 

desenvolver técnicas de coloração de lâminas; realizar exames de rotina de urina; realizar exames 

parasitológico de fezes. Zelar pela  limpeza e conservação de bancadas e equipamento em geral, 

controlar o estoque de material  de consumo do laboratório,  executar  outras  tarefas de mesma 

natureza e nível de dificuldade, obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas 

atribuições, dispor as amostras biológicas em local apropriado e previamente determinado, auxiliar 

na elaboração de relatórios técnicos na computação de dados estatísticos, manter organizados os 

registros das análises realizadas.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.  

b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Curso médio profissionalizante em Laboratório de Análises Clínicas ou Química; ou 

curso médio completo mais o curso Técnico em Análises Clínicas ou Química e o registro  no
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      Conselho Regional de Farmácia -CRF-RS

       c.Vencimento: R$ 529,80

   d.Vagas: 05 (cinco)

   5.19.Técnico em Enfermagem

           Síntese das atribuições gerais

   Participar de  pequenas cirurgias ambulatoriais, executar curativos em gerais de emergência ou de 

proteção, aplicar injeções, participar de eventos especiais ligados à saúde e proposto pela Secretaria 

Municipal da Saúde, inclusive atendimento em unidade móvel em ações comunitária de saúde e 

outros  programas  especiais.  Aplicar  vacinas  e  injeções,  verificar  pressão  arterial,  verificar  a 

temperatura  ministrar  remédios  conforme  receituário   médico,  dispensar  cuidados  aos  doentes, 

encaminhar  os  pacientes  para  atendimento  médico,  conforme  orientação  superior,  esterilizar  o 

instrumental de  enfermagem para uso no local de trabalho ou uso no ambulatório. Encaminhar ao 

setor competente os casos que assim entenda de assistência médica, registrar as atividades diárias, e 

outras atividades correlatas, executando-as sempre sob supervisão médica. 

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.

   b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade:  Curso  médio  profissionalizante  em  Técnico  em  Enfermagem  ou   curso  médio 

completo mais o curso Técnico em Enfermagem e o registro atualizado  no Conselho Regional de 

Enfermagem-COREN.

      c.Vencimento: R$ 529,80

d.Vagas: 15 (quinze)    

   5.20 .Auxiliar de Farmácia

            Síntese  das Atribuições Gerais

   Conhecer a padronização de medicamentos da Secretaria Municipal da Saúde, observar as normas de 
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conservação  e  armazenamento  estabelecidos  por  esta  secretaria,  dispensar  medicamentos  para 

pacientes do SUS, e para ambulatórios e postos de  saúde da Secretaria, conforme a rotina, redigir 

relatórios de consumo de medicamentos de farmácia básica, dispensar medicamentos que exijam 

documentos  especiais  para  a  liberação,  conhecer  e  observar  as  normas  de  conservação  e 

armazenamento estabelecidas pela SMS. Solicitar e providenciar o suprimento e a organização da 

contagem  dos estoques, executar tarefas simples de transferência de massa, divisão, transporte e 

medição, acondicionar medicamentos, transferindo suas formas para seus respectivos recipentes e 

mantendo-os  sob  controle,  preparar  rótulos  para  medicamentos,  zelar  pela  conservação  de 

medicamentos, matérias primas e aparelhagem, executar outras tarefas de mesma natureza e nível 

de dificuldade

    a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a  noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município.

   b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Nivel médio completo

      c.Vencimento: R$ 420,98

   d.Vagas: 10 (dez)

   5.21. Educador Social  

            Síntese das atribuições  gerais        
Realizar ações educativas, sociais e de proteção aos indivíduos e as famílias sob a coordenação de 
profissional de nível superior. Acompanhar as pessoas, as famílias e comunidades em situação de 
risco e vulnerabilidade social, violência, negligência e exploração física e psicológica; promover 
ações  que  incluem os  segmentos  sociais  prejudicados  pela  exclusão  social,  mulheres/gestantes, 
crianças,  adolescentes,  negros,  idosos  e  portadores  de  deficiência;  realizar  atividades  sócio 
educativas em meio aberto para adolescentes e jovens envolvidos em atos infracionais; integrar-se 
às atividades de enfrentamento à dependência de álcool e outras drogas; acompanhar as atividades 
sócio educativas para a terceira idade; conhecer a realidade do território e boa capacidade relacional 
e  de  comunicação  com  as  famílias  e  a  comunidade;  acompanhar  e  promover  a  execução  de 
atividades  de  proteção  social  especial  em  unidade  de  alta  complexidade,  relacionadas  ao 
acolhimento  e assistência as  crianças,  adolescentes,  famílias, idosos, mulheres/gestantes e pessoas
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com deficiência;  acompanhar e realizar atividades que estimulem o desenvolvimento integral da 
criança, desde a gestação; realizar o acompanhamento das famílias em seu domicilio;  promover a 
arte-educação; atuar em projetos, programas e ações socioeducativas destinadas à proteção, abrigo e 
reinserção social voltadas ao público-alvo desta lei; participar de cursos, seminários destinados a 
qualificação e atualização técnica do cargo de Educador Social;  atuar em ações que garantam a 
atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, assegurando seus 
direitos através do trabalho de abordagem, sensibilização, identificação de suas necessidades, de 
suas  demandas  encaminhando-as  a  programas  de  saúde,  educação  e  assistência  social  e  outras 
atividades correlatas ao desempenho do cargo.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício do cargo poderá exigir a execução de tarefas externas, a 

noite, finais de semana e feriados.

   b.Requisitos para Provimento:

Escolaridade: Curso médio completo

      c.Vencimento: R$ 466,80

d.Vagas: 30 (trinta)  

   5.22- Engenheiro de Segurança do Trabalho

             Síntese  das atribuições gerais           
Supervisionar,  coordenar  e  orientar  técnicamente  os  serviços  de  engenharia  de  segurança  do 
trabalho. Estudar as condições de  segurança dos locais de trabalho, suas instalações e equipamentos, 
com  vistas  aos  problemas  de  controle  de  riscos,  controle  de  poluição,  higiene  do  trabalho, 
ergonomia,  saneamento,  prevenção  e  proteção  contra  incêndios.  Planejar  e  desenvolver  a 
implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos.Vistoriar,  avaliar,  realizar 
perícias,  arbitrar,  emitir  parecer,  laudos  técnicos  e  indicar  medidas  de  controle  sobre  grau  de 
exposição  à  agentes  agressivos  de  riscos  físicos,  químicos,  biológicos  e  nucleares,  tais  como: 
poluentes  atmosféricos,  ruídos,  calor,  radiação  em geral  e  pressão  anormais,  caracterizando  as 
atividades,  operações  e  locais  insalubres  e/o  perigosos.  Analisar  riscos,  acidentes  e  falhas, 
investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalho estatísticos, 
inclusive com respeito a custo. Propor políticas, programas, normas e regulamentos de segurança do 
trabalho, zelando pela sua observancia.Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a 
elaboração  de  projetos  de  obras,  instalações  e  equipamentos,  opinando  do  ponto  de  vista  da 
engenharia de segurança. Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos 
de  risco  e projetando dispositivos  de segurança,  sistemas de  proteção contra  incêndios, coordenar
atividades de combate a incêndio, e de salvamento e elaborar  planos  para  emergência e catástrofes.
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Inspecionar locais de trabalho no que que se relaciona com a segurança do trabalho, delimitando 
áreas de periculosidade. Especificar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos de 
segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, assegurando-se de 
sua qualidade e eficiência.  Opinar  e  participar  da especificação para aquisição de substâncias e 
equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar 
riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição. Elaborar planos destinados a criar 
e desenvolver a prevenção de acidentes, promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes 
o  funcionamento.  Orientar  o  treinamento  específico  de  segurança  do  trabalho  e  assessorar  a 
elaboração de programas de treinamento no que diz respeito à segurança do trabalho.Acompanhar a 
execução  de  obras  e  serviços  decorrentes  da  adoção  de  medidas  de  segurança,  quando  a 
complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir. Colaborar na fixação de requisitos de aptidão 
para o execícios de funções, apontando os riscos decorrentes. Propor medidas preventivas no campo 
da segurança do trabalho, em face do conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes 
do  acidente  de  trabalho,  incluídas  as  doença  do  trabalho.Dar  conhecimento  à  Administração 
Municipal dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes técnicos de 
que dispuser, desde que resguardado o sigilo profissional.  Atuar como assistente técnico em ações 
judiciais movidas contra o Município, quando requisitado. Preencher e analisar todos documentos 
dos servidores relativos à Segurança e a Medicina do Trabalho exigidos pelo Ministério do Trabalho 
em  suas  Normas  Regulamentadoras,  Portarias  e  outros  instrumentos  normativos  para  fins  de 
benefícios previdenciários dos servidores. Elaborar o Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho – LTCAT, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e elaborar e preencher 
o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, bem como todos os documentos correlatos e ainda 
executar tarefas correlatas e acessórias.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento   

b.Requisitos para Provimento:  

  Escolaridade:  Curso  superior  em  Engenharia  com  especialização  em  Segurança  do  Trabalho, 

ministrado por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio Grande 

do Sul (CREA/RS) e registro profissional no órgão representativo de sua categoria.

      c.Vencimento: R$ 930,74

    d.Vagas: 01 (uma)

   5.23  - Engenheiro Eletricista

                 Síntese  das atribuições gerais

   Supervisão, coordenação e orientação técnica de atividades referentes à transmissão, distribuição e 
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utilização  da  energia  elétrica  com  ênfase  na  iluminação  pública;  equipamentos,  materiais  e 

máquinas elétricas e  de medição e controle elétricos elaborar estudos planejamentos e projetos de 

instalações elétricas e de iluminação pública, realizar estudo de viabilidade técnico-econômica para 

instalações novas e reformas, realizar vistorias e elaborar laudos e pareceres técnicos concernentes a 

instalações elétricas e  iluminação pública, executar e fiscalizar obras e serviços técnicos relativos a 

montagem e reparo de instalações elétricas e iluminação pública, planejar sistemas elétricos, operar 

supervisionar e controlar sistemas elétricos de potência, sistemas de medição, proteção e controle 

elétricos, conduzir equipes de instalação, montagem operação, reparo ou manutenção, interpretação 

da legislação e das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho, qualidade e ambientais e 

iluminação pública, melhoria contínua da qualidade, introdução de novas tecnologias e intercambio 

com outros setores, executar outras tarefas correlatas, inclusive as constantes do regulamento de sua 

profissão.

   a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços  no interior de município e em 

locais desabrigados.

b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade: Curso superior e em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrotécnica, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura,  devidamente 

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio Grande do Sul 

(CREA/RS) e registro profissional no órgão representativo de sua categoria.

      c.Vencimento:R$ 930,74

   d.Vagas: 01 (uma)

      5.24. Eletricista

               Síntese  das atribuições gerais

  Fazer  serviços  de  instalação  de  linhas  e  aparelhos  elétricos.  Fazer  instalação de  luz,  instalar  e 

substituir fusíveis, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes, tomadas, campanhias etc... ;instalar motores 

elétricos de corrente contínua e alternada, monofásica e trifásica; instalar e reparar o sistema elétrico 
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de veículos automotores;  conservar,  reparar  e  testar  equipamentos  elétricos em geral;  montar  e 

reparar dínamos, motores de arranque, em reguladores de voltagem, buzinas etc...; reparar e regular 

relógios elétricos, ventiladores, estufas e outros aparelhos; carregar baterias, treinar auxiliares em 

serviços  de  eletricidade,  zelar  e  responsabilizar-se  pela  conservação  e  funcionamento  do 

equipamento de trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

       a.Condições de Trabalho: 

Regime de Trabalho: Estatutário 

   Carga horária: Conforme regulamento

   Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, 

aos sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município e em 

locais desabrigados.

b.Requisitos para Provimento:

   Escolaridade:Ensino Fundamental completo e comprovante de curso adequado com o cargo.  

      c.Vencimento:R$ 378,02

      d.Vagas: 02 (duas)

      5.25  Instalador Sanitário

               Síntese  das atribuições gerais

    Executar, orientar e verificar trabalhos de instalações de água e esgoto em geral, bem como seus 

consertos e reformas. Realizar serviços de encanamento, ligações de cano, colocação de registros 

torneiras,  sifões,  pias,  caixas  sanitárias,  descargas  de  manilha  e  quaisquer  outros  aparelhos 

sanitários, alem de repará-los; elaborar listas de materiais e ferramentas necessárias a execução do 

trabalho, em conformidade com o projeto; controlar o emprego do material; fiscalizar instalações 

realizadas  por  particulares;  fazer  relatórios  diários  das  tarefas  executadas;  desempenhar  outras 

tarefas correlatas. 

       a.Condições de Trabalho: 

      Regime de Trabalho: Estatutário 

      Carga horária: Conforme regulamento

      Regime de Trabalho Especial: O exercício da função poderá exigir a prestação de serviço a noite, aos 
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sábados, domingos e  feriados, bem como a prestação de serviços no interior de município e em 

locais desabrigados.

      b.Requisitos para provimento

      Escolaridade: Ensino Fundamental completo e comprovante de curso adequado com o cargo.  

      c.Vencimento:R$ 378,02

      d.Vagas: 02  (duas)     

   6.  Do Ingresso

São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal:

a) ser brasileiro, preenchendo os requisitos em Lei, ou  estrangeiro na forma da Lei;

b) ter, no mínimo, 18  anos de idade completos; 

c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

d) gozar de boa saúde física e mental;  

e) atender às condições descritas para o cargo;  

f) não ter antecedentes criminais;                                   

g) ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital;  

h) possuir, na data da nomeação, a escolaridade específica exigida para cada cargo de que trata este 

Edital;

i) preencher as condições e entregar os documentos comprobatórios no curso dos procedimentos 

para a nomeação, sob pena de anulação de todos os atos decorrentes da inscrição.

7. Da Prova Escrita:

Os  candidatos  inscritos  para  este  Concurso  Público,  nos  cargos  abaixo  relacionados,   serão 

submetidos a uma Prova Escrita, que será realizada em uma única etapa, com quarenta (40) questões 

objetivas de múltipla escolha, valendo dois pontos e meio cada uma (2,5) e que serão compostas da 

seguinte forma:

Médico  Urologista,  Reumatologista,  Gastroenterologista,  Oftalmologista,  Neurologista, 

Psiquiatra,  Otorrinolaringologista,  especialista  em  Ecografia  em  Ginecologia/Obstetricia  e 

Medicina Interna, Cardologista, Generalista, Médico Especialista em Medicina do trabalho e 
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demais cargos de Enfermeiro, Fisioterapeuta, Educador Físico, Assistente Social, Odontólogo, 

Engenheiro  Eletricista,  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho;  (05  questões  de  Língua 

Portuguesa, 10 questões de Legislação e 25 questões de Conhecimentos Específicos por área);

Técnico em Laboratório  e  Técnico em Enfermagem:  (10 questões  de Língua Portuguesa,  10 

questões de  legislação, 20 questões de conhecimentos específicos);

Educador Social: (10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões  de Legislação e 20 questões de 

Conhecimentos Específicos );

Auxiliar de Farmácia (10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Legislação e 20 questões 

de Conhecimentos Específicos );

Eletricista e Instalador Sanitário: (10 questões de Língua Portuguesa, 05 Legislação e 25 questões 

de Conhecimentos Específicos);

8. Da Avaliação da Prova Escrita:

8.1. Para todos os cargos, a Prova Escrita terá caráter eliminatório e classificatório, e será valorada 

em uma escala de zero (0) a cem ( 100 ) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que acertar 

vinte e uma (21) questões.

9. Da Realização da Prova Escrita:                

9.1. Local:  FURG (Campus Carreiros)

9.2. Data:  24/10/2010

9.3. Horário:Para os cargos de níveis fundamental e médio  das 08h às 12h (manhã).

                      Para os cargos de  nível  superior das 15h às 19h (tarde).      

9.4. A distribuição dos candidatos por cargo e por sala de aula será divulgada no dia 15/10/2010 à 

partir  das  14  horas,  na  Sala  de  Concursos  da  SMA e  nos  "sites" www.riogrande.rs.gov.br  e 

www.funcefet.org.br.

9.5.O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  determinado  para  a  realização  da  prova  com 

antecedência mínima de trinta  (30) minutos,  munido do documento de identidade com foto,  do 

boleto bancário pago e de duas canetas de cor azul ou preta.                              

9.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo deste 

documento.
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9.7. Será vedado o acesso ao local da realização da prova ao candidato que se apresentar após o 

horário estabelecido para o início da mesma.                                 

9.8. Não haverá segunda chamada para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado.

9.9.  A prova será somente no horário e local estabelecido neste edital,  exceto ao candidato que 

estiver  enfermo na  data  da  realização  da  prova,  com impedimento  de  locomoção  devidamente 

comprovado através de atestado médico. O candidato deverá entrar em contato com à Divisão de 

Seleção e Treinamento, com no mínimo vinte e quatro horas (24) de antecedência, a fim de que a 

Comissão Executiva possa enviar dois (02) de seus integrantes para a aplicação da prova no local 

indicado pelo candidato.

9.10. O prazo de duração da Prova Escrita será de quatro (04) horas,  somente podendo o candidato 

entregar o Cartão de Respostas  uma hora e meia (1:30 ) após o início da mesma.

9.11. O candidato após a entrega do  cartão resposta,  poderá levar consigo o Caderno de Questões, 

devendo retirar-se imediatamente do prédio. Se assim  não proceder,  será excluído do Concurso 

mediante preenchimento de Termo de Infração.  

9.12. A candidata que tiver necessidade de  amamentar, durante a realização da prova, deverá levar 

acompanhante, que ficará em sala reservada  e  será  responsável pela guarda da criança. 

9.13. A Prova Escrita será constituída por questões objetivas, contendo quatro (04 ) alternativas para 

resposta, das quais apenas uma (01) será  a correta, sendo de inteira responsabilidade do candidato o 

correto preenchimento do Cartão de Respostas e sua integridade.             

9.14.  As  questões  da  Prova  Escrita  serão  embasadas  em  programa  e  bibliografia  previamente 

indicados.

9.15.  É  direito  da  Comissão  Examinadora  organizar  as  questões  da  Prova  Escrita  de  forma  a 

perquirir qualquer conteúdo, enfatizando qualitativa e quantitativamente os aspectos que acredite 

relevantes  e  devam ser  questionados  junto  ao  candidato,  sendo  observados  os  programas  e  as 

referências bibliográficas indicadas. 

9.16.  Excepcionalmente,  a  Comissão  Examinadora  poderá  considerar  nula  qualquer  questão  da 

Prova Escrita quanto ao seu mérito, ao uso de termos ou conceitos e à sua formação. 

9.17.  Se  a  Comissão  Examinadora  computar  ponto  em  qualquer  questão  da  Prova  Escrita,  o 

benefício será estendido a todos os candidatos.
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9.18.  A Prova Escrita será composta por um Caderno de Questões e o Cartão de Respostas. 

9.19. O Caderno de Questões é o espaço no qual o candidato pode usar todo o seu recurso para 

chegar à resposta adequada, permitindo-se rabisco e rasura em qualquer folha.

9.20. No Caderno de Questões, constará uma capa com todas as instruções relativas à prova do cargo 

pretendido.   

9.21. A correção da Prova Escrita será realizada por meio eletrônico.

9.22. A assinatura do candidato será registrada em ata, durante a realização da prova.

9.23. O Cartão de Respostas é o documento único e final que será considerado válido pela Comissão 

Examinadora para contagem dos pontos alcançados pelo candidato:

a)O cartão de respostas não deverá conter rasuras;.

b)O cartão de respostas não será substituído. 

9.24. Em hipótese alguma, a Comissão Examinadora irá considerar, para pontuação, o Caderno de 

Questões.

9.25.  Durante  a realização da prova,  não será permitido ao candidato, sob pena de anulação da 

mesma e mediante preenchimento de Termo de Infração, nos seguintes casos:

a) comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Concurso;

b) consultar legislação, livros ou apontamentos, bem como utilizar instrumentos próprios, salvo os 

permitidos;

 c)  emitir opiniões ou promover discussões;

d) utilizar máquina calculadora, “pager”, fones de ouvido, telefone celular e qualquer outro aparelho 

eletrônico ou similar;

e) ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais, e na companhia do fiscal; 

f) portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento das atividades; 

g)  tratar  com  descortesia  qualquer  dos  examinadores,  executores  e  seus  auxiliares,  bem como 

autoridades presentes;

h)  estar  acompanhado  de  pessoas  estranhas  ao  Concurso  nas  dependências  do  local   onde  for 

aplicada a prova.                    
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9.26. Não será permitida a permanência de candidato que encerrou a prova, de acompanhante de 
candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso nas dependências do local onde for aplicada a prova.

9.27. Será conferida nota  ZERO ao candidato que não comparecer à prova ou que se recuse a 
realizá-la.

9.28.  Na Divisão de Seleção e Treinamento, os candidatos poderão solicitar xerocópia do Cartão de 

Respostas,  verificando  os  pontos  que  lhes  foram  conferidos,  os  erros  ou  omissões  havidos  e 

quaisquer outros pormenores relativos à Prova Escrita,  sendo-lhes facultado pedir verificação da 

uniformidade no critério de correção, dentro do prazo de recurso, estipulado no presente edital.

10. Da Divulgação dos Resultados Parciais:

10.1.Os  gabaritos  das  Provas  estarão  a  disposição  pelos  "sites"  www.riogrande.rs.gov.br, 

www.funcefet.org.br  e  na sala de concursos da  SMA, situada na rua Gal. Osório, nº 536, à partir 

das 14h, do dia  25/10/2010, segunda feira.  

10.2.  A pontuação da prova escrita será divulgada no dia 27/10/2010, a partir da 16h na Sala de 

Concursos e nos "sites" www.riogrande.rs.gov.br e www.funcefet.org.br. 

11. Dos recursos da Prova Escrita:

11.1. O pedido de recursos da Prova Escrita deverá ser dirigido à Divisão de Seleção e Treinamento, 

nos dias 28 e 29/10/2010, das 12h30min às 17 h, mediante requerimento encaminhado através do 

Protocolo Geral, contendo: 

a) nome da autoridade a quem é dirigido;                                                                     

b) nome completo e  número de inscrição do candidato;

c) indicação do cargo pretendido;

d) objeto do pedido e exposição detalhada das razões que o motivaram a solicitação do recurso;  

11.2. A identificação do candidato (nome, assinatura e número de inscrição) só poderá constar na 

folha do requerimento, ficando, portanto, expressamente vedada qualquer identificação do mesmo 

nas folhas que integram as razões que fundamentam o recurso.

11.3. Não serão considerados os recursos solicitados fora do prazo, de forma inadequada ou que não 

contenham os elementos indicados anteriormente.

11.4. O resultado da avaliação dos recursos, para todos os cargos, será divulgado no dia 16/11/2010 

à partir 14 h  na Sala de Concursos.
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11.5. O sorteio público, se necessário, ocorrerá no dia 16/11/2010 às 14:30 h, na sala de concursos 

da SMA.

11.6. Não caberá recurso decorrente do preenchimento incorreto do Cartão de Respostas. 

12. Da Classificação Final:

12.1. A classificação final será feita na ordem decrescente, a partir da pontuação máxima obtida, 

individualmente,  por todos os concorrentes inscritos para cada cargo. 

12.2.  Serão  divulgados  dois  (02)  relatórios  de  classificação,  por  cargo,  envolvendo  todos  os 

candidatos participantes do presente do concurso. O primeiro conterá a classificação final de todos 

os candidatos aprovados. O segundo conterá somente a classificação dos portadores de necessidades 

especiais.

12.3. Critérios de desempate para todos os cargos:

O  desempate  entre  os  candidatos  que  obtiverem  a  mesma  média  final,  por  cargo  pretendido, 

obedecerá  aos seguintes critérios:

1. Idade,  SOMENTE para os candidatos amparados nos termos do parágrafo único do artigo  27 da 

Lei Federal 10.741/2003  (Estatuto doIdoso)  na data do término das inscrições. 

2. maior número de pontos obtidos em Conhecimento Específicos;

3. sorteio público.

12.4.  A publicação do  Edital  de  Homologação da  Classificação Final  do  Concurso  será  no  dia 

25/11/2010 à partir das 16 horas, na Sala de Concursos e nos " sites "  www.riogrande.rs.gov.br  e 

www.funcefet.org .br                                         

13. Da Nomeação e Posse:

13.1.  A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos por cargo, e será efetivada de 

acordo com as necessidades, a existência de  vagas e o interesse da Administração Municipal. 

13.2. A Secretaria Municipal de Administração convocará o candidato a comparecer à Divisão de 

Pessoal Ativo, a fim do mesmo manifestar o  interesse pela nomeação e dar o  encaminhamento aos 

documentos  solicitados, para posterior  efetivação do ato de posse.Os candidatos serão convocados 

através de:
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a) Edital publicado na imprensa escrita e afixado em painel existente para este fim, no prédio da 

Secretaria Municipal de Administração, determinando o prazo para a apresentação  do candidato e 

correspondência  com  aviso  de  recebimento,  por  meio  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e 

Telégrafos – ECT.

b) Será concedido  ao  candidato  o  prazo  de  quinze  (15)  dias,  a  contar da data da  publicação do 

Edital de Nomeação, para o comparecimento na SMA .

13.3. Se, no prazo mencionado no sub item 13.2, não ocorrer interesse na nomeação, formalizado 

através  do  comparecimento  à  Divisão  de  Pessoal  Ativo  para  assinatura  do  Termo  de 

Responsabilidade, o candidato será considerado desistente.              

13.4. O candidato deverá comunicar à Divisão de Pessoal Ativo a mudança de endereço, sendo de 
sua inteira responsabilidade  fornecê-lo de maneira completa. O Município do Rio Grande não se 
responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:

a) endereço desatualizado;

b) endereço de difícil acesso;                                                                                      

c) correspondência devolvida pela ECT por razão de fornecimento de endereço errado do candidato;

d) correspondência recebida por terceiros;

e) atraso na entrega da correspondência por parte da ECT.

f)correspondência devolvida pela ECT  pelo não recebimento por parte do interessado;

13.5. Para nomeação, o candidato classificado deverá se submeter a exames médicos. Em se tratando 

de candidato portador de deficiência, esse poderá ser submetido a nova avaliação junto à Comissão 

Permanente  de  Seleção de  Pessoas  Portadoras  de  Necessidades  Especiais,  que  se  subsidiará  do 

parecer anterior para atribuir  aptidão ao respectivo ingresso independente do prazo decorrido. A 

avaliação não dispensa a realização do exame médico pericial.

13.6. Para nomeação e  posse deverão ser entregues:          

a) Carteira de Identidade Civil ou Militar;

b) Diploma do Curso Superior, com a  respectiva especialização, quando o cargo exigir,  registro 

profissional  no Conselho Regional  competente e comprovante de quitação da anuidade atualizada;
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c)  Certificado  de   Escolaridade   (Ensino  médio),  registro  no  Conselho  Regional  competente  e 

comprovante de quitação da anuidade  atualizado, quando o cargo exigir.

d) Certificado de Escolaridade do Ensino Fundamental completo e comprovante de curso adequado 

com o cargo.  

e) Título de Eleitor ou Certidão fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral, provando estar quite 

com as obrigações eleitorais;

f)  Certificado de Reservista ou isenção do Serviço Militar, se for o caso;

g)  CPF;

h)  PIS ou PASEP, se cadastrado;                                               

 i)  Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio;

j)  Certidão de Nascimento de  filhos menores de vinte e um  (21)  anos ou Termo de  Adoção ou 

Guarda,conforme o caso;

 l)  uma (01) foto 3 x 4 cm  atual;

 m) Folha Corrida Policial (documento original);                                                                       

 n)  Folha Corrida Judicial (documento original); 

o)  Declaração de Bens imóveis emitida pelo Cartório (documento original) ou declaração com firma 

reconhecida em cartório;

 p)  Declaração de Trabalho;

q)  Comprovante de endereço; 

Exames Médicos:

a) Hemograma

b) Creatinina

c) Glicemia 

d) EQU

e) RX de tórax PA                                                                 

f) ECG                                           

g) Otorrinolaringológico
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h) Oftalmológico

13.7. A documentação mencionada no sub item 13.6 deverá ser apresentada sob forma de fotocópia 

autenticada ou xerox com original para identificação no local, com exceção dos documentos citados 

nas letras  “m” e “n ”.                                  

13.8. A candidata grávida fica isenta de submeter-se ao exame de Raio X.

13.9.O candidato aprovado, que não apresentar a documentação exigida completa, bem como os 

exames médicos completos, não será nomeado, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da 

inscrição no Concurso.

14. Da Validade dos Concursos:

O Concurso terá validade por dois (02) anos, a contar da data da publicação de homologação dos 

resultados finais, prorrogável uma vez, por igual período.

15. Das Disposições Gerais e Finais:

15.1.  A inexatidão  das  informações  e  irregularidade  de  documentação,  ainda  que  verificadas 

posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes desde a 

inscrição.

15.2.  É  vedada  a  acumulação  de  cargos  que  de  alguma  forma  prejudique  o  atendimento  das 

necessidades do Município do Rio Grande, ou ainda que pelas características do cargo acumulado 

inviabilize o pleno  exercício do cargo. Constatado em qualquer tempo tal acumulação, o servidor 

será exonerado unilateralmente de pleno direito.

15.3. Os programas e bibliografias das provas, constantes nos anexos, são partes integrantes deste 

Edital.

15.4.  A inscrição e nomeação do candidato importará no conhecimento das instruções e das normas 

expressas  neste  Edital  e  na  aceitação  tácita  das  exigências  nele  contidas,  tais  como  se  acham 

estabelecidas, sob as penas da lei.

15.5. A classificação final dar-se-á no dia 18/11/2010 e a listagem com o nome de  todos os provados 

estará à disposição no mural da Secretaria Municipal de  Administração.

15.6.  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este Concurso Público.
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15.7. O Prefeito, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir do recebimento dos resultados 

finais,  os  quais  serão  encaminhados  com  circunstanciado  relatório  pela  Divisão  de  Seleção  e 

Treinamento, homologará a classificação dos candidatos aprovados neste Concurso.

15.8. Após a homologação, no dia 25/11/2010,  pelo Senhor Prefeito Municipal do Rio Grande, os 

resultados finais estarão a disposição  nos "sites" www.riogrande.rs.gov.br  e www.funcefet.org.br 

15.9. Os procedimentos deste Concurso obedecem às normas do Decreto Municipal  nº 8.893/05. 

15.10.  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  submetidos  a  exame  da  Comissão  Permanente  de 

Concursos Públicos, sendo sua opinião ratificada pela Procuradoria Jurídica do Município, mediante 

parecer por escrito e despacho do Prefeito Municipal.

                                                        Rio Grande, 21 de agosto de 2010.

        Neusa M. Zanella Atallah                                                        Valdomiro Rocha Lima                

     Chefe do Setor de Concursos                                          Secretário Municipal de Administração 

  

http://www.riogrande.rs.gov.br/

