
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL, PR – PMSMS/PR 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL  

Edital nº 001/2021 

 

Dispõe sobre a contratação emergencial e 

temporária de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, 

em razão da pandemia COVID-19, referente ao 

Processo Seletivo – PSS nº 01/2021/PMSMS. 

  
O Município de São Mateus do Sul, PR, em caráter emergencial, excepcional, e 

temporário, tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços públicos, conforme art. 37, 

inciso IX da Constituição Federal e Decreto Municipal nº 353, de 27.12.2017, publicado no Diário 

Oficial do Município nº 1718, de 27.12.2017, torna pública a abertura de inscrições para realização 

de contratação emergencial temporária de Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, na Secretaria 

Municipal de Saúde, de acordo com as normas instituídas neste Edital. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O objeto do presente edital é a contratação por prazo determinado de profissionais aptos a 

atuarem na Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus do Sul, para atender à situação de 

calamidade pública, em face da Pandemia do Covid-19, atendo à necessidade temporária e de 

excepcional interesse público, suprindo a demanda existente na secretaria de saúde. As vagas para 

os profissionais de enfermagem e técnicos em enfermagem serão disponibilizadas para contratação 

nos termos deste edital. 

1.2. As inscrições e documentações serão analisadas por Comissão Examinadora nomeada pelo 
Poder Executivo Municipal. 

1.3. As contratações serão feitas sob a forma de contrato de regime especial - CRES, com vínculo 

empregatício celetista, nos termos do art. 3º do decreto nº 353/2017
1
, com prazo determinado de 

06 (seis) meses, com possibilidade de uma prorrogação pelo mesmo período, nos termos do art. 4º, 

§ 1º da Lei Complementar nº 66/2017
2
.  

1.4. O Edital estará disponível no Diário Oficial do Município e no portal do município 

http://www.saomateusdosul.pr.gov.br. As demais etapas do processo, como divulgação dos 

resultados e a convocação serão veiculados no Diário Oficial do município. O processo de 

contratação terá ampla divulgação, além dos meios de comunicação já citados, será divulgado em 

jornal de circulação regional e demais mídias locais. 

1.5.  A aprovação no Processo Seletivo Simplificado dentro do limite das vagas oferecidas 

assegurará ao candidato o direito à contratação, ficando a concretização deste ato, condicionado à 

observância das disposições legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de 

validade do Processo Seletivo e a necessidade do serviço público. 

1.6. O salário para o cargo de Enfermeiro Plantonista (jornada 12/36) é 2.746,00 (dois mil, 

setecentos e quarenta e seis reais) mais 40% de insalubridade sobre o salário base fixado na CCT 

                                                 
1 Decreto nº 353/2017 - Art. 3º - O PSS será utilizado em situações de urgência e os contratados terão vínculo 
empregatício celetista por prazo determinado, conf. art. 4º e incisos da LC nº 66/2017. 
2 Lei Complementar nº 66/2017 – Art. 4º (...) § 1º. Permanecendo a necessidade que gerou a contratação na forma 
da presente Lei, os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser prorrogados por uma única vez e até a vigência 
prevista no contrato original, desde que não ultrapasse o limite de 02 (dois) anos, a contar da data do primeiro 
contrato firmado com base na presente Lei.  

http://www.saomateusdosul.pr.gov.br/


 

(R$ 1.130,00), o que importa em R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais). 

1.7. A jornada de trabalho coompreende em turnos das 07h00min às 19h00 e 19h00min às 

a07h00min. 

1.8. O salário para o cargo de Técnico em Enfermagem plantonista (12/36) é R$ 1.648,00 (um mil, 

seiscentos e quarenta e oito reais) mais 40% de insalubridade sobre o salário base fixado na CCT, 

R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais). 

1.9. As horas noturnas, trabalhadas no período compreendido entre 22 horas de um dia até 05 

horas do dia seguinte, serão pagas com acréscimo de 30%, sobre o valor da hora normal, já 

incluído neste percentual o adicional previsto no artigo 73, da CLT. 
1.10. A publicação da Classificação Final será feita em uma lista por ordem crescente do número 

de Classificação, contendo a classificação de todos os candidatos.  

1.11. O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência e concordância quanto à 

divulgação de seus dados em listagens e resultados, tais como aqueles relativos à pontuação, tendo 

em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos 

atinentes ao processo de contratação. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando 

cientes também os candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na 

rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente existentes. 

 

2. DOS CARGOS 
 

 

CARGO VAGAS Vencimento base* CARGA HORÁRIA 

Enfermeiro 

Plantonista 
04 + CR R$ 2.746,00 12/36  

Técnico em 

Enfermagem 
04 + CR R$ 1.648,00  12/36  

* além do vencimento base, existe o adicional de insalubridade, conf. item 1.8. 

* *Remuneração definida conforme CCT SINDESC - SINDIPAR 2020/2021 

 

2.1. REQUISITOS MINIMOS:  

2.1.1. Para o cargo de Enfermeiro Plantonista: Graduação em Enfermagem com Registro no 
Conselho da classe.  

2.1.2. Para o cargo de Técnico em Enfermagem: Curso Técnico em Enfermagem com Registro no 

Conselho da classe. 

 

3. DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

3.1 Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a contratação temporária de 

profissionais para atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de 

Coronavírus – COVID-19, fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao 

grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo Coronavirus (COVID-19), conforme 

lista abaixo:  

a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 60 (sessenta) anos até um ano 

após a data de homologação do processo seletivo emergencial;  

b) Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, 

portadores de arritmias, Hipertensão arterial sistêmica descompensada);  

c) Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma 

moderada/grave, DPOC);  

d) Doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  



 

e) Doentes hepáticos crônicos (atrésia biliar, hepatites crônicas, cirrose);  

f) Imunodeprimidos;  

g) Pacientes com necessidades clínicas individuais específicas, incluindo AVC, indivíduos com 

paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares;  

h) Diabéticos (diabetes mellitus tipo i e tipo ii em uso de medicamentos);  

i) Obesidade mórbida Grau III;  

j) Gestantes ou lactantes;  

k) Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de 

diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19);  
l) E outras que venham a ser determinadas pela OMS – Organização Mundial de Saúde.  

 

Ainda, não poderá participar do certame pessoas que já possuam contrato de trabalho firmado com 

a Secretaria de Saúde, haja vista a incompatibilidade de horários. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Antes de se inscrever no processo de contratação, o candidato deverá observar as prescrições 
deste Edital e se certificar de que preenche ou preencherá, até a data da convocação, todos os 

requisitos exigidos para a contratação. 

4.2. A realização da inscrição por parte do candidato implica no conhecimento e aceitação 

irrestrita das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

4.3. A participação dos candidatos no processo de contratação não implicará obrigatoriedade de 

sua contratação, ocorrendo apenas expectativa de convocação e contratação, ficando reservada à 

PMSMS/PR o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às 

necessidades do serviço, obedecendo à ordem de classificação final e ao prazo de validade deste 
Edital. 

4.4. Acompanhar a publicação de todos os atos referentes a este processo de contratação é de 

inteira responsabilidade do candidato, por meio do Diário Oficial do Município. 

4.5. As inscrições serão gratuitas, realizadas exclusivamente via internet, através do envio do 

currículo profissional juntamente com a cópia digitalizada dos documentos constantes no item 

4.11 do presente Edital, para o endereço eletrônico PSSsentinela2021@gmail.com a partir das 

12h00min dia 10 de março de 2021 até  23h59min do dia 14 de março de 2021, conforme 

previsto no cronograma neste Edital. 

4.6. Para efetuar a sua inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente no ato da inscrição, indicar 

no ASSUNTO do e-mail o cargo para o qual pretende se inscrever, e enviar seu currículo e 

documentos comprobatórios descritos no item 4.11  do presente Edital, ao endereço eletrônico 

PSSsentinela2021@gmail.com do presente Edital. 

4.7. As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato, bem como quando o candidato que apresentar informações inverídicas ou não anexar 

os documentos comprobatórios das informações declaradas na inscrição, como currículo e 

diplomas, ficará sujeito à eliminação do Processo Seletivo em qualquer fase; 
4.8. No ato da inscrição serão aceitos somente arquivos nos formatos “jpeg”, “png”, “jpg”, “doc”, 

“docx” ou “PDF”. 

4.9. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item 4.5 do presente edital. 

4.10. Não serão aceitos currículos ou documentos que estejam armazenados em nuvem cujo 

acesso seja condicionado a autenticação ou autorização por parte do candidato. Os 

documentos devem ser anexados no corpo do e-mail, em um unico arquivo.  



 

4.11. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

4.11.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto; 

4.11.2. CPF; 

4.11.3. Curriculum vitae que deverá ser apresentado de acordo com o modelo 

constante do Anexo III. 

4.11.4. Comprovação tempo de serviço para a qual irá concorrer (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS (páginas de identificação do empregado e do contrato de 

trabalho), ou contrato de trabalho (com início e fim), ou declaração do empregador (com 

carimbo CNPJ e assinatura legível do emitente com carimbo de identificação do nome) 

com a informação das atividades desenvolvidas e o respectivo período) caso tenha, para 

fins de análise curricular, nos termos do ANEXO VII. 

4.11.5. Comprovante de habilitação: carteira ou registro no órgão de classe do 

profissional competente e dentro do prazo de validade para exercício da profissão; 

4.11.6. Comprovante de escolaridade, Diploma ou Certificado de conclusão de curso 

emitido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, equivalente ao cargo 

pleiteado; 

4.11.7. Comprovante de aperfeiçoamento profissional, nos termos do ANEXO VII. 

4.11.8. Declaração de Disponibilidade para trabalho em turnos de revezamento conforme 

ANEXO VIII. 

4.11.9. O candidato portador de deficiência deverá declarar, no ato da inscrição, esta 
condição, anexando laudo médico comprobatório. 

4.11.10. Para reserva de vaga, a comprovação da deficiência física compatível com as 
atividades deve ser realizada no momento da inscrição. 

4.12. O candidato será responsável pela exatidão das informações contidas no seu currículo. 

Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação e afastamento do candidato no 

Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções criminais cabíveis. 

4.13. Não serão objetos de análise os currículos apresentados em período diverso do indicado. 

4.14. Só serão pontuados os cursos e experiências profissionais que tiverem correlação com a 
função pública que irá concorrer. 

4.15. O candidato poderá se inscrever em apenas um único cargo. 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

5.1. A Comissão Técnica de Seleção do Processo Seletivo Simplificado será responsável pela 

seleção dos profissionais que atendam aos requisitos técnicos e administrativos exigidos neste 

instrumento convocatório, mediante a análise de currículo, prova de títulos e demais critérios 

constantes deste Edital. 

5.2. Atendendo ao disposto nos art. 5º, §2º da Lei nº 8.112/19903 e art. 1º da Lei nº 12.990/20144, 

                                                 
3 Lei 8.112/1990 – Art. 5º (...) § 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em 

concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 
4
 Lei 12.990/2014 - Art. 1º Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das 

autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, 

na forma desta Lei. 



 

fica reservado, preferencialmente, 20% (vinte e cinco por cento) das vagas para “enfermeiro 

plantonista”, ou seja, 1 (uma) vaga, bem como 20% (vinte por cento) das vagas para “técnico em 

enfermagem”, ou seja, 1 (uma) vaga, à pessoas afrodescendentes e/ou portadoras de deficiência 

física, desde que a deficiência não impeça a realização das atividades inerentes ao cargo, sendo 

que, na ausência de interessados, a vaga poderá ser preenchida por interessado da concorrência 

geral. 

5.3. A comprovação da deficiência física compatível com as atividades deve ser realizada no 

momento da inscrição, por meio da apresentação de laudo médico descritivo, atestando a espécie e 

o grau da deficiência, descrevendo especificamente as limitações funcionais que o candidato 
possui, bem como confirmando a capacidade de exercer as atividades inerentes ao cargo, ainda, 

deve conter o código Classificação Internacional de Doenças (CID).   

5.4. Para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência, o candidato deverá declarar 

no momento da inscrição sua condição, indicando o tipo de deficiência comprovada por atestado 

médico, ficando ciente que a deficiência deve ser compatível com as atribuições da função a ser 

exercida. 

5.5. Na avaliação dos candidatos, o resultado será igual ao somatório da pontuação obtida na 

análise dos critérios definidos para o cargo de Acordo com a pontuação indicada no ANEXO VI 

deste edital. 

5.6. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do somatório total dos pontos 

obtidos e serão contratados os mais bem classificados dentro do número de vagas disponibilizado 

no Anexo I deste edital. 

5.7. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, será dada preferência, sucessivamente, para 

efeito de classificação, ao candidato que: 

a) Tiver mais tempo de serviço na função; 

b) Idade mais elevada. 

 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:  

 

6.1. O presente Processo Emergencial de Contratação Temporária de Pessoal será realizado em 03 

(três) fases:  

a) A 1ª (primeira) fase consistirá na Análise de Curriculum Vitae, encaminhado via e-mail 

(conforme 4.5 e 4.11 do edital), com caráter eliminatório e classificatório. Sendo que estes serão 

analisados por ordem de recebimento e obedecendo-se os critérios do item 7 e anexo VII;  

b) A 2ª (segunda) fase consistirá na Análise dos documentos comprobatórios de escolaridade e 
experiência, de caráter eliminatório (ANEXO VI);  

c) A 3ª (terceira) fase consistirá no Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório, em que 

serão avaliadas as condições de saúde dos candidatos em relação às atividades inerentes ao cargo.  

 

7. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO:  

 

7.1. A 1ª (primeira) fase consistirá de Análise de Curriculum Vitae, encaminhado via e-mail, com 

caráter eliminatório e classificatório, que ocorrerá até a data final do término das inscrições, serão 

observadas, para fins de classificação, a formação escolar ou acadêmica e a experiência 

profissional.  

7.2. Os currículos e títulos apresentados serão julgados por Comissão Examinadora, instituída pela 

Secretaria Municipal de Saúde para atuar especificamente neste processo seletivo;  

                                                                                                                                                                
§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou 

superior a 3 (três). 



 

7.3. Os candidatos que não apresentarem os comprovantes relativos aos pré-requisitos para o 

emprego serão automaticamente excluídos do processo;  

7.4. Para fins de pontuação referente ao tempo de experiência, não serão considerados períodos 

concomitantes.  

7.5. Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão 

considerados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação 

vigente.  

7.6. A comprovação do exercício profissional se dará:  

a) Pela apresentação de cópia da CTPS, página de identificação e contrato de trabalho (com início 
e fim) e/ou declaração do empregador com a informação das atividades desenvolvidas e o 

respectivo período, acompanhados dos documentos originais.  

b) Pela apresentação de declaração expedida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão Público 

onde trabalhou, com informação acerca das atividades desenvolvidas e respectivo período.  

c) Para os profissionais autônomos, pela apresentação de Alvará ou declaração de recolhimento de 

ISS.  

c) Os documentos comprobatórios que não corresponderem à área de atuação para a qual concorre 

o candidato, não serão pontuados.  

d) Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 

apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação do Processo Seletivo Simplificado, 

sem prejuízo das cominações legais cabíveis.  

e) Os comprovantes de escolaridade obrigatórios relacionados no item 2.1 não serão computados 

ou considerados na fase de Análise de Currículum Vitae e Títulos, por se tratarem de requisito de 

ingresso.  

f) Não haverá segunda chamada para a entrega do Curriculum vitae e demais documentos 

elencados no presente edital e seus anexos;  

g) Não será concedido direito à revisão ou recurso da pontuação aferida na fase de Análise de 

Curriculum vitae e Títulos.  

 

8. DO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL  

 

8.1. O Exame Médico Admissional ocorrerá antes do início da formalização do contrato de 

trabalho e, consistirá de exame médico clínico e se necessário, exames complementares, que serão 

realizados pelo candidato junto à Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, em data 

previamente informada/agendada;  
8.2. O resultado do Exame Médico Admissional será emitido sob a forma de Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO, sendo entregue uma cópia ao candidato.  

8.3. Serão considerados aprovados nos exames médicos admissionais somente os candidatos com 

parecer APTO (aptidão para o cargo nesta data), quando da conclusão dos referidos exames.  

8.3 O não comparecimento do candidato na data e local destinados à realização do exame médico 

admissional implicará em eliminação do Processo Seletivo Simplificado. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS:  

 

9.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final;  

9.2. Será desclassificado o candidato que não obtiver pontuação na Análise de Curriculum vitae e 

Títulos, ou que não tiver resultado APTO no Exame Médico Admissional;  

9.3. Havendo igualdade de pontuação na soma dos itens de Aperfeiçoamento Profissional e Tempo de 



 

Serviço, o desempate entre os candidatos será feito pela maior idade, conforme Parágrafo Único 

do art. 27 do Estatuto do Idoso - Lei n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003. 

9.4. Para os candidatos que se inscreverem somente com a Escolaridade Obrigatória exigida e que 

não possuem pontuação de títulos, o desempate será feito pela maior idade,conforme Parágrafo 

Único do art. 27 do Estatuto do Idoso - Lei n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003 

9.5. A classificação dos candidatos será válida enquanto prevalecer a situação de necessidade 

excepcional e temporária de interesse público, limitado ao prazo de vigência deste certame;  

9.6. O resultado do Processo Emergencial de Contratação Temporária de Pessoal será divulgado 

por meio de relação nominal dos candidatos, em ordem alfabética, acompanhada da pontuação 
obtida pelo candidato, no portal https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/, e publicado no Diário 

Oficial – Atos do Município de São Mateus do Sul.  

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. O candidato que desejar interpor recurso deverá dirigi-lo à Comissão Técnica de Seleção do 

Processo Seletivo Simplificado, mediante requerimento encaminhado exclusivamente via e-mail 

ao endereço apresentado no item 4.5 do presente Edital, no prazo de 1 (um) dia útil, seguindo 

rigorosamente as datas já previstas nas disposições finais deste Edital. 

10.2. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á o dia da divulgação e 

incluir-se-á o último dia do prazo recursal. 

10.3. O prazo para interposição do recurso é comum a todos os candidatos. 

10.4. Não serão aceitos recursos interpostos ou protocolados fora do prazo. 

10.5. Compete à Comissão Examinadora deste procedimento de  apreciar o recurso protocolado. 

10.6. O recurso deverá ser devidamente fundamentado e conter dados que identifiquem o 

candidato e suas razões. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE:  

 

11.1. A homologação do Processo Emergencial de Contratação Temporária de Pessoal de que trata 

este Edital deverá ocorrer e ser publicada no Diário Oficial - Atos do Município de São Mateus do 
Sul e disponibilizada no portal https://www.saomateusdosul.pr.gov.br/;  

11.2. Este processo terá validade pelo período inicial de 1 (um ano) a contar da homologação do 

presente certame, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário, mediante situação excepcional, 

devidamente justificada pela autoridade competente. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. A convocação será na ordem de classificação do resultado final do processo de contratação. 

12.2. Para que seja considerada legal a atividade a ser assumida pelo candidato, é obrigatória a 

prévia assinatura do contrato. 

12.3. A Contratação será realizada diretamente no Departamento de Recursos Humanos na 

Prefeitura Municipal, situado na Rua Barão do Rio Branco, 431, Centro, São Mateus do Sul, PR.  

12.4. No ato de contratação deverão ser comprovados os seguintes requisitos: 

12.4.1. O candidato deve ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, 

estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 

gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1.º, do artigo 12, da Constituição Federal, bem como 

todos os direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no país; 

12.4.2. Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei; 

12.4.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais; 



 

12.4.4. Possuir aptidão física e mental para o desempenho do cargo;  

12.4.5. Não estar em situação irregular de acúmulo de cargo público; 

12.4.6. Para fins de contratação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos pessoais:  

12.4.6.1. Carteira de Identidade, CPF, Título de eleitor, Carteira de Trabalho (Cópia autenticada); 

12.4.6.2. Registro de classe do Conselho Regional de Enfermagem (COREN);  

12.4.6.3. Apresentar atestado de saúde, expedido por médico registrado no Conselho Regional de 

Medicina, considerando-o apto para o exercício da função, objeto da contratação, conf. §1º, art. 3º, 

da Lei Complementar Municipal nº 66, de 26.09.2017; 

12.4.6.4. Uma foto 3x4 recente.  
12.4.6.5. Número do PIS/PASEP. 

12.4.6.6. Certidão negativa de antecedentes criminais. 

12.5. O contrato de trabalho será regido nos termos do Decreto-Lei 5.452, de 1º de Maio de 1943 – 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

12.7. O candidato que não comprovar a escolaridade informada no ato da inscrição será excluído 

da lista de classificação.  

12.8. O candidato que tenha sofrido rescisão de contrato de trabalho como penalidade em 

decorrência de sindicância ou tenha sofrido penalidade de demissão em processo administrativo 

disciplinar nos últimos cinco anos, não será convocado.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. A falsidade de afirmação e/ou documentos, ainda que verificada posteriormente à realização 

da seleção, implicará em eliminação do candidato. 

13.2. A aprovação e classificação não obriga a contratação do candidato, sendo este critério da 

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a necessidade do serviço público.  

13.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora deste procedimento.  

13.4. Os serviços serão prestados Unidade Provisória de Atendimento de Pacientes Sintomáticos 

Respiratórios (Covid-19) atendendo todos os pacientes que derem entrada no serviço, em todos os 

níveis de gravidade, bem como, em outras unidades de saúde em que o serviço se faça necessário.   

13.5. É dever do candidato manter seus dados atualizados no decorrer do Processo de contração.  

13.6. O candidato é responsável pelas informações constantes na inscrição, arcando com as 

consequências em relação a eventuais erros, fraudes ou omissões, nas esferas administrativas, cível 

e penal.  

13.7. O processo de contratação, disciplinado por este Edital, terá validade de um ano, podendo ser 

prorrogado, conf. art. 8º do Decreto nº 353/17, de 27.12.17.  

13.8. O cronograma deste processo de contratação está disposto no Anexo V. 

13.9. Os Contratos Administrativos firmados por ocasião do presente Processo Seletivo 

Simplificado terão duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogados uma única vez por igual 
período. 

A Administração poderá suspender ou rescindir unilateralmente os contratos temporários 

celebrados em decorrência deste Processo Seletivo Simplificado, na ocorrência de qualquer 

das seguintes hipóteses: 

a) prática de falta grave, devidamente comprovada; 

b) prática de 3 (três) faltas ao trabalho injustificadas, consecutivas ou alternadas; 

c) acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas; 

d) necessidade de redução do quadro de pessoal por excesso de despesa ou motivo 

congênere; 



 

e) insuficiência de desempenho; 

f) necessidade e conveniência da Administração; 

g) Superveniência de Concurso Público para o preenchimento das vagas aqui 

disponibilizadas. 

13.10. Os casos de suspensão dos contratos poderão ocorrer em virtude do poder 
discricionário do gestor, conveniência ou interesse público. 

13.11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Técnica de Seleção do Processo 
Seletivo Simplificado. 

 

 

 

 

 
São Mateus do Sul/PR, 05 de março de 2021. 

 

 

 

Marly Terezinha Perrelli 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

DOS CARGOS DISPONÍVEIS (VAGAS, CARGA HORÁRIA E 

REMUNERAÇÃO)  E DISCRIÇÃO DAS VAGAS 

 

Cargo Vagas Carga Horária Remuneração Pré- Requisitos 

Técnico em 
Enfermagem 

05 + 
CR 

12/36  R$ 1.648,00 Ensino Médio 
Completo; Curso  

Técnico em 

Enfermagem; 

Habilitação legal e 

registro no respectivo 

conselho de classe. 

Enfermeiro 05 + 

CR 

12/36  

 

R$ 2.746,00 Ensino Superior 

completo em 
Enfermagem, 

habilitação 

profissional e legal 

para o exercício da 

profissão de 

Enfermeiro 

e Registro no 

respectivo Conselho 

de Classe. 

** Não serão aceitas as Habilitações no Órgão de Classe que estejam fora do 

prazo de validade. 

 

 

 

1) Enfermeiro Plantonista  

Nível de Formação: Ensino Superior Completo 

Tipo de Provimento: CLT  

Carga Horária: 12/36  

 

Descrição das atividades: Prestar assistência direta a clientes graves dentro da rede de serviços do 

Município, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem; realizar cuidados diretos de 

enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da 

assistência prestada; Implementar ações e definir estratégias para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos usuários do SUS dentro do Município, diagnosticar situação, estabelecer 

prioridades e avaliar resultados; Coordenar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe 
de Enfermagem e orientar a equipe para controle e infecções; Assegurar e participar da prestação 

de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes; Promover a 

Vigilância à Saúde supervisionando a convocação de usuários com agravos e realizar ações 

educativas; Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem, atuando 



 

técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Participar de 

equipe multiprofissional na definição das ações de saúde, na elaboração de diagnósticos, projetos e 

programas de saúde; Elaborar e padronizar o manual de normas e procedimentos no atendimento 

de enfermagem; Estudar as rotinas e protocolos em vigor, bem como, propor alterações; Elaborar 

plano de enfermagem a partir do levantamento e análise das necessidades prioritárias de 

atendimento aos usuários doentes e sadios; Conferir registros de ocorrências, registrar observações 

e elaborar relatórios das atividades e laudos técnicos em sua área de especialidade; Realizar 

consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem; Realizar a previsão, provisão e controle de 

material e equipamentos; Auxiliar na conservação de aparelhos e equipamentos e. quando 
necessário, solicitar consertos; Realizar supervisão, treinamentos e avaliações do pessoal de 

enfermagem; Participar da elaboração de programas, normas e rotinas visando sistematizar a 

melhoria da qualidade das ações de assistência ao trabalhador; Supervisionar, planejar, coordenar e 

executar trabalhos relacionados com a saúde por meio de intervenções individuais, familiares ou 

coletivas; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade técnica na execução de 

programas de saúde pública e no atendimento aos usuários doentes e sadios; Trabalhar segundo 

normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática; Atuar em todos os seguimentos de proteção à saúde: desde a atenção básica até a 

hospitalar. Desempenhar outras atividades correlatas determinadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

 

2) Técnico em Enfermagem 

Nível de Formação: Curso técnico em enfermagem 

Tipo de Provimento: CLT  

Carga Horária: 12/36 ou 40h semanais 
Descrição das atividades: Executar e/ou orientar ações de saúde como recepção, pré consulta, 

imunização, curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exames 

laboratoriais, higiene do paciente, eletrocardiogramas, limpeza, acondicionamento e esterilização 

de materiais. Receber o plantão junto à equipe de enfermagem da unidade; admitir e orientar 

pacientes e familiares; Prestar assistência de enfermagem prescritos aos pacientes de acordo com 

as necessidades afetadas; acompanhar e/ou assistir enfermeiro e/ou médico no cuidado ao 

paciente; Realizar registro das atividades executadas; atender as solicitações dos pacientes e outros 

membros da equipe de enfermagem, encaminhando-os à enfermeira quando não for de sua 

competência; Aspiração do trato respiratório; Prestar com pacientes traqueostomizados (aspiração, 

higiene, curativo e troca de cadarço); Remoção de sondas e cateteres; Prestar cuidados com dietas 

enterais e parenterais; Realizar troca de bolsas de pacientes ostomizados; Medir drenagens e 

refazer vácuo dos drenos; Realizar curativos delegados pelo enfermeiro; Controlar rigorosamente 

medicação, materiais e/ou equipamentos; Comunicar ao enfermeiro alterações do estado geral do 

paciente; Preparar e encaminhar pacientes para exames e cirurgias; Administrar medicamentos 

prescritos. 

Desempenhar outras atividades correlatas determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Declaração de Idoinedade Profissional 

 

 Eu, _________________________________________, abaixo assinado(a), brasileiro(a), 

___________________ (estado civil), portador(a) de RG n.º ______________ SSP/___ e CPF n.º 

______________________, em atendimento ao item 11.1, declaro que, para o fim específico de 

contratação pelo Processo Seletivo Simplificado da PMSMS/PR, não fui demitido(a) ou 

exonerado(a) do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal em consequência de 

aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 5 (cinco) anos, contados de forma 

retroativa a partir da data da contratação, e que não perdi o cargo em razão de ordem judicial 

transitada em julgado a ser cumprida ou em cumprimento. A não veracidade da declaração 

prestada é considerada como crime de falsidade ideológica, sujeitando-me às penas na lei. 

_______________________________________ - PR, ____ de _______ de 2021.  

 ASSINATURA:______________________________________________________  

RG:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Declaração de Desistência 

 

Eu,________________________________________________________________, RG 

____________________________ , abaixo assinado(a), desisto, em caráter irrevogável, da minha 

classificação do Processo de Seletivo Simplificado – PSS regulamentado pelo Edital n.º 01/2021– 

PMSMS/PR, de ___ / ___ / 2021. 

 ___________________________ , ______ de ____________________ de ______.  

ASSINATURA:_____________________________________________________  

RG:______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

Nome:  

RG:  

UF:  

CPF:  

Data de Nascimento: ____/_____/_____  

Sexo:  

Função pretendida:  

(   ) Enfermeiro 

(   ) Técnico em enfermagem 

PARECER DO MÉDICO EXAMINADOR 

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico, goza de plena saúde física e 

mental e encontra-se:  

(   ) APTO para exercer a função de __________________________________.  

(   ) INAPTO para exercer a função de ________________________________.  

No caso de gestante, informar: A gestante encontra-se na ____________ semana de gestação com 

data prevista para o parto em ___/____/______.  

Local: _______________________ Data: ______/________________/2021.  
 

_______________________________________ 

Médico Examinador Assinatura e Carimbo/CRM 

 

Para preenchimento do candidato na data de sua contratação 

Eu_____________________________________________________RG__________ declaro que 

nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime especial, permaneço em plenas 

condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual estou 

sendo contratado.  

Local e data: ________________________, _______de________/_____________  

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica  

Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 

anos, e multa, se o documento é particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V 

Cronograma nº 01/2021/PMSMS/PR 

 

Publicação do Edital 
10 de março de 2021. 

 

Periodo de inscrição  

11 (às 12:00h) a 14 de março de 2021 (até as 23:59h). 

 

 

 

Divulgação do 

resultado e 

Convocação para 

envio da 

comprovação de 

titulos 

15 de março de 2021 às 12:00 

 

Recursos 
16 de março de 2021 

 

Data Limite para 
envio da 

comprovação de 

titulos (originais) 

17 de março  2021 

Analise e divulgação 

de resulado dos 

recursos 

18 de março  2021 

Assinatura do 

Contrato 
19 de março  2021 

 



 

 

ANEXO VI 

DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO UTILIZADOS PARA CADA CARGO 

 
 

1. Aperfeiçoamento Profissional 

 

1.1. Será atribuída pontuação ao Aperfeiçoamento Profissional, para cargo de enfermeiro 

plantonista, conforme segue: 

 

 

 
 

APERFEIÇOAMENTO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Mestrado na área 

específica da função de 

inscrição 

Diploma ou Ata de Defesa de Dissertação,

 devidamente 

homologada, de curso de Pós Graduação 

Stricto Sensu, em nível de Mestrado, de 

acordo com as exigências legais 

específicas do período de realização do 

respectivo curso. 

25 25 

Especialização na área 

específica da função de 

inscrição 

Diploma ou Certificado de conclusão de 

curso em nível de Lato Sensu, 

acompanhado de histórico escolar, emitido 

por Instituição de Ensino Superior – IES, 

devidamente credenciada e que atendam ao 

disposto na Resolução CNE/CES Nº 1 de 

08 de junho de 2007. 

15 15 

Cursos na área 

específica da função de 

inscrição, com no 

mínimo 40 horas por 

curso. 

Certificado de curso com ementa e carga 

horária mínima de 40 horas de duração, 

concluídos até a data da publicação do 

presente Edital. 

7 pontos 

por curso 

14 

Congressos, 

Seminários, Simpósios

    ou 

Jornadas na área 

específica da função de 

inscrição com no 

mínimo de 16 horas de

 duração  por 

curso. 

Certificado de participação em congressos, 

seminários, simpósios ou jornadas, na área 

específica da função de inscrição, com no 

mínimo 16 horas de duração, concluídos 

até a data da publicação do presente Edital. 

3 pontos 

por curso 

6 



 

1.2. Será atribuída pontuação ao Aperfeiçoamento Profissional, para cargo de técnico de 

enfermerio plantonista, conforme segue: 
 

 

APERFEIÇOAMENTO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Cursos na área 

específica da função de 

inscrição, com no 

mínimo 40 horas por 

curso. 

Certificado de curso com ementa e carga 

horária mínima de 40 horas de duração, 

concluídos até a data da publicação do 

presente Edital. 

12 pontos 

por curso 

48 

Congressos, 

Seminários, Simpósios

    ou 

Jornadas na área 

específica da função de 

inscrição com no 

mínimo de 16 horas de

 duração  por 

curso. 

Certificado de participação em 

congressos, seminários, simpósios ou 

jornadas, na área específica da função de 

inscrição, com no mínimo 16 horas de 

duração, concluídos até a data da 

publicação do presente Edital. 

6 pontos 

por curso 

12 

  

  Os títulos informados no momento da inscrição deverão estar legalizados junto aos órgãos 

competentes e serem comprovados por meio de documentação oficial, sob pena de ser excluído do 

Processo Seletivo Simplificado. 
 

2. Tempo de Serviço 

 

2.1. Será pontuado o tempo de serviço na função de inscrição, conforme segue: 
 

 

TEMPO DE SERVIÇO FORMA DE COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência profissional 

comprovada na área de

 atuação 

correspondente à 

função pretendida 

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS (páginas de identificação 

do empregado e do contrato de 

trabalho), ou contrato de trabalho (com 

início e fim), ou declaração do 

empregador (com carimbo CNPJ e 

assinatura legível do emitente com 

carimbo de identificação do nome) com 

a informação das atividades 

desenvolvidas e o respectivo período 

10 pontos 

para cada 

ano 

20 



 

 

Experiência profissional 

comprovada na área de

 atuação 

correspondente a função 

pretendida, em 

emergência  

Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS (páginas de identificação 

do empregado e do contrato de 

trabalho), ou contrato de trabalho (com 

início e fim), ou declaração do 

empregador (com carimbo CNPJ e 

assinatura legível do emitente com 

carimbo de identificação do nome) com 

a informação das atividades 

desenvolvidas e o respectivo período. 

10 pontos 

para cada 

ano 

20 

 

a) O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado 

tempo paralelo e poderá ser informado apenas um emprego. 

b) O tempo considerado como experiência profissional em socioeducação, não poderá pontuar de 

forma cumulativa como tempo de experiência na função pretendida. 

c) A fração igual ou superior a 06 (seis) meses será convertida em ano completo pelo Sistema 

PSS. As frações inferiores a 06 (seis) meses serão desconsideradas na pontuação final do item 

Tempo de Serviço. 

d) O tempo informado no momento da inscrição deverá ser comprovado na data marcada para a 

Comprovação de Títulos, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo Simplificado. 

e) Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação, mediante o 

preenchimento de formulário eletrônico, referente a Escolaridade, Aperfeiçoamento 

Profissional e Tempo de Serviço, nos termos estabelecidos no presente Edital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE (Conforme item 4.11.3) 

1. Dados Pessoais Nome Completo: 

 

CPF nº  , RG nº  , 

Telefone Fixo:  Celular:    

Email:     

Endereço:   _  , 

Bairro:    

Cidade:  Estado:  

Função Desejada (assinale com X): ( ) Técnica em 

Enfermagem 

( ) Enfermeiro 

2. Formação 

Na descrição, especificar: 

 

 
Curso:      , Área:  . 

Instituição  de Ensino:   

  . 

Cidade:  Data de conclusão:  . 

 

Curso:   , Área:  . 

Instituição de Ensino:     . 
Cidade:     Data de conclusão:  . 

 
Curso:   , Área:  . 

Instituição de Ensino:     . 
Cidade:     Data de conclusão:  . 

 

3. Experiência Profissional: 

 

 
Instituição:   

Cidade:    

Função:   , Atividade:   . 
Mês/ano do início:  , Mês/ano do término:  . 



 

 

 

Instituição:   

Cidade:    

 

 

Função:   , Atividade:   . 
Mês/ano do início:  , Mês/ano do término:  . 

 
Instituição:   

Cidade:    

Função:  , Atividade:  . 

Mês/ano do início:  , Mês/ano do término:  . 

 
Instituição:   

Cidade:    

Função:  , Atividade:  . 

Mês/ano do início:  , Mês/ano do término:  . 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações por mim fornecidas são 

verdadeiras. 

 

 

Local:  Data:  /  / 2021. 
 

 

 

 

 
Assinatura:  . 

 

 

Observações: É indispensável anexar todos os documentos comprobatórios, 

Diploma, Comprovação de Tempo de Experiência, Títulos etc. 



 

 

ANEXO  VIII 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA TRABALHO EM 

TURNOS DE REVEZAMENTO 

 

 

 

Eu  , 

RG nº   e CPF nº  , 

residente  e domiciliado à  , 

declaro para todos os fins que possuo disponibilidade para exercer o trabalho em 

turnos de revezamento no desempenho das funções que exercerei junto ao 

Município de São Mateus do Sl, Paraná, em caso de aprovação no Processo Seletivo 

Simplificado nº 001/2021. 

Sem mais. 

 

 

 

 

 
São Mateus do Sul – PR,         de  de 2021 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 

 

 

 


