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Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através
do telefone: (44) 3641-8000 ramais 231.
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GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2017 - EDITAL
Nº 14 – EDITAL DE ABERTURA

Município de Terra Boa, 27 de novembro de 2017.
VALTER PERES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:B987CA13
LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
127/2017, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017.
A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público
que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo
menor preço, global, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, Lei
Federal nº 10520/2002, e alterações pertinentes objetivando a seleção
e Contratação de empresa para serviços de mão de obra em diversos
serviços de pintura no Município de Terra Boa, conforme anexo I, que
fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através
do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.
Município de Terra Boa, 27 de novembro de 2017.
VALTER PERES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:C5099A7C
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 75, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017
O Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e com base no disposto no art. 92-A, da
Lei Municipal nº 50/2005,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida a redução de jornada de trabalho à servidora
CASSIANE DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS, portadora da
cédula de identidade com RG nº 9.465.464-5/SSP/PR, titular do cargo
de Professor, em 50% (cinquenta por cento) da jornada semanal, para
acompanhamento de tratamento terapêutico de seu dependente.
Art. 2º A redução é concedida pelo prazo de 01 (um) ano, sem
prejuízo do vencimento da servidora e eventual renovação fica
condicionada à realização de perícia, nos termos do §6º, do art. 92-A,
da Lei nº 50/2005.
Art. 3º O horário de afastamento da servidora será fixado em função
da necessidade do trabalho, pelo seu superior hierárquico.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 21 de novembro de 2017.
Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do
Paraná, em 27 de novembro de 2017.
ANTÔNIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito
Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:3A846294

O Município de Tijucas do Sul, representado pelo Sr. Prefeito Antônio
Cesar Matucheski, faz saber aos interessados que fará realizar, nos
termos do art. 37, IX da Constituição Federal e Lei Municipal n°
163/2009 o processo seletivo simplificado para provimento de vaga,
no cargo abaixo especificado, objetivando a contratação de pessoal
por tempo determinado.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 As especificações do cargo, incluindo pré-requisitos, remuneração,
carga horária, área de atuação obedecerão exclusivamente ao exposto
no item 2 deste Edital.
1.2 As contratações previstas neste Edital serão feitas por meio de
contrato administrativo de prestação de serviços por tempo
determinado, pelo prazo de 12 (doze) meses.
1.3 O candidato selecionado poderá ser convocado para ocupar a
função com lotação e horário de trabalho a serem definidos pela
administração, obedecendo aos critérios de necessidades específicas
da municipalidade e o relevante interesse público.
2. DO CARGO
2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM
2.1.1 Pré-Requisitos – Diploma ou Certidão de conclusão de curso
Técnico em Enfermagem, em curso reconhecido pelo MEC e Registro
no Conselho da Classe.
2.1.2 Remuneração mensal no valor de R$ 1.739,37 (um mil
setecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).
2.1.3 Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
2.1.4 Área de Atuação: saúde e social
2.1.5 Número de vagas: 04 (quatro) vagas.
3. DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO
APLICAVEIS
ÀS
PESSOAS
PORTADORAS
DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1 É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o
direito de se inscreverem neste Concurso para o provimento de
funções cujas atribuições sejam compatíveis com a sua necessidade
especial, devendo o candidato observar, no ato da inscrição, além das
condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições
especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das
prerrogativas facultadas a esse grupo.
3.2 Ficam reservados às pessoas portadoras de necessidades especiais
o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste
Processo Seletivo Simplificado.
3.3 São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que
se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
3.4 O candidato portador de necessidade especial que não realizar a
inscrição de acordo com o disposto no item 3.5, deste Edital, não
concorrerá à reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades
especiais, mas às vagas gerais.
3.5 Ao efetuar a inscrição no Processo Seletivo Simplificado como
portador de necessidade especial, o candidato adere às regras deste
Edital e automaticamente fica ciente, para todos os efeitos e fins de
direito, que será submetido se aprovado ao exame de avaliação de
compatibilidade da necessidade especial com as atividades a serem
exercidas.
3.6 O candidato que se inscrever como portador de necessidades
especiais, será convocado caso seja aprovado no Processo Seletivo
Simplificado para exame de avaliação de compatibilidade da
deficiência com as atividades a serem exercidas, devendo comparecer
obrigatoriamente, sob pena de perder o direito de se assumir o cargo
como tal condição. Tal avaliação será intermediada pela Diretoria de
Recursos Humanos do Município de Tijucas do Sul, Estado do
Paraná.
3.7 A perícia médica do Município emitirá parecer, observando:
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a
desempenhar;
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do
ambiente de trabalho na execução das tarefas;
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d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros
meios que habitualmente utilize em seu auxílio;
e) A CID – Classificação Internacional de Doença e outros padrões
reconhecidos nacional e internacionalmente.
3.8 O candidato que for nomeado na condição de portador de
necessidade especial não poderá arguir ou utilizar essa condição para
pleitear ou justificar mudança de função, relotação, readaptação,
redução de carga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação
de atribuições e assistência de terceiros no ambiente de trabalho e para
o desempenho das atribuições do cargo.
3.9 O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam
portadores de necessidades especiais será divulgado, Órgão Oficial do
Município no site www.diariomunicipal.com.br/amp, juntamente com
o resultado das inscrições gerais.
4. DOS REQUERIMENTOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
4.1 O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que
trata este Edital será convocado se atender às seguintes exigências, na
data da posse:
a) Ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos
Decretos n.º 70.391/72 e n.º 70.436/72 e da Constituição Federal,
artigo 12, parágrafo 1º;
b) Possuir a idade de 18 anos completos;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato
do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
inciso XVI da Constituição Federal);
e) Apresentar todos os documentos comprobatórios da escolaridade e
requisitos básicos exigidos para o exercício do cargo, nos termos do
presente Edital;
f) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal,
estadual ou municipal, em consequência de processo administrativo
ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por
justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa
pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da
administração federal, estadual ou municipal;
g) Indicar o endereço residencial para recebimento de comunicados;
h) Possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem.
4.2 O não atendimento a qualquer das exigências relacionadas no item
anterior implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo
Simplificado.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição do candidato implica no conhecimento e aceitação
tácita das condições do Processo Seletivo Simplificado, tais como se
acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, acerca
das quais não poderá alegar desconhecimento.
5.2 As inscrições serão gratuitas, mediante a entrega da ficha de
inscrição devidamente preenchida, da qual será fornecido protocolo
(recibo) com a data e hora de entrega e cópia de documentos pessoais
na Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, situada
na Rua XV de Novembro, 1458, no período de 04 de dezembro a 22
de dezembro de 2017, nos horários de 8h00 às 12h e 13h00 às 17h00
horas.
5.3 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax,
correspondências, ou fora do prazo estabelecido no item anterior.
5.4 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo
e correto preenchimento dos dados de inscrição.
5.5 O Município não se responsabilizará por eventuais prejuízos
causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem
pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de
comunicação ou congestionamento de linhas de comunicação que
impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos
documentos.
5.6 Para fins de atendimento à chamada e de formalização do contrato,
o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, apresentar a
documentação comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição,
inclusive a ficha de inscrição, conforme determina o item 5.2 do
presente Edital.
5.7 A ficha de inscrição devidamente preenchida, da qual será
fornecido protocolo (recibo) com a data e hora da entrega, deverá ser
acompanhada dos seguintes documentos obrigatório:
01 (uma) foto 3x4 recente;
Cópia do documento oficial de identidade e CPF;
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Cópia de comprovante do nível de formação profissional exigido para
o cargo;
Copia do Registro no Conselho Regional de Enfermagem;
Fotocópia e original para autenticação do(s) Certificados e ou
Certidão de Conclusão para fins de pontuação;
Procuração simples com firma reconhecida, anexa ao requerimento,
caso a inscrição seja efetuada por terceiros;
Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente
encaminhar o laudo de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência, nos termos do Decreto Federal
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, devendo ficar anexo à ficha de
inscrição. A data de emissão do laudo não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da data de publicação deste Edital;
5.8 O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações
prestadas na ficha de inscrição, arcando o candidato com as
consequências de eventuais erros e/ou não preenchimento de qualquer
campo da ficha de inscrição, bem como pela apresentação de
documentos de qualquer campo da ficha de inscrição, bem como pela
apresentação de documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos
por este Edital.
5.9 O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não
satisfazerem as exigências impostas por este Edital.
6. DA CHAMADA E DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.2 Para efeito de formalização do contrato fica definida a
apresentação do original e da cópia legível dos seguintes documentos:
CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site
da Receita Federal;
carteira de identidade (RG), com número, órgão expedidor e data da
sua expedição;
título de eleitor;
comprovante de votação da última eleição ou declaração de quitação
eleitoral atualizada, emitida pelo site www.tse.gov.br;
carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série,
data de expedição, filiação, local de nascimento;
comprovante de PIS/PASEP;
01(uma) foto 3x4;
comprovante de residência no nome do candidato;
comprovante de conta bancária do Bradesco (poupança ou conta
corrente);
certificado de reservista;
certidão de casamento ou nascimento;
certidão de nascimento d dependentes;
certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça
Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco)
últimos anos;
declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio;
declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função
pública e, nos casos que a lei indicar.
6.3 Poderá ser anulada a qualquer tempo a inscrição ou admissão do
candidato desde que sejam identificadas falsidades nas declarações ou
irregularidades nos documentos.
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
7.1.1 O processo de seleção para os candidatos será realizado em
ETAPA ÚNICA – Análise de Títulos, de caráter eliminatório e
classificatório, por meio dos seguintes critérios:
CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA
FINS DE CLASSIFICAÇÃO TÍTULOS PONTUAÇÃO
TÍTULOS

Pós Graduação

Graduação
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FORMA DE COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÍNIMA

Diploma
ou
Certificado
de
conclusão de curso em nível de Lato
ou Stricto Sensu, acompanhado de
histórico escolar, emitido por
Instituição de Ensino Superior – 20
IES, devidamente credenciada e que
atendam ao disposto na Resolução
CNE/CES Nº 1 de 08 de junho de
2007.
Diploma
ou
Certificado
de
15
conclusão, devidamente registrado,

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

20

15
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do Curso Superior (bacharelado),
em Enfermagem, reconhecido pelo
Ministério da Educação.
Cursos na área específica
da função de inscrição,
com no mínimo 40 horas
por curso.
Cursos na área específica
da função de inscrição,
com no mínimo 08 horas
por curso.

Certificado de curso com ementa e
carga horária mínima de 40 horas de 5 pontos por curso
duração

10

Certificado de curso com ementa e
carga horária mínima de 08 horas de 1 ponto por curso
duração

5

7.1.2 Para fins de pontuação os cursos apresentados deverão estar
concluídos.
7.1.3 Não serão computados pontos aos documentos exigidos como
pré-requisitos, bem como não serão aceitos, na época da convocação,
os cursos não concluídos e documentos rasurados, incompletos ou
ilegíveis e que não atendam a legislação vigente na época da
realização, sob pena de o candidato ser ELIMINADO deste Processo
Seletivo.
7.1.4 As Certidões e Declarações de conclusão de curso (Graduação e
Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu) só serão aceitas na versão
original e com data atualizada.
7.1.5 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos
exigidos para o cargo pleiteado, o candidato estará
SUMARIAMENTE ELIMINADO deste Processo Seletivo, anulando
todos os atos decorrentes à sua inscrição.
7.2 TEMPO DE SERVIÇO
7.2.1 Será pontuado o tempo de serviço na função de inscrição,
conforme segue:
TEMPO
SERVIÇO

DE FORMA
DE
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
COMPROVAÇÃO
MÁXIMA
Carteira
de
Trabalho
e
Previdência Social – CTPS
(páginas de identificação do
empregado e do contrato de
Experiência
trabalho), ou contrato de
profissional
trabalho (com início e fim), ou
10 pontos para cada
comprovada na área de declaração do empregador (com
50
ano
atuação correspondente carimbo CNPJ e assinatura
a função pretendida
legível do emitente com
carimbo de identificação do
nome) com a informação das
atividades desenvolvidas e o
respectivo período.

7.2.2 O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no
mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser
informado apenas uma vez.
7.2.3 A fração igual ou superior a 06 (seis) meses consecutivos será
convertida em ano completo. As frações inferiores a 06 (seis) meses
serão desconsideradas na pontuação final do item Tempo de Serviço.
7.2.4 O tempo informado no momento da inscrição deverá ser
comprovado por meio da entrega dos documentos elencados nos item
7.2.1, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo Simplificado.
7.3 DA NOTA E CLASSIFICAÇÃO
7.3.1 Os candidatos habilitados serão classificados por ordem
decrescente conforme acervo de qualificação profissional somado com
acervo de tempo de serviço de acordo com o cargo de inscrição
escolhido.
7.3.2 A classificação dos candidatos será feita pela Comissão Especial
de Organização e Acompanhamento do Processo Seletivo
Simplificado, designada pelo Prefeito Municipal.
7.3.3 Na classificação final, dentre candidatos com igual número de
pontos, serão fatores de desempate, na ordem de classificação:
a) Idade igual ou superior à 60 anos, até o último dia de inscrição
neste Processo Seletivo Simplificado, de acordo com o previsto no
Parágrafo Único do artigo 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003
(Estatuto do Idoso);
b) Candidato mais idoso (candidato de maior idade precederá o
candidato de menor idade);
c) Sorteio. Persistindo o empate, será realizado sorteio para o
desempate pela Comissão Especial de Acompanhamento, em data,
horário e local previamente divulgados.
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1 A divulgação do resultado final ocorrerá até a data provável de
19/01/2018 e será publicado no site do Diário Oficial dos Municípios
do www.diariomunicipal.com.br/amp/
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9. DA CONVOCAÇÃO
9.1 Todos os candidatos classificados e convocados neste Processo
Seletivo deverão, obrigatória e impreterivelmente, comparecer ao
local, período e horário definidos em Edital de Convocação disponível
no
site
www.diariomunicipal.com.br/amp/,
munidos
OBRIGATORIAMENTE de toda a documentação pessoal e de
escolaridade comprobatória dos dados declarados na inscrição.
9.2 A documentação a que se refere o item anterior será conferida e
avaliada pela equipe da Diretoria de Recursos Humanos, no ato da
convocação.
9.3 A documentação de que trata o item 5.7 e 6.2 deste edital deverá
ser apresentada por meio de cópia simples e legível, mediante a versão
original, para conferência da equipe da Diretoria de Recursos
Humanos ou cópia autenticada em cartório, exceto as certidões e
declarações, que só serão aceitas na versão original e atualizada.
9.4 Todos os cursos deverão estar concluídos no ato da convocação do
candidato.
9.5 O candidato chamado para investir-se no cargo, deverá apresentarse ao setor correspondente munido de todos os documentos
necessários aos registros de vínculo no prazo de05 (cinco)dias
contados da convocação.
9.6 O Candidato que não comparecer no prazo supracitado será
considerado desistente.
9.7 Dentro do prazo supracitado o candidato poderá requerer, uma
única vez, o pedido de deslocamento para final de lista de aprovados.
9.8O deslocamento para o final da ordem de classificação, quando
solicitado, deverá ser formalizado por escrito pelo interessado.
10. DOS RECURSOS
10.1Após a divulgação do Edital de Abertura, poderá o candidato
interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, utilizando-se do
formulário específico, conforme o Anexo III deste Edital.
10.2Após a divulgação do resultado das inscrições, poderá o candidato
interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, utilizando-se do
formulário específico, conforme o Anexo IV deste Edital.
10.3Após a divulgação do resultado da avaliação de títulos, poderá o
candidato interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, utilizandose do formulário específico, conforme o Anexo V deste Edital.
10.4Após a divulgação do resultado preliminar de classificação poderá
o candidato interpor recurso no prazo de 02 (dois) dias, utilizando-se
do formulário específico, conforme o Anexo VI deste Edital.
10.5Os recursos deverão ser protocolizados, pessoalmente pelo
candidato na Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul, obedecidos os
prazos e horário de funcionamento da mesma.
10.6Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem
analisados no mérito.
10.7A Prefeitura Municipal não se responsabilizará pelo não
recebimento de recursos fora dos prazos estipulados ou pelo envio de
forma incorreta.
10.8 Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico
(Anexos III, IV, V e VI), bem como os que forem encaminhados via
postal, fax ou meio eletrônico não serão admitidos nem analisados.
10.9 O resultado dos recursos da análise dos títulos será dado a
conhecer, coletivamente, mediante publicação no Diário Oficial
Eletrônico Disponível no site www.diariomunicipal.com.br/amp e em
Edital na sede da própria Prefeitura. Os candidatos recorrentes não
serão comunicados individualmente do resultado dos recursos que
ficarão disponíveis nos autos do próprio recurso.
10.10 Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do
resultado final com a classificação dos candidatos aprovados.
10.11Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado
do recurso.
10.12 A classificação dos candidatos será feita pela Comissão
Especial do PSS designada pelo Prefeito Municipal.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
11.1 É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente
as divulgações no site acima descrito e os prazos referentes a este
Processo Seletivo Simplificado.
11.2 O Processo Seletivo Simplificado tem caráter de urgência, para
atender às necessidades de excepcional interesse público do
Município da Tijucas do Sul.
11.3 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de um ano, a
partir da data da homologação do Resultado Final.
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11.4 Nenhum documento entregue no momento da admissão será
devolvido ao candidato.
11.5 Os documentos dos candidatos indeferidos neste Processo
Seletivo Simplificado permanecerão em poder da Diretoria do
Recursos Humanos, por um período de 03 (três) meses, contados a
partir da data de homologação do resultado final. Após este prazo, os
mesmos serão descartados.
11.6 Os candidatos estarão sujeitos ao horário de trabalho
determinado pela Secretaria Municipal de Saúde de Tijucas do Sul. Na
impossibilidade de cumpri-los, o mesmo será automaticamente
eliminado.
11.7 A contratação se dará depois do candidato ser considerado apto
no exame médico pré-admissional e mediante a apresentação de todos
os documentos exigidos neste edital.
11.8O candidato que já tiver cargo, função ou emprego em empresa
pública, autarquia, sociedade de economia mista ou fundação, mantida
pelo poder público deverá fazer a opção, conforme previsto no artigo
37 (item XVI) da Constituição Federal. Aplica-se também o disposto
no parágrafo 10 (dez) do mesmo artigo exceto, para ambos os casos
quando da acumulação legal.
11.9O exame de saúde terá caráter eliminatório, sendo os candidatos
considerados aptos ou inaptos.
11.10Poderão ser exigidos do candidato que apresentar indícios de
patologia clínica, exames específicos para esclarecimento do
diagnóstico. Esses exames deverão ser apresentados dentro do prazo
máximo de 15 (quinze) dias, e serão realizados por junta médica do
município.
11.11O Candidato que for considerado inapto temporariamente no
exame de saúde, terá vaga garantida até que, dentro do prazo previsto
no laudo, submeta-se a novos exames para avaliação complementar,
sendo que essa situação não prejudicará a nomeação dos demais
convocados.
11.12Exames complementares deverão ser obrigatoriamente
realizados pelo candidato e apresentados no prazo a ser definido pelo
Município de Tijucas do Sul, cujas expensas correrão por conta do
candidato convocado.
11.13A falta da apresentação dos exames mencionados no Item
anterior caracterizará desistência do candidato.
11.14A omissão e/ou negação pelo candidato de informações
relevantes na entrevista médica, intencionalmente ou não, implicará
em sua perda do direito à nomeação.
11.15O provimento no cargo do candidato convocado, desde que
tenha sido considerado apto no exame de saúde pré-admissional, será
através de assentamento em Carteira de Trabalho.
11.16 Os contratados serão vinculados pelo Regime Jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e o Regime de Previdência geral
(INSS).
11.17O candidato Portador de Necessidades Especiais que for
convocado para Exames Médicos Admissionais deverá submeter-se
aos exames previstos para a comprovação da deficiência declarada e
da compatibilidade para o exercício do cargo.
11.18 Fica eleito o foro competente para julgar as demandas judiciais
decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado a Comarca de
São José dos Pinhais.
11.19 Os casos omissos no Edital serão resolvidos pela Comissão
Organizadora de Processo Seletivo Simplificado.
Tijucas do Sul, 28 de novembro de 2017.
ANTONIO CESAR MATUCHESKI
Prefeito do Município de Tijucas do Sul
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Assistir ao Enfermeiro de acordo com a Lei Federal nº 7.498/86 –
artigos 12 e 15 e Decreto nº 94.406/87 – artigo 10, inciso I, II e III e
artigo 13. Prestar assistência em enfermagem ao usuário do SUS de
acordo com os princípios de ética e capacidade técnica estabelecidos
para a categoria profissional, sob supervisão de um profissional
enfermeiro e, para profissionais atuantes no SAMU sob orientação de
um médico regulador. Atuar em conformidade com o código de ética
estabelecido pelo COREN.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Prestar assistência de enfermagem aos usuários do SUS de acordo
com sua competência técnica e legal ;
Colaborar no planejamento e implementação das atividades da equipe
de saúde para a prevenção, promoção e recuperação da saúde da
população
Executar cuidados de rotina, que compreendem, entre outros, preparar
as pessoas para consultas, exames e tratamento, ministrar
medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigenoterapia e vacinas, fazer
a esterilização de materiais, prestar cuidados de higiene e conforto,
auxiliando também na alimentação;
Zelar pela limpeza e/ou desinfecção e organização dos equipamentos,
mobiliários, material e de dependência dos ambientes terapêuticos
ajudando na preservação do patrimônio e sendo responsabilizado pelo
mau uso;
Promover a limpeza, desinfecção, esterilização e organização, bem
como o adequado armazenamento dos equipamentos e materiais
necessários a assistência, ajudando na preservação do patrimônio e
sendo responsabilizado pelo mau uso;
Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, e
nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe;
Se necessário, notificar e realizar busca ativa de casos, como
tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico;
No nível de sua competência, executar assistência básica e ações de
vigilância epidemiológica e sanitária;
Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias
específicas e às famílias de risco, conforme planejamento da equipe;
Realizar anotações e checagem de procedimentos de acordo com as
normas estabelecidas pelo código de ética, preenchendo os
formulários, fichas e outros necessários ao serviço de saúde em
questão;
Conferir no início e final da jornada diária de trabalho todos os
equipamentos, materiais, mobiliários e demais patrimônios públicos
que ficarão sob sua incumbência realizando relatório de mal
funcionamento, ausência, transferência para outro setor quando for o
caso. Nas Unidades onde há troca de turno, as informações devem ser
passadas na troca de plantão para o substituto e para a chefia imediata.
Realizar outras atividades relacionadas à sua área de atuação,
mediante solicitação.
ANEXO II
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
CARGO:
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
TELEFONE 1:
E-MAIL:
CURSOS

Nº INSC:
RG:

TELEFONE 2:
PONTUAÇÃO

ANEXO I
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO EM SAÚDE
CLASSE: C2
SUBCLASSE: C2.2

PONTUAÇÃO
TEMPO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
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TELEFONE 1:
E-MAIL:
RECURSO
Contra o resultado final.
Tijucas do Sul, ___/___/ _____.
________________________________________
Assinatura do candidato
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (Se necessário use o verso)

NOTA FINAL:

Tijucas do Sul, ____/____/_______
_____________________
Assinatura do Candidato
ANEXO III
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017

Nº INSC:
RG:

TELEFONE 2:

ETAPA/ ATIVIDADE
DATAS
Publicação no Jornal – O Regional
24/11/2017
Publicação do Edital de Abertura
28/11/2017
Prazo de recurso contra o Edital de Abertura
29/11/2017 e 30/11/2017
Período de Inscrição
04/12/2017 a 22/12/2017
Publicação da relação dos inscritos
03/01/2018
Prazo para recurso quanto situação da inscrição
04/01/2018 e 05/01/2018
Publicação das inscrições homologadas
09/01/2018
Publicação do resultado preliminar da prova de
12/01/2018
títulos
Prazo de recurso contra o resultado preliminar da
15/01/2018 e 16/01/2018
prova de títulos
Publicação do resultado final
19/01/2018
Prazo para recurso contra o resultado final
22/01/2018 e 23/01/2018
Publicação da homologação do resultado final
26/01/2018

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:138A25A0

ANEXO IV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

FORMULÁRIO DE RECURSO
NOME:
CARGO:
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
TELEFONE 1:
E-MAIL:
RECURSO
Contra o resultado das inscrições.
Tijucas do Sul, ___/___/ _____.
________________________________________
Assinatura do candidato
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (Se necessário use o verso)

Nº INSC:

PODER EXECUTIVO
LEI Nº 432/2017

RG:

SÚMULA: Concede Título de Cidadã Honorária do
Município de Tomazina à Sra. Pêdra Estevam do
Nascimento.

TELEFONE 2:

A Câmara Municipal de Vereadores de Tomazina, Estado do Paraná,
aprovou, e eu, Flávio Xavier de Lima Zanrosso, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte LEI:
Artigo 1º - Fica concedido o título de CIDADÃ HONORÁRIA DO
MUNICÍPIO DE TOMAZINA à Senhora Pedra Estevam do
Nascimento, pelos relevantes serviços prestados à comunidade
tomasinense.

ANEXO V
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017
FORMULÁRIO DE RECURSO
NOME:
CARGO:
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
TELEFONE 1:
E-MAIL:
RECURSO
Contra o resultado da prova de títulos.
Tijucas do Sul, ___/___/ _____.
________________________________________
Assinatura do candidato
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (Se necessário use o verso)

Artigo 2º - O título ora outorgado será entregue em sessão solene do
Legislativo Municipal em data a ser designada por seu Presidente.

Nº INSC:

Parágrafo Único - A entrega do título deverá ser realizada até
120 (cento e vinte) dias após a sanção da presente Lei.

RG:

TELEFONE 2:

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Municipal de Tomazina, em 27 de Novembro
de 2017.
FLAVIO XAVIER DA LIMA ZANROSSO
Prefeito Municipal de Tomazina
Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:9C937749

ANEXO VI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017

PODER EXECUTIVO
PORTARIA N.º 150/2017

FORMULÁRIO DE RECURSO
NOME:
CARGO:
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:

TELEFONE 2:

ANEXO VII
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
03/2017

FORMULÁRIO DE RECURSO
NOME:
CARGO:
CPF:
DATA DE NASCIMENTO:
ENDEREÇO:
TELEFONE 1:
E-MAIL:
RECURSO
Contra o Edital de Abertura
Tijucas do Sul, ___/___/ _____.
________________________________________
Assinatura do candidato
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO (Se necessário use o verso)
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Nº INSC:
RG:

O senhor Flávio Xavier de Lima Zanrosso, Prefeito do Município de
Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
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