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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 02/2018 

 

Edital de Processo Seletivo Simplificado para contra-
tação de pessoal por prazo determinado. 

 
  O Prefeito Municipal de Seberi-RS, no uso de suas atribuições, visando à contratação de 
pessoal por prazo determinado, em número de 03 (três) para desempenhar funções de: Médico Ve-
terinário, Fisioterapeuta e Fiscal Sanitário, junto a administração municipal, amparado em excepcio-
nal interesse público devidamente reconhecido por intermédio das Leis Municipais n° 4.381, de 07 de 
março de 2018, nº 4.408, de 25 de abril de 2018 e nº 4.410, de 02 de maio de 2018 respectivamente, 
e, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República e alterações posteriores, a Lei Municipal nº 
1.953, de 28 de dezembro de 2001 e a Lei Municipal º 1.005, de 24 de maio de 1990 – Regime Jurídi-
co Único dos Servidores Públicos Municipais, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplifi-
cado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por três 
servidores, designados através da Portaria n° 21/2017. 
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem prejuízo de 
outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e por meio eletrônico, através do site 
www.pmseberi.com.br. 
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados 
no painel de publicações da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, através do site 
www.pmseberi.com.br. 
1.5 Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto no cronograma disposto no Anexo III do 
presente Edital. 
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela Comissão, 
conforme critérios definidos neste Edital. 
1.7 A contratação será pelo prazo determinado de 12 meses, prorrogável por igual período e se rege-
rá pelo Regime Jurídico Administrativo em caráter excepcional. 
 
ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 
 
2.1 As funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado correspondem ao exercí-
cio das atividades relacionadas no Anexo IV do Presente edital. 
 

Denominação da Função Nº de vagas Vencimento  Jornada 

Médico Veterinário 01 R$ 1.730,78 20 horas semanais 

Fisioterapeuta 01 R$ 2.200,00 20 horas semanais 

Fiscal Sanitário 01 R$ 1.156,10 40 horas semanais 
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2.2 A carga horária será desenvolvida de acordo com horário definido pela autoridade competente 
mediante ato próprio, com jornada de trabalho definida no item 2.1. 
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado no 
item 2.1, e nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso se-
manal remunerado.  
2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas extras na 
eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente convocado pelo 
superior hierárquico; adicional noturno; gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; 
férias proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime 
Geral de Previdência.  
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 

2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os 
demais servidores estatutários do Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regi-
me Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  
 
  
3. INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente pela Comissão designada, junto ao Centro Adminis-
trativo Municipal, sito a Avenida Flores da Cunha, 831, Bairro Centro, no Município de Seberi-RS, no 
período compreendido entre às 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00 dos dias úteis entre 03 a 16 de maio 
de 2018. 
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes ins-
truções e normas estabelecidas neste Edital. 
3.3 As inscrições serão gratuitas. 
 
 
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmen-
te ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de procurador mu-
nido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua 
inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes docu-
mentos: 
4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e assinada, 
conforme modelo disposto no Anexo II do presente edital. 
4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cé-
dulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos 
ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como 
por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Tra-
balho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da 
Lei nº 9.503/97, artigo 15). 
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais; 
4.1.4 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente edital, 
acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações contidas no currícu-
lo.  
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4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da Comissão, desde 
que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia. 
 
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações da sede 
da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, através do site www.pmseberi.com.br, no prazo de um 
dia, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 
5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escri-
tos perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que ampararem a 
sua irresignação.  
5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipó-
tese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.   
5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal, de 
Seberi-RS para julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 
5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um 
dia, após a decisão dos recursos. 
 
6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 
6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo I do presente 
Edital.  
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de cem pontos. 
6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 
6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou pri-
vado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 
6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.  
6.6 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados, em 
uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 
 
Cargo de Médico Veterinário:  

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Pós-graduação lato sensu (especialização) 10 20 

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD) 10 20 

Cursos especializados na área de atuação da 
função com duração mínima de 40 horas. 

05 30 

Experiência na área de atuação 10 para cada ano 30 

 
Cargo de Fisioterapeuta:  

ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Pós-graduação lato sensu (especialização) 10 10 

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD) 20 40 

Cursos especializados na área de atuação da 2,5 10 
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função com duração mínima de 40 horas. 

Experiência na área de atuação 05 para cada ano 40 

 
Cargo: Fiscal Sanitário: 

            ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Curso superior  10 10 

Pós-graduação lato sensu (especialização) 10 20 

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD) 10 20 

Cursos especializados na área de atuação com 
duração mínima de 40 horas. 

05 20 

Experiência em órgão público. 05 para cada seis meses 20 

 
 
7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
7.1 No prazo de um dia, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos. 
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar será 
publicado no painel de publicações da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, através do site 
www.pmseberi.com.br, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos 
estabelecidos neste edital. 
 
8. RECURSOS  
 
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma única 
vez, no prazo comum de um dia. 
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-se 
anotações. 
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato pas-
sará a constar no rol de selecionados. 
8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para 
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada. 
 
9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candida-
tos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 
9.1.1 apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos. 
9.1.2 tiver obtido a maior nota no critério de experiência. 
9.1.3 Sorteio em ato público. 
9.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença dos can-
didatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro 
meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 
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9.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da publi-
cação da lista final dos selecionados.  
 
10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão 
encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de 
um dia. 
10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos 
aprovados, quando então, passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 
 
11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação, será 
convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável uma única vez, à critério 
da Prefeitura Municipal, apresentar os seguintes documentos:  

- Cédula de Identidade (RG); 
- Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
- Titulo de Eleitor, acompanhado de comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turno), ou 
comprovante de situação eleitoral; 
- Certificado Militar; 
- Certidão de Nascimento ou Casamento, União Estável, Separação, Divórcio; 
- Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; 
- Folha Corrida Judicial (site WWW.tj.jus.br); 
- Cartão de Identificação do Tipo Sanguíneo; 
- Comprovante de Inscrição no Órgão de Classe (Conselho, Ordem); 
- Declaração de que não exerce outro cargo/emprego público que caracterize acúmulo vedado pelo 
artigo 37, XVI, e parágrafo 10, da Constituição Federal; 
 - Declaração de bens (conforme modelo ofertado pela Prefeitura Municipal de Seberi) ou cópia da 
Declaração entregue a Receita Federal; 
- Comprovante de Residência Atualizado; 
- Uma foto 3x4 de frente, recente e colorida; 
- Número da Conta Bancária Banrisul; 
- Número de telefone para contato; 
- Comprovante de Escolaridade; 
- Registro de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
- Atestado de matrícula escolar dos filhos menores de 10 anos; 
-Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda (anexar documentos de identidade, CPF  
e/ou Certidão de Nascimento dos dependentes); 
- Atestado de Saúde Ocupacional expedido por medico com registro no órgão de classe;  
- Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de Motorista. 
- Certidão Judicial Criminal Negativa  
 
11.1.1 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 
11.1.2 Ter idade mínima de 18 anos; 
11.1.3 Apresentar documento de Identidade, CPF, Título eleitoral e atestado médico exarado pelo 
serviço oficial do Município, no sentido de gozar de boa saúde física e mental. 

http://www.tj.jus.br/
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11.1.4 Ter nível de escolaridade mínima exigido no item 2.1 do presente edital. 
11.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 
11.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.  
11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições 
exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem classi-
ficatória crescente.   
11.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, prorrogável, 
uma única vez, por igual período.  
11.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual, 
poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classifica-
dos, observada a ordem classificatória. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do can-
didato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 
12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços junto ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. 
12.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a 
readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local.  
12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada. 
 
Seberi, 03 de maio de 2018. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 

MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

1. DADOS PESSOAIS 
1.1 Nome completo: _________________________________________________________ 
1.2 Filiação: _______________________________________________________________ 
1.3 Nacionalidade: __________________________________________________________ 
1.4 Naturalidade: ___________________________________________________________ 
1.5 Data de Nascimento: _____________________________________________________ 
1.6 Estado Civil: ____________________________________________________________ 
 
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: _____________________________________ 
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: __________________________________________ 
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ______________ 
2.4 Número do certificado de reservista: _________________________________________ 
2.5 Endereço Residencial: ____________________________________________________ 
2.6 Endereço Eletrônico: _____________________________________________________ 
2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________________________ 
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________________________ 
 
3. ESCOLARIDADE 
3.1 ENSINO FUNDAMENTAL 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
 
3.2 ENSINO MÉDIO 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
 
3.3 GRADUAÇÃO 
Curso: ____________________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
 
 
3.4 PÓS-GRADUAÇÃO 
3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
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3.4.2 MESTRADO 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
 
3.4.3 DOUTORADO 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
 
3.4.5 PÓS-DOUTORADO (PhD) 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Ano de conclusão: __________________________________________________________ 
 
4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO  
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _____________________________________________________________ 
 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _____________________________________________________________ 
 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _____________________________________________________________ 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _____________________________________________________________ 
 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _____________________________________________________________ 
 
Curso / área: _______________________________________________________________ 
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Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ____________________ 
Carga horária: _____________________________________________________________ 
 
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

______________, ____ de ________________ de 2018. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N°. 02/2018. 
 
Inscrição n°. ____________ 
Nome do Candidato: ____________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________ 
Cidade: _______________________ 
Telefone: ______________________ 
RG: _______________________________ CPF: __________________________ 
e-mail: _____________________________________________________________ 
Cargo para contratação temporária: 
(   ) Fiscal Sanitário 
(   ) Fisioterapeuta 
(   ) Médico Veterinário 
 

Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e aceitar todas as normas do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado Edital N°. 02/2018, da Prefeitura Municipal de Seberi-RS. 

 
Seberi-RS, ____ de ____________ de 2018.  

 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DESTAQUE AQUI. 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO N°. ________ DO EDITAL DE PSS Nº. 02/2018. 
 
Nome do Servidor: ______________________________________________________ 
 
Local: SEBERI-RS. 
 
Data:____/____/_______ Hora:____:____  
 
 
     Assinatura Servidor/Comissão 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2018 
 

 
I – Análise de Currículos 

   

Inscrições  10 dias 03 a 16/05/2018 

Publicação dos Inscritos 1 dia 17/05/2018 

Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 18/05/2018 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 21/05/2018 

Julgamento do Recurso pelo Presidente 1 dia 22/05/2018 

Publicação da relação final de inscritos 1 dia 23/05/2018 

Análise dos currículos 1 dia 24/05/2018 

Publicação do resultado preliminar 1 dia 25/05/2018 

Recurso 1 dia 28/05/2018 

Manifestação da Comissão na reconsideração 1 dia 29/05/2018 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do 
critério de desempate 

1 dia 30/05/2018 

Publicação da Classificação Geral 1 dia 05/06/2018 

TOTAL 21 dias  
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ANEXO IV 
 
 

Categoria Funcional: FISIOTERAPEUTA  
 
Remuneração: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 
Descrição sintética: Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desen-
volver e conservar a capacidade física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; 
realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; desenvolver programas de pre-
venção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão. 
 
Descrição analítica: Atendimento a pacientes: Analisar aspectos sensório-motores, percepto-
cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; traçar plano terapêutico; preparar ambiente terapêutico; 
prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de traba-
lho; estimular cognição e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de procedimentos 
específicos; estimular percepção táctil-cinestésica; reeducar postura dos pacientes; prescrever, con-
feccionar e  adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar 
condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistiva 
aos pacientes. Habilitação de pacientes: Eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções per-
cepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimen-
tos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aplicar 
técnicas de tratamento de reabilitação; aplicar procedimentos de reeducação pré e pós-parto; habili-
tar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de 
vida diária (AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em 
atividades de vida de lazer (AVL). Orientação de pacientes e familiares: Explicar procedimentos e ro-
tinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar  e executar técnicas ergonômicas; verificar a 
compreensão da orientação; esclarecer dúvidas. Promover campanhas educativas; produzir manuais 
e folhetos explicativos; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
FORMA DE INGRESSO: Processo Seletivo Simplificado. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 20 (vinte) horas semanais e, no mínimo, 30 (trinta) ses-
sões por semana. Cada sessão terá o tempo definido pelo Fisioterapeuta, não podendo ser inferior a 
30 (trinta) minutos ou superior a 60 (sessenta) minutos (Resolução do CONFFITO nº. 444, de 
26/04/2014). 
 
REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO: 
a) Idade: 18 anos completos até 75 incompletos; 
b) Escolaridade: Curso superior em Fisioterapia; 
c) Habilitação profissional: Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, que dispõe sobre a regu-
lamentação da profissão de Fisioterapeuta, e registro no Conselho competente. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO (AC) (Cargo acrescentado pela Lei Municipal nº 
3.026, de 03.12.2009) 
PADRÃO DE VENCIMENTO: 10 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento re-
lativos à medicina veterinária. 
Auxiliar na coordenação de Programas Desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente e demais Secretarias, principalmente no que tange a executar e coordenar progra-
mas de defesa sanitária, proteção, desenvolvimento e aprimoramento relativos à área veterinária e 
zootecnia, assessorar tecnicamente os criadores do Município, acerca das formas de criação e trata-
mento dos animais, planejar e desenvolver campanhas de serviço de fomento, atuar em questões 
legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos animais; estimular o de-
senvolvimento das criações já existentes no Município, bem como, a implantação daquelas economi-
camente mais aconselháveis, instruir os criadores sobre técnicas pastoris, realizar exames, diagnósti-
cos e aplicação de terapêutica médica e cirúrgica veterinária, atestar o estado de sanidade de produ-
tos de origem animal, coordenar programas de vacinação em animais e orientar a profilaxia de mo-
léstias, pesquisar acerca das necessidades nutricionais dos animais, bem como técnicas de produção 
de silagens, além de outras, estudar métodos alternativos de tratamento e controle de enfermidade 
de animais, fiscalizar o Sistema de Inspeção Municipal, fiscalizar o SISPOA/RS, em caso de convênio 
que possa ser firmado entre Município e Estado, emitir Guias de Transporte de Animais - GTA, no 
decorrer do prazo de duração de convênio entre Município/Estado, coordenar e fiscalizar outros 
programas e/ou convênios a serem firmados pelo Município com a União ou Estado, visando a inspe-
ção de produtos de Origem Animal ou similares, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias 
à execução das atividades próprias do cargo. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
   a) Geral: carga horária de 40 horas semanais; 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO 
   a) Idade: Mínima de 18 anos; 
   b) Instrução: Curso Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no órgão de classe; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7950&cdDiploma=20093026#ana2
http://www.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=7950&cdDiploma=20093026#ana2
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Categoria Funcional: FISCAL SANITÁRIO  

Padrão de Vencimento: 04 

ATRIBUIÇÕES 

 Síntese dos Deveres: executar a fiscalização sanitária em estabelecimentos comerci-
ais, de prestação de serviços, de ensino, de armazenagem, de saúde, em reservatórios e sistemas de 
abastecimento de água, entre outros. 

 Exemplos de atribuições: executar serviços de profilaxia e política sanitária sistemá-
tica; inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados alimentos para verificar as 
condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada para ali-
mentos perecíveis, suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições 
de asseio e saúde dos funcionários; inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instala-
ções, alimentos fornecidos aos alunos, condições de ventilação e sanitários; fazer inspeções rotinei-
ras nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança verificando as condições sanitárias 
dos seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela obediên-
cia à legislação sanitária; reprimir matanças clandestinas, adotando as medidas que se fizerem ne-
cessárias; apreender carnes e derivados que estejam à venda sem a necessária inspeção; fiscalizar 
locais que prestam serviços à saúde ou manuseiem insumos relacionados a ela; revisar e lavrar autos 
de infração e aplicar multas em decorrência da violação à legislação pertinente; investigar medidas 
para melhorar as condições sanitárias consideradas insatisfatórias; identificar problemas e apresen-
tar soluções às autoridades competentes; participar do desenvolvimento de programas sanitários; 
participar na organização de comunidades e realizar atividades educativas e de saneamento; vistoriar 
os estabelecimentos de venda de produtos; proceder e acompanhar processos administrativos; ins-
truir autorizações e licenças na respectiva área de atuação; dirigir veículos da municipalidade, medi-
ante autorização da autoridade administrativa, para cumprimento de suas atribuições específicas; 
executar atividades para cumprir convênios firmados com outros Entes e órgãos; cadastrar, licenciar, 
inspecionar, autuar, coletar amostras e apreender produtos nos estabelecimentos e áreas de fiscali-
zação de sua competência, e outras atribuições correlatas. 

 Condições de Trabalho 
 a) Carga horária: 40 horas semanais. 
 Requisitos para investidura: 
 a) Instrução: Ensino Médio Completo.  

b) Idade: Mínimo 18 anos. 

 

 
 


