
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2022 
 

EDITAL Nº 01 DO PSS Nº 01/2022 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

 O Prefeito de Itati, no uso de suas atribuições, visando à contratação de 

pessoal, por prazo, amparado em excepcional interesse público, com fulcro no art. 

37, IX, da Constituição da República, torna público a realização de Processo 
Seletivo Simplificado, doravante denominado PSS, que será regido pelas normas 

estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 11/2018, para suprir vagas temporárias 

de contratação no Poder Executivo. 
  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O PSS será executado por intermédio de Comissão composta por 
servidores, designados através da Portaria nº 438/2021. 

1.2 Durante toda a realização do PSS, serão prestigiados, sem prejuízo de 

outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da 
República. 

1.3 O extrato resumido do edital do PSS será publicado em órgão de 

imprensa de circulação regional e o Edital de abertura do PSS será publicado 
integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site 

www.itati.rs.gov.br; 

1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente PSS serão publicados 

no painel de publicações oficiais da Prefeitura e no site www.itati.rs.gov.br. 
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de currículos, 

conforme critérios definidos neste Edital. 

1.6 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de 
registros em atas. 

1.7 A contratação será pelo prazo determinado por lei própria e regida pelo 

Regime Jurídico Estatutário. 
 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1 A função temporária de que trata este PSS correspondem ao exercício 
das funções dos cargos, vagas, carga horária e valor dos vencimentos conforme a 

tabela a seguir: 

 
 

Função Vagas 

Carga 

Horária 
Semanal 

Vcto. 

Mensal/ 
Plantão 

Tipo de 
Prova 

Taxa 

Agente Administrativo Auxiliar CR 40h 1.365,15 Curricular 50,00 

Agente Comunitário de Saúde 
área Bananeira 

CR 40h 1.495,92 Curricular 50,00 

Agente Comunitário de Saúde 

área Sede 
CR 40h 1.495,92 Curricular 50,00 

http://www.itati.rs.gov.br/
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Agente de Combate a 
Endemias 

CR 40h 1.495,92 Curricular 50,00 

Atendentes / Monitores CR 40h 1.365,15 Curricular 50,00 

Auxiliar de Produção de 
Bloquetos 

CR 40h 1.534,94 Curricular 50,00 

Auxiliar de Saúde Bucal CR 40h 1.940,18 Curricular 100,00 

Fiscal Sanitário CR 40h 1.495,12 Curricular 100,00 

Operário CR 40h 1.185,96 Curricular 50,00 

Professor de Matemática CR 25h 2.335,05 Curricular 150,00 

Professor de Língua 

Estrangeira – inglês 
CR 25h 2.335,05 Curricular 150,00 

Servente CR 40h 1.185,96 Curricular 50,00 

Técnico de Enfermagem ESF CR 40h 1.962,47 Curricular 100,00 

 
3. INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições serão encaminhadas e recebidas pela Comissão designada, 

junto à sede do Município, conforme o Anexo I, no Protocolo Geral, sito à Rua 
Nestor Becker, s/nº, no período compreendido entre a data de 04 a 06 de maio 

de 2022, no horário de expediente, das 07h30min até as 11h30min e das 13h até 

as 17h. 
3.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita 

aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital. 
3.4 O candidato poderá se inscrever-se em mais de uma função, porém 

somente poderá firmar contrato com a Administração Pública em um único cargo, 

com exceção ao que dispõe o inc. XVI do art. 37 da CF/88. 

 
4. DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

4.1 O valor das taxas de inscrições serão: 

Para os cargos de nível fundamental completo e incompleto R$ 50,00 

Para os cargos de nível médio/técnico R$ 100,00 

Para os cargos de nível superior R$ 150,00 

 
5. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

5.1 Para inscrever-se no PSS, o candidato deverá comparecer pessoalmente 

ao endereço, nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de 
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes 

específicos para realizar a sua inscrição no PSS), apresentando, em ambos os 

casos, os seguintes documentos: 
5.2 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pelo Setor de Protocolo (Anexo 

I), devidamente preenchida e assinada. 

5.3 Cópia de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: 

carteira ou cédulas 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; 
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Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

5.4 Certidão de quitação eleitoral, expedida gratuitamente pelo sítio: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ou, ainda, 
documento equivalente; 

5.5 Comprovante de pagamento da inscrição nos termos do item “04”. 

5.6 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo II 
do presente edital, acompanhado de cópia dos títulos (frente e verso) que 

comprovem as informações contidas no currículo. 

5.7 Para participação no Processo Seletivo, o interessado além de atender 

ao disposto no item “07”, deverá apresentar toda a documentação em envelope 
devidamente lacrado, não transparente, identificado, constando de um lado a 

primeira parte do Anexo I, devidamente preenchido e assinado e de outro lado a 

seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE ITATI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

CARGO PRETENDIDO: 

 
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

6.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel 

de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site www.itati.rs.gov.br, no 
prazo de até 03 (três) dias, edital contendo a relação nominal dos candidatos que 

tiveram suas inscrições homologadas. 

6.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão 

interpor recursos escritos no Protocolo Geral da prefeitura, no prazo de 02 (dois) 
dias mediante a apresentação das razões que ampararem a sua irresignação, nos 

termos do Anexo III. 

6.3 No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá 
reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar 

no rol de inscrições homologadas, por meio nova publicação contendo os recursos 

deferidos e não deferidos. 
6.4 A lista final das inscrições homologadas será publicada na forma do item 

6.1, no prazo de 02 (dois) dias, após a decisão e publicação do resultado dos 

recursos. 
 

7. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

7.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos 
moldes do Anexo II do presente Edital. 

7.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de cem 

pontos; 

7.3 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, 
de direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 

7.4 Os diplomas de cursos de nível médio, superior ou pós-graduação 

somente serão aceitos se devidamente registrados no MEC; 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.itati.rs.gov.br/


 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.5 A escolha dos documentos para cada item da prova de títulos é de 
inteira responsabilidade do candidato. À banca avaliadora cabe apenas analisar os 

títulos apresentados; 

7.6 Havendo alteração de nome, seja por casamento, por separação judicial, 
por divórcio ou por inserção de nome, o candidato deverá anexar a respectiva 

certidão, sob pena de desconsideração dos mesmos;  

7.7 Os documentos entregues não serão devolvidos, motivo pelo qual o 
candidato deverá providenciar cópias, sem rasuras, emendas ou entrelinhas e 

declara-los autênticos e verídicos, sob pena de responsabilização; 

7.8 Caso haja dúvidas pela comissão acerca dos documentos apresentados, 

poderá haver a notificação do candidato para apresentação dos originais para a 
devida conferência; 

7.9 Os títulos originais deverão ser apresentados no ato da contratação, 

para a respectiva conferência; 
7.10 Não serão considerados para a prova de títulos, os documentos 

apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos neste Edital; 

7.11 Uma vez entregues os títulos não serão aceitos acréscimos de outros, 
salvo no caso de recurso, poderão ser encaminhados documentos que sirvam para 

esclarecer ou complementar os dados daqueles já fornecidos; 

7.12 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 
obtenção dos títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva 

pontuação. Comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Processo Seletivo 

e será encaminhado cópias ao Ministério Público para apuração dos fatos; 
7.13 Nenhum título receberá dupla valoração; 

7.14 É vedada a atribuição cumulativa de pontos de qualquer natureza, com 

exceção de títulos distintos. 

7.15 A pontuação referente ao tempo de experiência na função será 
computada pela fração de mês, podendo haver o subfracionamento em dias 

trabalhados. 

7.16 Será considerado o tempo de experiência que for comprovado por 
pessoa jurídica, de direito público ou privado, ou registrado em Carteira de 

Trabalho ou certidão de tempo de serviço expedido por órgão público ou, ainda, 

contrato administrativo, aditivos, termo de rescisão, atestado, declaração do 
Imposto de Renda; 

7.17 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títulos apresentados e/ou tempo de experiência, em uma escala de zero a cem 
pontos, conforme os seguintes critérios: 

 

7.17.1 AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR  
 

Titulação 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Pós-graduação lato sensu (especialização com 
carga horária de no mínimo 360 horas)  

na área da direito, administração, contabilidade 

20 pontos 20 

Graduação na área da direito, administração, 
contabilidade 

15 pontos 15 
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Graduação incompleta, com no mínimo 06 
meses, com atestado de frequência na área de 

direito, administração, contabilidade 

7 pontos 7 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

6 pontos 12 

Curso a Distância de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

2 pontos 10 

Experiência Profissional comprovada na área de 

atuação na função ou cargo específica do PSS  
(nos últimos 24 meses) 

1,5 ponto 

(por mês  
de atuação) 

36 

 
 

7.17.2 Para os Cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
ATENDENTES/MONITORES; AGENTE COMBATE A ENDEMIAS e FISCAL SANITÁRIO: 

 

Titulação 
Pontuação 
Unitária 

Pontuação 
Máxima 

Curso específico em Saúde Pública; 

Curso específico em formação continuada para 
atendente/monitor 

10 pontos 10 

Cursos ministrados pelos Sistema “S” 

(Senai; Senac; Sesc; Sesi; Senar; Sescoop; 
Senat; Sest; Sebae) 

8 pontos 8 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento, 

Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

7 pontos 21 

Cursos a distância de aperfeiçoamento, 

Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

5 pontos 25 

Experiência Profissional comprovada na área de 

atuação na função ou cargo específica do PSS 

(nos últimos 24 meses) 

1,5 ponto 

(por mês  

de atuação) 

36 

 

 

7.17.3 Para os Cargos de AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE BLOQUETOS; 

OPERÁRIO e SERVENTE: 

 

Titulação 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Cursos ministrados pelos Sistema “S” 
(Senai; Senac; Sesc; Sesi; Senar; Sescoop; 

Senat; Sest; Sebae) 

20 pontos 20 

Nível médio e ou técnico nas áreas de relação 
ao cargo ou função 

08 pontos 08 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento, 

Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 
relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

4 pontos 16 
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Cursos a distância de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

5 pontos 20 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS 

(nos últimos 24 meses) 

1,5 ponto 
(por mês  

de atuação) 

36 

 
 

7.17.4 Para os Cargos de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL e TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM ESF: 

 

Titulação 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Curso específico em Saúde Pública;  

Curso específico em Contabilidade  
da Administração Pública; 

Curso específico em Imunizações;  

12 pontos 12 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

7 pontos 28 

Cursos a distância de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 anos) 

6 pontos 24 

Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função de ESF ou cargo específica do 

PSS (nos últimos 24 meses) 

1,5 ponto 
(por mês 

de atuação) 

36 

 
 

7.17.5 Para o Cargo de PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 

 

Titulação 
Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Pós-graduação stricto-sensu (mestrado ou 
doutorado) na área de Educação  

16 pontos 16 

Pós-graduação lato sensu (especialização com 

carga horária de no mínimo 360 horas)  
na área da educação 

12 pontos 12 

Pós-graduação incompleta lato sensu, com 

apresentação do atestado de frequência 
(especialização com carga horária de no mínimo 

360 horas) na área da educação 

7 pontos 7 

Cursos Presenciais de aperfeiçoamento, 
Congressos, Palestras, Simpósios e similares com 

relação ao cargo ou função (nos últimos 5 nos) 

5 pontos 15 

Curso a Distância aperfeiçoamento, Congressos, 
Palestras, Simpósios e similares com relação ao 

cargo ou função (nos últimos 5 nos) 

2 pontos 14 
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Experiência Profissional comprovada na área de 
atuação na função ou cargo específica do PSS, 

com carga horária de no mínimo 20h semanal  

(nos últimos 24 meses) 

1,5 ponto 
(por mês  

de atuação) 

36 

 

 

8. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
8.1 No prazo de até 05 (cinco) dias, a Comissão deverá proceder à análise 

dos currículos. 

8.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o 

resultado preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura e 
no site www.itati.rs.gov.br, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem 

recursos, nos termos estabelecidos neste Edital. 

 
9. RECURSOS 

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso realizado no 

Protocolo Geral (Anexo II) da Prefeitura endereçado à Comissão, uma única vez, no 
prazo de 02 (dois) dias. 

9.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as 

razões do pedido recursal. 
9.3 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da 

Comissão, permitindo-se anotações. 

9.4 Havendo reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o 
nome do candidato passará a constar no rol de selecionados. 

 

10.  CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

10.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas 
por dois ou mais candidatos, terá preferência na ordem classificatória, 

sucessivamente, o candidato que: 

I – Tiver obtido a maior nota no título de graduação; 
II – Tiver obtido a maior pontuação no tempo de experiência; 

III – Tiver obtido a maior pontuação em Cursos, Seminários, congressos, 

treinamentos de forma presencial; 
IV – Sorteio em ato público. 

10.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela 

Comissão, na presença dos candidatos interessados, os quais serão convocados por 
telefone, correio eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da 

ciência do interessado. 

10.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após análise dos 
recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados. 

 

11. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 
11.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu 

julgamento, a Comissão encaminhará o PSS ao Prefeito Municipal para 

homologação. 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação 
geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade 

do PSS. 

 
12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

12.1  Homologado o resultado final do PSS e autorizada à contratação pelo 

Prefeito, os candidatos serão chamados de acordo com as necessidades 
temporárias previstas em leis específicas. 

12.2 Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei. 

12.3 Ter idade mínima de 18 anos. 

12.4 Comprovar escolaridade ou titulação mínima exigida para o cargo. 
12.5 Apresentar atestado médico admissional do trabalho. 

12.6 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo 

disponibilizado pelo Município. 
12.7 A convocação do candidato classificado será realizada por meio de Edital 

publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e pelo site 

www.itati.rs.gov.br. 
12.8 Não comparecendo o candidato convocado no prazo de até 05 (cinco) 

dias ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a 

contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem 
classificatória crescente. 

12.9 O prazo de validade do presente PSS será de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogável por igual período. 
12.10 No período de validade do PSS, em havendo a rescisão contratual, 

poderá ser chamada para contratação pelo tempo remanescente, os demais 

candidatos classificados observados a ordem classificatória. 

 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

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

endereços. 

13.3 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. 

13.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela 
Comissão designada. 

 

 
Gabinete do Prefeito de Itati, 27 de abril de 2022. 

 

 

Flori Werb 
Prefeito  

 

 
 

http://www.itati.rs.gov/
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COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
Neoli da Silva Rodrigues              

Vagner Mauer Torres 

Claudinéia Gross Hoffmann 
Miriam Sparremberger de Oliveira 

Adriana Celoi dos Santos 

Andréia Reis de Oliveira 

 
 

 

Registre-se e Publique-se 
 

 

          Madalena Trisch Rapack 
Secretária da Administração e Fazenda 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Para a Função de: ____________________________  Inscrição nº:_____/2022  

DADOS PESSOAIS 

 

Nome do Candidato: ________________________________________________ 

Email: __________________________________ Telefone:_________________ 

 

  O candidato DECLARA ter conhecimento das instruções contidas no 

Edital de Abertura do Processo Seletivo e se compromete a aceitar as condições 
do mesmo, tais como se acham estabelecidas. 

   O candidato DECLARA que os documentos apresentados no envelope 
para a inscrição no PSS, sejam eles cópias fotostáticas apresentam informações 

verídicas, sendo conhecedor dos termos descritos no Código Penal Brasileiro. 

Itati, _____/         /2022.  

 

 

 
Assinatura do candidato(a)      Servidor 

 

 
----------------------------------------- destacar ----------------------------------------- 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Processo Seletivo Simplificado  

 

Nome: _____________________________________Data: _____/_____/_____.  

 

Assinatura do recebedor  
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ANEXO II 

 

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 ou última série escolar:     

3.2 ENSINO MÉDIO 

Instituição de Ensino:                                                                                                                 Ano de conclusão ou última série escolar:     

3.3 ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

Instituição de Ensino:                                                                                                                 Ano de conclusão ou última série escolar:     

3.4 ENSINO SUPERIOR 

Instituição de Ensino:                                                                                                                 Ano de conclusão:     

3.5 PÓS-GRADUAÇÃO 

Instituição de Ensino:                                                                                                                      

Ano de conclusão:    
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4. CURSOS PRESENCIAIS COM RELAÇÃO AO CARGO OU 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:                                                                                                                         Instituição de Ensino:       Data de início:  Data da conclusão:                                       

Carga horária:     

 

5. CURSOS A DISTÂNCIA COM RELAÇÃO AO CARGO OU 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:     
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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:     

 

 

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  Itati __________________. 

 

 
 

      Assinatura do Candidato(a) 

 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ANEXO III 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 

Orientação: Preencher o formulário em letra de forma legível. Entregar à 

Comissão de Processo Seletivo Simplificado dentro do prazo, em duas vias. 

Uma via será devolvida protocolada por um dos membros da Comissão. 

Tipo de Recurso: (       ) contra indeferimento da inscrição 

 
( ) contra o resultado preliminar 

 
Informações do Candidato: 

 

Nome:  Nº de inscrição:    
 

Endereço:    

 
Bairro:  Cidade/UF:  CEP:    

 

Telefone:  E-mail:    
 

 

Argumentação objeto do recurso: (se necessário, anexe documentos) 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

       Assinatura Candidato(a)           Servidor 
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ANEXO IV 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DAS CATEGORIAS 

FUNCIONAIS E ATRIBUIÇÕES 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

   

  

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, 

aplicando a legislação pertinente aos serviços municipais. 

b) Descrição Analítica: Redigir e datilografar expedientes administrativos, tais 

como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e 

lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos as áreas tributárias, patrimonial, 

financeira, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos 

manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através de 

terminais eletrônicos;  operar com máquina calculadora, leitora de microfilmes, 

registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; 

elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder a 

classificação, separação e distribuição de expedientes; obter informações e fornece-

las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de 

rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua 

competência;  executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Idade: Mínima de 18; 

b) Instrução: Nível de 1º grau completo. 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção 

da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do 

gestor municipal. 

 

b) Descrição Analítica: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e 

sociocultural da comunidade. Promover ações de educação para a saúde individual 

e coletiva. Registrar para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 

saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Estimular a 

participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de saúde. 

Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à 

família. Participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras 

políticas que promovam a qualidade de vida. Desenvolver outras atividades 

pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde. 

 

Condições de Trabalho: 

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

trabalho em domingos e feriados.  

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade mínima de 18 anos 

b) Grau de instrução: Ensino Fundamental.   

c) Ser residente no município e na área de atuação. 
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AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética:  exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de 

doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes 

do SUS. 

 

b) Descrição Analítica: fazer visitas domiciliares e entrevistas; fazer inspeções em 

residências e comércio em geral de transmissores de doenças, tais como: 

esquistossomose, doença de chagas, dengue, leishmaniose tegumentar e viceral, 

malária, entre outras; fazer identificação e tratamento de focos de vetores com 

manuseio de inseticidas e similares; coletar materiais para exames laboratoriais, 

inclusive de água para consumo humano; promover ações educativas, com ênfase 

na promoção da saúde e na prevenção de doenças; passar informações sobre o 

modo de transmissão de doenças, período de incubação, sintomas, diagnóstico e 

medidas de controle, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e 

melhoria do meio ambiente; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde 

com indivíduos e grupos; realizar campanhas de prevenção de doenças; participar e 

fazer reuniões para discussão e avaliação dos trabalhos de campo; elaborar e 

apresentar relatórios; executar outras tarefas afins.  

 

Condições de Trabalho: 

Horário de Trabalho: período normal de 40 horas semanais. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

Escolaridade: Ensino Fundamental  

Idade Mínima: 18 anos; 
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ATENDENTE / MONITOR  

DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Executar atividades de acompanhamento; orientação e 

recreação infantil, sob a direção de profissional da educação. 

 

b) Descrição Analítica: Acompanhar; Orientar; Receber afetivamente as crianças 

no Transporte Escolar Municipal até a Escola de Educação Infantil, dentro de um 

ambiente acolhedor; Executar atividades diárias de recreação com crianças e 

trabalhos educacionais de artes diversas; acompanhar as crianças em passeios, 

visitas e festividades sociais; proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se 

refere a higiene pessoal; auxiliar a criança na alimentação; servir refeições e 

auxiliar as crianças menores a se alimentarem, auxiliar a criança a desenvolver a 

coordenação motora; observar a saúde e o bem estar das crianças, levando-as 

quando necessário para o atendimento médico e ambulatorial, ministrar 

medicamentos conforme prescrição médica; prestar primeiros socorros, 

cientificando o superior imediato da ocorrência; orientar para os pais quanto a 

higiene infantil, comunicando-lhes os acontecimentos do dia; levar ao 

conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida; vigiar e 

manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade, confiando-as aos 

cuidados de seu substituto ou responsáveis, quando afastar-se, ou ao final do 

período de atendimento; apurar a frequência diária ou mensal dos menores;  

executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção individual. 

 

Requisitos para Provimento: 

Instrução: Ensino Médio completo. 
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE BLOQUETOS 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Auxiliar, organizar, planejar, acompanhar as atividades na 

área de produção dos serviços de desenvolvimento, urbanização, habitação e 

saneamento. Realizar trabalhos braças junto à Fábrica de Bloquetos do Município de 

Itati. 

 

b) Descrição Analítica: Auxiliar, organizar, realizar serviços de execução de 

projetos de desenvolvimento, urbanização, habitação e saneamento. Carregar e 

descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais 

de construção e outros; proceder na fabricação de bloquetos; meio-fio e outros 

artefatos de cimento; efetuar serviço de limpeza; varrer, escovar, lavar e remover 

lixos e detritos das máquinas e imóveis próprios municipais; zelar pela conservação 

e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e 

pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de 

materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; proceder a lavagem 

de máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e 

oficinas; executar tarefas afins;  

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a uso de informe e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para provimento: 

a)   Idade: Mínima de 18; 

b)   Instrução: Sem exigência específica.   
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AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 
a) Descrição Sintética: Sob a supervisão do cirurgião dentista, realizar 

procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o 

atendimento clínicos. 

 
b) Descrição Analítica: Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob a 

supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em saúde bucal: organizar e 

executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o 
paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de 

uso odontológico; registrar dados e participar da análise das informações 
relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, 

assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos 

e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de 
saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, 

manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de 

promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em 
equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; adotar medidas de 

biossegurança visando ao controle de infecção, executar tarefas afins.  

 

Condições de Trabalho: 

Carga Horária: 40 horas semanais  

 

Requisitos para investidura: 

Idade: no mínimo 18 anos 

Habilitação: Legal para o exercício da profissão – CRO. 
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FISCAL SANITARISTA 

 

ATRIBUIÇÕES 

Síntese dos deveres: Executar serviços de profilaxia e política sanitária 

sistemática; inspecionar estabelecimentos onde sejam fabricados ou manuseados 

alimentos, para verificar as condições sanitárias dos seus interiores, limpeza do 

equipamento, refrigeração adequada para alimentos perecíveis, suprimento de 
água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições de asseio e 

saúde dos que manipulam os alimentos; inspecionar estabelecimentos de ensino, 

verificando suas instalações, alimentos fornecidos aos alunos, condições de 
ventilação e gabinetes sanitários; investigar queixas que envolvam situações 

contrárias à saúde pública; sugerir medias para melhorar as condições sanitárias 

consideradas insatisfatórias; comunicar a quem de direito aos casos de infração que 
constar; identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; 

realizar tarefas de educação e saúde; realizar tarefas administrativas ligadas ao 

programa de Saneamento comunitário, participar na organização de comunidades e 
realizar tarefas de saneamento junto às unidades sanitárias e Prefeitura Municipal; 

participar do desenvolvimento de programas sanitários; fazer inspeções rotineiras 

nos açougues e matadouros; fiscalizar os locais de matança, verificando as 
condições sanitárias de seus interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao 

produto e derivados; zelar pela obediência ao regulamento sanitário; reprimir 

matanças clandestinas, adotando as medidas que si fizerem necessárias; apreender 

carnes e derivados que estejam a venda sem a necessária inspeção; vistorias aos 
estabelecimentos de venda de produtos e derivados; orientar, coordenar e 

supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos pelos auxiliares de saneamento; 

executar outras tarefas semelhantes. 
 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 40 horas semanais 

Requisitos para preenchimento 

a) Idade mínima: 18 anos 

b) Grau de instrução: ensino médio completo 
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OPERÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: realizar trabalhos braçais em geral. 

 

b) Descrição Analítica: Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, 

arrumar e levar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; 

proceder à abertura de valas; efetuar serviço de capina em geral; varrer, escovar, 

lavar e remover lixos e detritos de vias públicas e próprios municipais; zelar pela 

conservação e limpeza dos sanitários; auxiliar em tarefas de construção, 

calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar no recebimento, entrega, pesagem 

e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar 

sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar 

serviços na lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, adubações, 

pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de curais, terrenos 

baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de 

máquinas e veículos de qualquer natureza, bem como a limpeza de peças e 

oficinas; executar tarefas afins;  

 

Condições de Trabalho: 

c) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

d) Especial: Sujeito a uso de informe e equipamentos de proteção individual. 

 

Requisitos para provimento: 

a)   Idade: Mínima de 18; 

b)   Instrução: Sem exigência específica.   
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PROFESSOR 
 

  Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e 

elaboração da proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; 
organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; contribuir para 

o aprimoramento da qualidade do ensino. 

 Exemplo de Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho 
segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos 

à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 

mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; participar de 
atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; 

participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; 
colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; participar de cursos de formação e treinamentos; participar da 

elaboração e execução do plano político-pedagógico; integrar órgãos 
complementares da escola; executar tarefas afins com a educação. 

 

 Condições de Trabalho: 

 a) Carga horária semanal de: 

 - 25 (vinte e cinco) horas para professor da Educação Infantil; Professor 

das Séries Finais do Ensino Fundamental e para Professor das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental. 

  

 Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) Idade mínima de 18 anos. 

b) Formação: 

b.1) para a docência na Educação Infantil: curso superior de licenciatura 

plena, específico para educação infantil;  

b.2) para a docência nas Séries ou Anos iniciais do Ensino Fundamental: 

curso superior de licenciatura plena, específico para séries iniciais do 

ensino fundamental; 

b.3) para a docência nas Séries ou Anos Finais do Ensino Fundamental: 

curso superior em licenciatura plena, específico para as disciplinas 

respectivas ou formação superior em área correspondente e formação 
pedagógica, nos termos do artigo 63 da LDB  e demais legislações 

vigentes; 

b.4) para a docência das disciplinas de Arte, Educação Física e Língua 
Estrangeira Moderna na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: 

curso superior em licenciatura plena, específico para as disciplinas 
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respectivas ou formação superior em área correspondente e formação 
pedagógica, nos termos do artigo 63 da Lei nº 9.394/96. 

b.5) para a realização do atendimento especializado, aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: especialização adequada em nível superior, para 

atendimento especializado. 

b.) para docência na disciplina Professor de Educação do Campo em 
Ciências da Natureza: curso superior em Licenciatura de Educação do 

Campo em Ciências da Natureza. 
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SERVENTE 

    

ATRIBUIÇÕES: 

 

a) Descrição Sintética: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar 

na remoção ou remoção de moveis e utensílios. 

 

b) Descrição Analítica: Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de 

móveis, paredes, janelas, portas, tetos e equipamentos; limpar escadas, pisos, 

passadeiras, tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na 

arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e passar 

vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos 

recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer 

café e, eventualmente operar elevadores;  executar tarefas afins. 

 

Condições de trabalho: 

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas;  

b) Especial: Sujeito a uso de uniforme e equipamento de proteção. 

 

Requisitos para Provimento: 

a) Instrução: Nível de 2ª série do ensino fundamental. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF 

 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar assistência a pacientes em unidades de saúde do 

município ou à domicílio no serviço de enfermagem desenvolvido nos 

estabelecimentos específicos, principalmente na Estratégia da Saúde da Família. 

 
b) Descrição Analítica: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação 

de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e 

controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica; na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar; na 

prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 

pacientes durante a assistência de saúde; preparar o paciente para consultas, 

exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 

nível de sua qualificação; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 

rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar 

medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; 

aplicar oxigeno terapia, nebulizar, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar 

tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o controle de 

pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; realizar testes e proceder 

à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; colher material para exames 

laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; circular em 

sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar atividades de desinfecção 

e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua 

segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza e 

ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde; 

integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde, 

inclusive: orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das 

prescrições de enfermagem e médicas; auxiliar o enfermeiro na execução dos 
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programas de educação para a saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à 

alta de pacientes; participar dos procedimentos pós-morte.  

 

Condições de Trabalho: 

a) Horário de Trabalho: Período normal de 40 horas semanais  

b) Outras: O exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, domingos e 

feriados; poderão ser exigidos plantões de acordo com a escala organizada, bem 

como o uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

 a) Grau de escolaridade: Ensino Médio Completo 

 b) Habilitação Funcional: Formação em Técnico de Enfermagem de nível médio e 

inscrição no COREN. 

c) Idade mínima: 18 anos 


