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EDITAL Nº 07/2023 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

 

Eder Eduardo Müller Ciceri, Vice Prefeito Municipal em Exercício de Prefeito Municipal de Bom Retiro do Sul, no uso 
de suas atribuições, visando a contratação de pessoal, para desempenhar função de Enfermeiro, Técnico em 
Enfermagem, Médico Clinico Geral, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Psiquiatra, Psicólogo, 
Fonoaudiólogo, Pediatra, Farmacêutico e Nutricionista, junto ao Município de Bom Retiro do Sul, e formação de 
cadastro reserva, por prazo determinado, amparado em excepcional interesse público com fulcro no art. 37, IX, da 
Constituição da República, e arts. 197 e 198, III, da Lei Municipal nº 3.033, de 22 de dezembro de 2006, torna pública 
a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e nos termos 
do Decreto 020/2016. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por três servidores, 
designados através da Portaria nº 024/2023 de 19 de janeiro de 2023. 

1.1.1. As reuniões e deliberações da Comissão serão registradas 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, site oficial do Município www.bomretirodosul.rs.gov.br, sendo o seu extrato veiculado, 
ao menos uma vez, em jornal de circulação local ou outro, no mínimo cinco dias antes do encerramento das inscrições.  

1.4. Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados no painel de 
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e site oficial do Município www.bomretirodosul.rs.gov.br.  

1.5. Os prazos definidos neste Edital observarão o disposto no art. 202 da Lei Municipal nº 3.033 de 22 de dezembro 
de 2006. 

1.6. O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela Comissão, conforme 
critérios definidos neste Edital, e prova prática de caráter eliminatório, exclusivamente, para o cargo de Operador de 
Máquina.  

1.7. A Contratação será pelo prazo determinado em lei autorizativa com fins específicos, prorrogável por igual período 
e se regerá pelo Regime Jurídico Estatutário. 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1. A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício das seguintes 
atividades:  

2.1.1. ENFERMEIRA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Desenvolver atividade de Enfermagem na Unidade de Saúde, junto a equipe de Profissionais e 
na comunidade, bem como, assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 

http://www.bomretirodosul.rs.gov.br/
http://www.bomretirodosul.rs.gov.br/
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b) Descrição Analítica: Orientar, coordenar e supervisionar aos agentes municipais da saúde e as tarefas a serem 
executadas, relacionadas com a saúde pública; proceder a coleta de exames cito patológicos; exercer, determinar e 
coordenar serviços relacionados com a enfermagem e tarefas afins junto às unidades de saúde da sede e interior e 
assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem em domicilio, quando necessário, bem como, 
oportunizar contatos com indivíduos sadios e doentes, visando promover a saúde e educação sanitária; coordenar e 
desenvolver o Programa Saúde da Família se o mesmo estiver implantado; realizar todas as atividades correlatas à 
função promovendo a prevenção e tratamento da saúde dos munícipes. 
 
2.1.1.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.1.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional 
de Enfermagem (COREM). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades de média complexidade, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de enfermagem sob supervisão; participar no planejamento da assistência de enfermagem. 

b) Descrição Analítica: Participar do planejamento, programação e orientação das atividades de assistência de 
enfermagem; executar trabalho de enfermagem; preparar pacientes para consultas, exames e tratamento; observar, 
reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação; fazer curativos de acordo com a orientação 
recebida; preparar instrumentos para a aplicação de vacinas e injeções, bem como proceder aplicação; atender aos 
doentes e acidentados de acordo com as recomendações e prescrições médicas; esterilizar o material e zelar pela 
conservação dos mesmos; prestar cuidados de enfermagem a pacientes em unidades médico- cirúrgicas, pediátricas, 
obstétricas, de saúde pública, assim como de outras unidades especializadas e de emergência, inclusive atendimentos 
domiciliar quando necessário; zelar pela higiene e conforto aos pacientes e de sua segurança; registrar as ocorrências 
relativas a doentes e/ou epidemias; prestar socorros de urgência, remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos 
doentes; pesar e medir pacientes; encaminhar ao setor competente as pessoas que necessitem de assistência médica; 
auxiliar no desenvolvimento dos programas de enfermagem, relativos à proteção, recuperação, reabilitação e 
prevenção de saúde pública; efetuar a coleta de material para exames, desenvolver atividades de apoio nas salas de 
consulta e tratamento de pacientes; participar na prevenção e controle de doenças e da infecção hospitalar; manter 
organizado o ambiente de trabalho; executar outras tarefas afins. 

2.1.2.1 Escolaridade Mínima: Curso especifico de Técnico em Enfermagem. 

2.1.2.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREM). 

Idade Mínima de 18 anos. 

2.1.3 MÉDICO CLÍNICO GERAL – 30 horas 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar serviços médicos no município. 

b) Descrição Analítica: Prestar assistência médica nos Postos de Saúde do interior e da sede do município. 
 
2.1.3.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.3.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). 

Idade Mínima de 18 anos 
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2.1.4 MÉDICO CLÍNICO GERAL – 40 horas 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Prestar serviços médicos no município. 

b) Descrição Analítica: Prestar assistência médica nos Postos de Saúde do interior e da sede do município. 
 
2.1.4.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.4.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.5. ASSISTENTE SOCIAL 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar atividades no campo da Assistência Social. 

b) Descrição Analítica: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social; preparar programas 
de trabalho referentes ao Serviço Social; supervisionar o trabalho dos auxiliares do serviço social; realizar e interpretar 
pesquisas sociais; orientar e coordenar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; encaminhar clientes a 
dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos assistindo aos familiares, planejar 
e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para 
estudo ou encaminhamento; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência à velhice, à infância 
abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a planejamento habitacional, nas 
comunidades; pesquisar problemas relacionados com a biometria médica; supervisionar e manter registros dos casos 
investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sócias; prestar 
assessoramento em assuntos de sua competência; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e 
interpretar, junto ao médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

2.1.5.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.5.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior e registro no Conselho Regional do 
Serviço Social (CRESS). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.6. DENTISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Exercer serviços odontológicos no município. 

b) Descrição Analítica: Prestar serviços odontológicos nos Postos de Saúde do interior e da sede do município. 
 
2.1.6.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.6.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior e registro no Conselho Regional de 
Odontologia (CRO). 

Idade Mínima de 18 anos 
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2.1.7. FISIOTERAPEUTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Avaliar o estado funcional do cliente, através da elaboração do Diagnóstico Cinesiológico Funcional a partir da 
identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da anamnese funcional e do exame 
da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas. Desenvolver atividades, de forma 
harmônica na equipe multiprofissional de saúde. Zelar pela autonomia científica de cada um dos membros da equipe, 
não abdicando da independência científico-profissional e da isonomia nas suas relações profissionais. Participação 
plena na atenção de saúde prestada a cada cliente, na integração das ações multiprofissionalizadas, na sua 
resolutividade e na deliberação da alta do cliente. Participar das reuniões de estudos e discussões de casos, de forma 
ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. Registrar no prontuário do cliente, todas as prescrições e ações nele 
desenvolvidas. Promover educação, prevenção e assistência fisioterapêutica coletiva, na atenção primária em saúde. 

2.1.7.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.7.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior e registro no Conselho Regional de 
Fisioterapia (CREFITO). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.8. PSIQUIATRA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Exercer atividades de envolvendo trabalhos de defesa e proteção da saúde do indivíduo na área da psiquiatria. 
Avaliar e fazer a triagem de pacientes conduzindo avaliações psiquiátricas, incluindo entrevistas, históricos médicos, 
exames físicos, observações, e testes psicológicos. Prescrever e administrar medicamentos de acordo com o 
diagnóstico. Acompanhar e auxiliar no tratamento dos pacientes. Registrar todas as atividades e prescrições do 
paciente. Buscar a qualidade no atendimento do paciente. Realizar outras tarefas, como participação nas reuniões de 
rede para discussão dos casos com equipe multiprofissional. Manter organizado o ambiente em que atuar. 

2.1.8.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.8.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior, Título de Especialista em Psiquiatria 
e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.9. PSICÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Realizar, orientar e elaborar diagnósticos e atividades dirigidas ao comportamento na vida social. 

b) Descrição Analítica: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das condições 
pessoais do servidor; proceder a análise de funções sob o ponto de vista psicológico; proceder ao estudo e avaliação 
dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação à seleção e ao treinamento atitudinal no 
campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal com 
acompanhamento clínico; exames de seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem 
como para contemplação com bolsas de estudo; prestar atendimento breve a pacientes em crises e seus familiares, 
bem como alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial 
ou portadores de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; formular 
hipótese de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, médicas e educacionais; realizar pesquisas 
psicopedagógicas; confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo de casos; 
realizar perícias e elaborar pareceres; prestar atendimento psicológico a gestantes e puérperas, aos pais de crianças 
até idade escolar e a grupos de adolescentes em instituições comunitárias do Município; manter atualizado o prontuário 
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de casos estudados; fornecer dados e participar de levantamentos epidemiológicos; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

2.1.9.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.9.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional de 
Psicologia (CRP). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.10. FONOAUDIÓLOGO 

ATRIBUIÇÕES: 

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; 
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Participação na atenção de saúde 
prestada, na integração das ações multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e na deliberação. Participar das 
reuniões de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. Registrar todas as 
atividades e prescrições do paciente. 

2.1.10.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.10.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior e registro no Conselho Regional 
de Fonoaudiologia (CREFONO). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.11. PEDIATRA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Exercer atividades de grande complexidade envolvendo trabalhos de defesa e proteção da 
saúde do indivíduo na área da pediatria, com tratamento clínico ou cirúrgico. 

b) Descrição Analítica: Desenvolver programas de prevenção conveniados pelo município. Atender a consultas 
médicas na área da pediatria. Efetuar exames médicos, solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem 
necessários, fazer diagnósticos e prescrever medicamentos. Acompanhar o tratamento do paciente. Registrar todas 
as atividades e prescrições do paciente e buscar a qualidade no atendimento do paciente. Realizar outras tarefas 
correlatas. Manter organizado o ambiente em que atuar. 
 
2.1.11.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.11.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino superior e registro no Conselho Regional 
de Medicina (CRM). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.12. FARMACÊUTICO 

ATRIBUIÇÕES: 

Descrição Sintética: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos. 
Descrição Analítica: Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; 
manter registros do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; 
conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter sob sua custódia drogas tóxicas e 
narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento do receituário médico; 
efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 
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execução das atividades próprias do cargo; administrar e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e 
medicamentos, adquiridos pelo Município; controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de 
medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro 
do seu campo de especialidade; participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar tarefas afins. 
 
2.1.12.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.12.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior e registro no Conselho Regional 
de Farmácia (CRF). 

Idade Mínima de 18 anos 

2.1.13. NUTRICIONISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Realizar ações, de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas de saúde, 
voltadas para a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação. atendimento presencial 
realizado por nutricionista em unidade de ambulatório ou ambiente hospitalar, consultório ou em domicílio onde é 
realizada entrevista para coleta de dados pessoais, anamnese alimentar e avaliação do estado nutricional, para em 
seguida proceder ao diagnóstico de nutrição e ao plano alimentar com orientação individualizada entregue 
presencialmente ou por meio eletrônico. acompanhamento nutricional e dietoterápico prestado por nutricionista com 
vista à promoção, preservação e recuperação da saúde do indivíduo ou da coletividade que compreende as fases de 
avaliação, diagnóstico, intervenção, monitoramento/aferição dos resultados e reavaliação. Realizar atendimentos em 
conjunto com outros profissionais no Programa Materno Infantil. Participação na atenção de saúde prestada, na 
integração das ações multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e na deliberação. Participar das reuniões de 
estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. Registrar todas as atividades 
e prescrições do paciente. 

2.1.13.1 Escolaridade Mínima: Ensino Superior concluído. 

2.1.13.2 Requisito: Habilitação legal para o exercício da profissão: Ensino Superior e registro no Conselho Regional 
de Nutrição (CRN). 

Idade Mínima de 18 anos 

CARGO FORMAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VALOR 

MENSAL 

Enfermeiro 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 

no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

40 horas 4.655,53 

Técnico em Enfermagem 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 

no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

40 horas 2.024,59 

Médico Clínico Geral 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Medicina 

(CRM). 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

30 horas 14.068,00 
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Médico Clínico Geral 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Medicina 

(CRM). 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

40 horas 17.010,87 

Assistente Social 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 

no Conselho Regional de Serviço 
Social (CRESS). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

20 horas 3.382,77 

Cirurgião Dentista 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 

no Conselho Regional de Odontologia 
(CRO). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

30 horas 6.227,59 

Fisioterapeuta 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 

no Conselho Regional de Fisioterapia 
(CREFITO). 

Obs.: Formação Concluída 
(com Diploma) 

20 horas 2.024,59 

Psiquiatra 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) e Título de Especialista em 

Psiquiatria. 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

10 horas 5.124,00 

Psicólogo 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Psicologia 

(CRP). 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

20 horas 3.382,77 

Fonoaudiólogo 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 

no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia (CREFONO). 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

20 horas 3.382,77 

Pediatra 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) e Título de Especialista em 

Pediatria. 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

10 horas 5.124,00 

Farmacêutico  

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Farmácia 

(CRF). 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

40 horas 5.124,00 
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Nutricionista 

Habilitação legal para o exercício da 
profissão: Ensino superior e registro 
no Conselho Regional de Nutrição 

(CRN). 
Obs.: Formação Concluída 

(com Diploma) 

20 horas 2.429,50 

2.2. Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: Vale Alimentação; Vale Feira.  

2.2.1. Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários. 

2.3. Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os demais servidores 
estatutários pelos arts. 130 a 132 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Bom Retiro do Sul, sendo 
a apuração processada na forma do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.  

3. INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições deverão ser de forma presencial, entregando a documentação conforme item 4 deste edital, na 
Secretaria da Saúde, sito à Avenida Senador Pinheiro   Machado, n° 879, Centro – Centro, no período compreendido 
entre 23 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023, no horário das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30.  

3.1.1. O candidato é o responsável pela entrega da documentação completa solicitada no edital, sob pena de o mesmo 
não ter sua inscrição homologada.  

3.1.2. A inscrição na forma presencial deverá ser efetivada diretamente pelos candidatos ou por intermédio de 
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato e poderes especiais para o ato. 

3.1.3. Não serão aceitas inscrições fora de prazo.  

3.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas 
estabelecidas neste Edital.  

3.3. As inscrições serão gratuitas.  

3.4. Não serão permitidas inscrições em múltiplas funções. 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá apresentar nos prazos indicados no item 
3.1, os seguintes documentos:  

4.1.1. Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado, de acordo com o modelo apresentado no Anexo 
III do presente edital.  

4.1.2. Documento de identidade oficial com foto, quais sejam: Carteiras ou cédulas de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselho de Classe; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei 9.503/97, 
artigo 15).  

4.1.3. Prova de quitação das obrigações militares (homens). 

4.1.4. Certidão de Quitação eleitoral. 

4.1.5. Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo I do presente edital, acompanhado das 
cópias dos títulos e documentos que comprovam as informações contidas no currículo. 

4.1.6. Documentos comprobatórios pertinentes a escolaridade mínima e aos requisitos exigidos para a função. 
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4.2. Os documentos serão conferidos pelos membros da Comissão, no ato de abertura dos envelopes para fins de 
conferência e posterior homologação das inscrições. 

4.2.1. Não será aceito a inclusão de documentos após encerrado o prazo de inscrições.  

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações oficiais da Prefeitura 
Municipal e no site oficial do Município www.bomretirodosul.rs.gov.br, no prazo de um dia, edital contendo a relação 
nominal dos candidatos que tiverem suas inscrições homologadas.  

5.2. Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos perante a 
Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que amparem a sua irresignação.  

5.2.1. No prazo de 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. 

5.2.2. 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.  

5.2.3. 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. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 

6.1. A apresentação de currículos para análise deverá observar o modelo integrante do edital. 

6.2. A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação. 

6.3. Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que 
atenderem os critérios definidos no edital. 

6.4. Nenhum título receberá dupla valoração. 

6.5. A classificação será efetivada através da pontuação dos títulos apresentados pelo candidato conforme critérios 
definidos no edital, e entregues no ato da inscrição. 

6.6. Publicada a lista final de inscrições homologadas, a Comissão terá o prazo de três dias para proceder à análise 
dos currículos e atribuir suas respectivas pontuações, consoante previsto no edital. 

6.7. Totalizadas as notas, o resultado preliminar será publicado através de edital no painel de publicações oficiais da 
Prefeitura Municipal e em meio eletrônico no portal do município https://bomretirodosul.rs.gov.br/portal/rh. 

7. RECURSOS 

7.1. Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma única vez, no prazo 
comum de um dia. 

7.1.1. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal. 

7.1.2. Será possibilitada vista análise dos títulos que integram os currículos, na presença da Comissão, permitindo-se 
anotações. 

7.1.3. No prazo de um dia a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o 
nome do candidato passará a constar no rol de selecionados. 

7.1.4. 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. 

http://www.bomretirodosul.rs.gov.br/
https://bomretirodosul.rs.gov.br/portal/rh
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7.1.5. A lista final de selecionados será publicada no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no 
endereço eletrônico https://bomretirodosul.rs.gov.br/portal/rh. 

8. PONTUAÇÃO 

8.1. A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados, em uma escala de 
zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios: 

Enfermagem 40h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência em 
saúde pública. 

02 pontos por mês de 
experiência 

42 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

07 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Técnico em Enfermagem 40h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência em 
saúde pública. 

02 pontos por mês de experiência 
42 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Cursos na área de Saúde 
Mental 

5 pontos 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

5 

Cursos na área de vacinação 7 pontos 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

7 

Segunda graduação na área 
da Saúde 

5 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

 
 

Médico Clínico Geral 30h/40h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência em 
saúde pública. 

02 pontos por mês de 
experiência 

42 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bomretirodosul.rs.gov.br/portal/rh
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Assistente Social 20h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 
Tempo mínimo do exercício 
do cargo: 12 (doze) meses 
ininterruptos. 

02 pontos por mês de experiência  

30 

Experiência em saúde 
pública 

8 pontos 8 

Cursos na área de saúde 
mental, álcool e outras 
drogas 

- Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Outros cursos na área de 
formação 

2 pontos por curso, máximo 3 cursos 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

6 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

 
 

Cirurgião Dentista 30h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência em 
saúde pública. 

02 pontos por mês de experiência  
30 

Cursos na área da saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 02 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 03 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

24 

Cursos prótese dentária 4 pontos por curso, máximo 4 cursos 16 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização)  

04 (em andamento) 
8 (concluída) 

8 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) em Prótese 
Dentária 

10 pontos 10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

07 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Fisioterapeuta 20h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 02 pontos por mês de experiência 42 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

07 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Psiquiatra 10h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 02 pontos por mês de experiência 42 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 
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Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Psicólogo 20h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 
Tempo mínimo do exercício 
do cargo: 12 (doze) meses 
ininterruptos. 

02 pontos por mês de experiência  

30 

Experiência em saúde 
pública 

12 pontos 12 

Cursos na área de saúde 
mental, álcool e outras 
drogas 

- Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por 
curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Fonoaudiólogo 20h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 02 pontos por mês de experiência 36 

Experiência em saúde 
pública 

6 pontos 6 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Pediatra 10h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 02 pontos por mês de experiência 42 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 
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Farmacêutico 40h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 02 pontos por mês de experiência 36 

Experiência em saúde 
pública 

6 pontos 6 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Nutricionista 20h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência. 02 pontos por mês de experiência 36 

Experiência em saúde 
pública 

6 pontos 6 

Cursos nas áreas da Saúde - Até 20h – 01 ponto por curso (no máximo 4 cursos) 
- 21h a 60h – 03 pontos por curso (no máximo 4 cursos) 
- acima de 60h – 05 pontos (no máximo 4 cursos) 
*serão aceitos os cursos a partir de 2018 

36 

Pós-Graduação latu sensu 
(especialização) 

05 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Pós-Graduação (Mestrado, 
doutorado, PhD) 

7 (em andamento) 
12 (concluída) 

12 

 
 

Motorista 40h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência 
profissional na área 

02 pontos por mês de experiência 
52 

Ensino Fundamental 
(Completo) 

10 pontos 10 

Ensino Médio (Completo) 15 pontos 15 

Graduação em Curso 
Superior 

7 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Cursos na área - 20h a 40h – 0,5 ponto por curso (máximo 2 cursos) 
- 41h a 80h – 01 pontos por curso (máximo 2cursos) 
-81h a 100h – 02 pontos (máximo 2 cursos) 
- Acima 100 horas – 03 pontos por curso (máximo 2 cursos) 

13 

 
 

Serviços Gerais 40h 

Especificação Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Tempo de experiência 
profissional na área 

02 pontos por mês de experiência 
52 

Ensino Fundamental 
(Completo) 

10 pontos 10 

Ensino Médio (Completo) 15 pontos 15 

Graduação em Curso 
Superior 

7 (em andamento) 
10 (concluída) 

10 

Cursos na área - 20h a 40h – 0,5 ponto por curso (máximo 2 cursos) 
- 41h a 80h – 01 pontos por curso (máximo 2 cursos) 
-81h a 100h – 02 pontos (máximo 2 cursos) 
- Acima 100 horas – 03 pontos por curso (máximo 2 cursos) 

13 
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8.2. Havendo empate, será adotado os critérios de desempate, nos termos do item 10 e seguintes deste Edital. 

9. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

9.1. No prazo de dois dias, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos.  

9.2. Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar será publicado no painel 
de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e site oficial do Município www.bomretirodosul.rs.gov.br, abrindo-se o 
prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.  

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: 

10.1.1. Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos; 

10.1.2. Apresentar maior tempo de experiência na área. 

10.1.3. Sorteio em ato público. 

10.2. O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, através de aviso publicado no painel 
de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e site oficial do Município www.bomretirodosul.rs.gov.br. 

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

11. DIVULGAÇAO 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 
Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um dia. 

11.2. Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos aprovados, quando 
então passará a fluir o prazo de validado do Processo Seletivo Simplificado. 

12. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

12.1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo Prefeito, será 
convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, à critério da Administração, 
comprovar o atendimento das seguintes condições:  

12.1.1. Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; 

12.1.2. Ter idade mínima de 18 ou 21 anos, conforme exigido ao exercício do cargo/função; 

12.1.3. Apresentar atestado médico, no sentido de gozar de boa saúde física e mental; 

12.1.4. Ter nível de escolaridade exigida ao exercício da função; 

12.1.5. Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município. 

12.1.6. Apresentar todos os documentos originais que foram enviados para a inscrição. 

12.2. A convocação do candidato classificado será realizada por meio de edital publicado no painel de publicações 
oficiais da Prefeitura Municipal e no site oficial do Município https://bomretirodosul.rs.gov.br/portal/rh. 

12.3. 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 classificatória crescente. 

http://www.bomretirodosul.rs.gov.br/
http://www.bomretirodosul.rs.gov.br/
https://bomretirodosul.rs.gov.br/portal/rh
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12.4. O candidato que não tiver interesse na contratação poderá requerer, uma única vez, sua alocação no final da lista 
de aprovados. 

12.5. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual 
período. 

12.6. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual, poderão ser 
chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem 
classificatória. 

12.7. Após todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que optaram por passar para o 
final da lista, havendo ainda necessidade de contratações para as mesmas funções, novo processo seletivo deverá ser 
realizado. 

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 aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços. 

13.3. Respeitada à 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 Municipal de Bom Retiro do Sul, 20 de janeiro de 2023. 

 
 
 
 

Eder Eduardo Müller Ciceri 
Vice Prefeito Municipal em Exercício de Prefeito Municipal 

 
 
 
Registre-se e Publique 
Sec. Administração e Planejamento 
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ANEXO I 
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

1. DADOS PESSOAIS 

1.1. Nome completo:  

1.2. Carteira de Identidade e órgão expedidor: 

1.3. Cadastro de Pessoa Física - CPF:  

1.4. Data de Nascimento:  

1.5. Estado Civil: 

1.6. Endereço Residencial:  

1.7. Endereço Eletrônico: 

1.8. Telefone residencial e celular:  

 

2. ESCOLARIDADE  

2.1. CURSO TÉCNICO  

Curso: 

Instituição de Ensino: 

Ano de conclusão:  

2.2. GRADUAÇÃO  

Curso: 

Instituição de Ensino: 

Ano de conclusão:  

 

3. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO  

Curso/área: 

Instituição de Ensino:  

Data de início: 

Data da conclusão: 

Carga horária: 
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4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Empresa:  

Cargo: 

Período: 

Atividades:  

 

Empresa:  

Cargo: 

Período: 

Atividades:  

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

 

 

 

 

 

Bom Retiro do Sul, __ de ___________ de 2023. 

 

 

 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO II 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Abertura das Inscrições 5 dias 

Publicação dos Inscritos 1 dia 

Recurso da não homologação das inscrições 1 dia 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito 

Publicação da relação final de inscritos 

1 dia 

Análise dos currículos 

Publicação do resultado preliminar 
3 dias 

Recurso 1 dia 

Manifestação da Comissão na reconsideração 

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do critério de desempate 

Publicação da relação final de inscritos 

1 dia 

Teste prático de habilidade para o cargo de Operador de Máquinas 1 dia 

Recurso 1 dia 

Publicação da Homologação do Resultado Final 1 dia 
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ANEXO III 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 07/2023 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº_________________ (preenchimento pela Comissão) 

CARGO: 

Pelo presente, solicito inscrição como candidato(a) ao Processo Seletivo Simplificado n° 07/2023 para a contratação 
temporária, para atuar junto a Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul/RS. 

INFORMAÇÕES PESSOAIS  

Nome completo: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

UF: 

CEP:  

RG: 

CPF: 

Naturalidade: 

Data de Nascimento: 

Idade: 

Estado Civil: 

Telefone residencial: 

Celular: 

E-mail: 

Declaro ter pleno conhecimento do inteiro teor do Edital de Processo Seletivo Simplificado 07/2023 bem como, de que 
o não atendimento de suas exigências implicará em meu desligamento do referido Processo Seletivo Simplificado.  

 

Bom Retiro do Sul/RS, _____ /____/_______.  

 

 

Assinatura do Candidato 


