MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL Nº 046/2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019
“Edital de Processo Seletivo Simplificado para
contratação por prazo determinado”
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, visando à contratação de pessoal, CONFORME
QUADRO ABAIXO, por prazo determinado para desempenhar as funções ali especificadas, junto a
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Boa Vista, amparado em excepcional interesse
público devidamente reconhecido por intermédio da Legislação Municipal, com fulcro no art. 37, IX,
da Constituição da República, e art. 193 e seguintes da Lei Municipal 855/2005, Lei Municipal
2056/2019, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado n° 003/2019, que será
regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto nº 1.165/2011.
Nº
Denominação
Horas
Escolaridade
Vencimento
Prazo
Cargos
Semanais
01

Médico Pediatra

08 h

CR

Farmacêutico

40 h

Ensino Superior completo,
habilitação legal para o
exercício da profissão de
Médico com especialização em
Pediatria, registro no CRM
Ensino superior completo em
Farmácia, registro no CRF

R$ 3.448,92 6 meses
renovável
por igual
período
R$ 3.017,80

*CR= Cadastro Reserva
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão, designados
através da Portaria n° 5507/2019.
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 n° 003/2019, será publicado
integralmente no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, e no sitio oficial de
publicações da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista (www.novaboavista.rs.gov.br) sendo o seu
extrato veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação regional (JORNAL A REGIÃO).
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados
no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no sitio oficial de
publicações da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista (www.novaboavista.rs.gov.br).
1.5 Os prazos definidos neste Edital atenderão tanto quanto possível o disposto no Decreto Executivo
n° 1.165/2011.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de prova objetiva de caráter
eliminatório e classificatório, elaborada pela comissão, a qual poderá contar com a colaboração de
servidor especializado ou de terceiros contratados para este fim.
1.6.1 A reunião que definir o teor das questões será registrada em ata e observará o sigilo.
1.6.2 As demais reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registro em atas.
1.7. A contratação será pelo prazo constante da respectiva autorização legislativa:
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2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde ao exercício
das atividades constantes do anexo I, para todos os cargos.
2.2 Pelo efetivo exercício da função temporária ficam assegurados aos contratados os direitos
elencados, conforme art. 197 da lei Municipal 855/2005.
2.2.1 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários
estabelecidos em lei.
2.3 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os
demais servidores estatutários pelos arts. 129 a 131 do “Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
servidores públicos do município e dá outras providências”, sendo a apuração processada na forma
do Regime Disciplinar do mesmo, no que couber.
2.4 Não se aplica às contratações, as vedações constantes do art.196 da Lei Municipal 855/05, no que
se refere a recontratação de servidor antes de decorridos 06(seis) meses do contrato anterior.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente junto ao Departamento Pessoal da Prefeitura
Municipal de Nova Boa Vista, junto à sede do Município, sito à Av. Jacob Wagner Sobrinho 939,
no período compreendido entre os dias 29 de julho a 06 de agosto de 2019, no seguinte horário de
expediente da Prefeitura Municipal (8:00 h às 12:00 e das 13:30 às 17:00 h).
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes
instruções e normas estabelecidas neste Edital.
3.3 – Os valores das inscrições: Conforme tabela Lei 1.033/2008 – Código Tributário Municipal e
Decreto 2059/2019;
Nível Superior R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer
pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de
procurador munido de instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para
realizar a sua inscrição no Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os
seguintes documentos:
4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Comissão, devidamente preenchida e assinada.
4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras 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;
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15).
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino);
4.1.4 Prova de quitação das obrigações eleitorais;
4.1.5 Uma (1) foto 3x4 recente;
4.1.6 Comprovante de Residência
4.1.7 Comprovante de escolaridade, conforme descrito abaixo:
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Médico Pediatra
Farmacêutico

Ensino Superior Completo - Habilitação legal para o exercício da profissão
de Médico com especialização em Pediatria, registro no CRM.

Ensino superior completo em Farmácia, registro no CRF

4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelo servidor responsável pelas
inscrições na Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS, desde que o candidato apresente para
conferência os originais juntamente com a cópia.
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações oficiais
da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, se houver, no prazo de um dia, edital contendo a
relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos
perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua
irresignação.
5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão,
hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.
5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.
5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um
dia, após a decisão dos recursos.
5.2.5 Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas estarão automaticamente convocados
para a realização das provas, se for o caso, definidas no presente edital.
6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. Para os seguintes cargos: Médico Pediatra e Farmacêutico.
6.1.2 Para todos os cargos, as provas serão objetivas compostas de 10 questões de
Legislação/Específicos, matéria ligada à função temporária a ser desempenhada e/ou relacionada ao
serviço público, cujo grau de complexidade será diretamente proporcional à escolaridade exigida
para o seu exercício, totalizando assim 100 (cem) pontos, conteúdo no anexo II.
6.1.2.1. Para os cargos acima todas as questões terão pontuação 10 (dez).
6.1.2.2 A nota final de cada candidato será apurada pela média aritmética das notas obtidas nas
questões.
6.1.3 Cada questão conterá quatro opções de resposta e somente uma será considerada correta.
6.1.4 A prova objetiva será reproduzida em igual número ao dos candidatos que tiverem as inscrições
homologadas definitivamente, o que se dará em sessão sigilosa realizada pela Comissão.
6.1.4.1 Ultimadas as cópias, juntamente com a via original que conterá o gabarito a ser utilizado na
correção, serão as provas acondicionados em envelopes lacrados e rubricados pelos integrantes da
Comissão, os quais permanecerão guardados em local seguro até o dia da aplicação das provas.
6.1.4.2 As provas conterão parte destacável, numerada aleatoriamente pelo candidato e se destinará à
identificação dos candidatos.

7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
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7.1 As provas serão realizadas no dia 14 de agosto de 2019, na Câmara Municipal de Vereadores,
sito a Avenida Jacob Wagner Sobrinho, nº 040, centro da cidade de Nova Boa Vista/RS, com início
às 08:30 horas e término às 12:00 horas.
7.2 Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência mínima de
trinta minutos, munidos do comprovante de inscrição, de documento oficial com foto, definidos no
item 4.1.2, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.
7.2.1 Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de aplicação das provas no
horário definido no item 7.1 serão excluídos do certame.
7.2.2 O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, antes de cada prova, será
excluído do certame.
7.2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência (BO) em órgão policial, expedido há, no máximo,
noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de
dados e de assinaturas em formulário próprio.
7.3 No horário definido para início das provas, a Comissão ou os fiscais convidarão dois candidatos
para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à vista de todos os presentes.
7.4 Distribuídas às provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença das questões atinentes a
cada prova passando-se ao preenchimento do nome completo, exclusivamente no canhoto destacável,
o qual será imediatamente recolhido pela Comissão ou pelos fiscais e lacrado em envelope
específico.
7.5 Os cadernos de provas deverão ser preenchidos pelos candidatos mediante a utilização de caneta
esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas uma alternativa em cada questão.
7.5.1 Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as questões que forem
respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta.
7.5.2 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa assinalada pelo
candidato, ou que contiver rasuras ou borrões.
7.5.3 Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais que permitam a
identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela Comissão.
7.6 O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, ressalvados os casos de
afastamento da sala com acompanhamento de um membro da Comissão ou de um fiscal.
7.7 Não será permitido ao candidato retirar o caderno de questões da prova.
7.8 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, o
candidato que:
7.8.1 Apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as pessoas encarregadas
pela realização do Processo Seletivo Simplificado ou com os outros candidatos;
7.8.2 Durante a realização de qualquer prova, demonstrar comportamento inconveniente ou for
flagrado comunicando-se com outros candidatos ou pessoas estranhas, por gestos, palavras ou por
escrito, bem como se utilizando de livros, notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos no
edital;
7.8.3 Durante a realização das provas estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou
de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares.
7.9 Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens 7.8.1, 7.8.2 e 7.8.3 será lavrado “auto de
apreensão de prova e exclusão de candidato” fazendo-se constar o fato com seus pormenores, o qual
será assinado por, no mínimo dois membros da Comissão ou fiscais e pelo candidato eliminado.
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7.9.1 Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de prova e exclusão de
candidato, o fato será certificado à vista da assinatura de duas testemunhas.
7.10 No horário aprazado para o encerramento das provas serão estas recolhidas, independentemente
de terem ou não sido concluídas integralmente pelos candidatos.
7.11 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de registro em ata.
8. CORREÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
8.1 No prazo de um dia útil, a Comissão deverá proceder à correção das provas.
8.2 A correção das provas escrita se dará mediante comparação do gabarito padrão com as respostas
assinaladas pelos candidatos no caderno de provas, registrando-se as pontuações individuais por
questão e o total da nota atribuída à prova.
8.3 Encerrada a correção de todas as provas e registradas as notas auferidas, será procedida à
abertura dos envelopes contendo os canhotos de identificação, comparando-os com aqueles que
contiverem igual numeração, para identificar a nota atribuída a cada candidato.
8.4 Somente serão classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, cinquenta por cento da
pontuação aferida à prova, sendo os demais excluídos do certame.
8.5 Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização das notas e o resultado preliminar e final
será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico,
(www.novaboavista.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 e do gabarito oficial são cabível recurso endereçado à
Comissão, uma única vez, no prazo comum de um dia.
9.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal.
9.1.2 Será possibilitada vista da prova na presença da Comissão, permitindo-se anotações.
9.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato
passará a constar no rol de selecionados.
9.1.4 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.
10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
10.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais
candidatos, será realizado:
10.1.1 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 a 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 Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de
um dia.
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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 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, após regular autorização legislativa, será convocado o primeiro colocado, para, no
prazo de 2 (dois) dias, prorrogável uma única vez, ao 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 21 anos para o cargo de Médico Pediatra e18 anos para o cargo de
Farmacêutico;
12.1.3 Apresentar atestado médico exarado pelo serviço oficial do Município, no sentido de gozar de
boa saúde física e mental.
12.1.4 Ter nível de escolaridade mínima, conforme exigida na inscrição;
12.1.5 Apresentar declaração de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Município.
12.1.6 Preencher a declaração de nepotismo conforme modelo disponibilizado pelo Município
12.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, correio
eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
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.
12.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de dois anos, prorrogável,
uma única vez, por igual período.
12.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual,
poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados
observados a ordem classificatória.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 Não serão fornecidos 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.
14.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA/RS AOS 26 DIAS DO MÊS
DE JULHO DE 2019.
DANIEL THALHEIMER
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se:

VANILDE VOGT DALCIN
Vice-Prefeita Municipal
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ANEXO I

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética: Prestar atendimento médico de crianças e
adolescentes, realizando consultas, procedendo aos exames, avaliações, diagnósticos,
orientações, encaminhamentos e tratamentos, bem como participar ativamente em
programas preventivos que possibilitem melhores condições de saúde à população, bem
como atuando junto a equipe de saúde em ações de promoção e proteção à saúde da criança
e adolescente. Preencher programa E-SUS prontuário eletrônico do cidadão de forma
completa e concisa.
b) Descrição Analítica: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva,
diagnosticar e tratar doenças do corpo humano em ambulatórios, clínicas, unidades
sanitárias ou quaisquer locais de atendimento público; atender crianças que necessitem
dos serviços de pediatria, para fins de exame clínico, educação e adaptação; providenciar
o encaminhamento dos pacientes à serviços especializados, para fins de diagnóstico,
quando necessário; ministrar tratamentos e, quando for o caso, prescrever regime
dietético; examinar, periodicamente, escolares em geral; orientar os responsáveis pelas
crianças, no que se fizer necessário; preencher fichas clínicas individuais; prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros especialistas; participar de juntas
médicas; prescrever medicamentos e exercer censura sobre produtos médicos, de acordo
com sua especialidade; participar de programas voltados para a saúde pública; solicitar
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; solicitar o concurso de outros
médicos especialistas em casos que requeiram esta providência e executar outras tarefas
correlatas.
Condições de Trabalho:
a) Geral: Carga horária semanal de 08 horas;
b) Especial: Uso de equipamentos de proteção individual.
Requisitos para Provimento:
a) Idade: Mínima de 21 anos;
b) Instrução: Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico com
especialização em Pediatria, registro no CRM.
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CARGO: FARMACÊUTICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição Sintética: Assistência farmacêutica; responsabilidade técnica da Farmácia;
execução de tarefas diversas envolvendo a manipulação farmacêutica e o aviamento de
receitas médicas, odontológicas, de enfermagem; controle da medicação sujeita a controle
especial; controle de estoques farmácia e ambulatório; desenvolvimento de ações de
educação para a saúde; desenvolvimento de ações em vigilância sanitária; participação de
estudos relativos a quaisquer substancia ou produtos que interessem a saúde pública e
demais atividades afins.
b) Descrição Analítica: Avaliação farmacêutica do receituário. Guarda de medicamentos,
drogas e matérias-primas e sua conservação. Registro de entorpecentes e psicotrópicos
requisitados, receitados, fornecidos ou utilizados no aviamento das fórmulas manipuladas,
conforme procedimentos exigidos pela vigilância sanitária. Organização e atualização dos
controles de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo registro permanente
do estoque de substâncias e medicamentos. Controle do estoque de medicamentos.
Colaborar na realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicas. Emitir
parecer técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente
fazer requisições de substâncias, medicamentos e materiais necessários à farmácia.
Planejamento e coordenação da execução da Assistência Farmacêutica no Município
conforme a Política Nacional de Medicamentos; coordenar a elaboração da relação de
Medicamentos padronizados pelo Serviço de Saúde do Município, assim como suas revisões
periódicas; análise do consumo e da distribuição dos medicamentos; elaboração e promoção
dos instrumentos necessários, objetivando desempenho adequado das atividades de seleção,
programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos pelas
Unidades de Saúde; avaliação do custo do consumo dos medicamentos; realização de
supervisão técnico-administrativo em Unidades da Saúde do Município no tocante a
medicamentos e sua utilização; participar e assumir a responsabilidade pelos medicamentos
de outros programas da Secretaria de Saúde como o programa AME Administração de
Medicamentos Especiais do Estado RS; realização de treinamento e orientação aos
profissionais da área; orientação, coordenação e supervisão de trabalhos a serem
desenvolvidos por auxiliares; emissão de pareceres sobre assuntos de sua competência;
realização de estudos de farmacovigilância e procedimentos técnicos administrativos no
tocante a medicamentos vencidos; acompanhar a validade dos medicamentos e seus
remanejamentos; auxiliar no desenvolvimento de ações em vigilância sanitária; controlar e
fornecer receituários especiais para médicos e Unidades Básicas de Saúde do município;
exercer a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores,
fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; manter
fiscalização de farmácia quanto ao aspecto sanitário mantendo visitas periódicas para
orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; executar tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: Período de 40 horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: Mínima de 18 anos.
b) Instrução: Formação específica para o exercício das atribuições do Cargo de
Farmacêutico.
c) Outros: Registro no Conselho Regional de Farmácia.
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ANEXO II
Para o cargo MÉDICO PEDIATRA:
Conteúdo 1 - Legislação: 1) Políticas sociais públicas; Sistema Único de Saúde; Princípios,
diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de
atenção à saúde; Vigilância e prioridades em saúde. 2) Direitos dos usuários da saúde. 3) Ética
Profissional. 4) Legislação: Todo conteúdo da legislação abaixo indicada (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
NOVA BOA VISTA. Lei Orgânica do Município e emendas.
NOVA BOA VISTA. Lei Municipal nº 855 e alterações, de 14 de dezembro de 2005. Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município.
Constituição Federal de 1988: título VIII da ordem social, artigos 196 a 200;
Lei Federal 8080 de 19\09\1990 e suas alterações;
Lei Federal 8142 de 28\12\1990;
Portaria de Consolidação nº 2 de 2017;
Portaria de Consolidação nº 4 de 2017;
Emenda Constitucional n 29, de 13 de setembro de 2000;
Portaria n 2.436, de 2017;
Portaria 4.279, de 30\12\2010;
Decreto 7.508 de 28\06\2011;
Lei Federal n 11.340, de 07\08\2006 lei Maria da penha;
Lei Complementar 141, de 13\01\2012;
Conteúdo 2 - Específicos:
Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e Desenvolvimento:
desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia
do lactente e da criança: Distúrbios cardiocirculatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise
Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios:
Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, estado de mal asmático, insuficiência
respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos:
Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, Estado
de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato
urinário, insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica,
Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias
e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais,
Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas
comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. Meningoencegalires
virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias.
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica.
Politrauma e traumatismo crânio encefálico; Tumores de sistema nervoso central, acidentes por
animais peçonhentos; traumatismo crânio encefálico; morte encefálica. Ética profissional.
Referências bibliográficas:
Caderno de atenção básica n 23 – Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e nutrição
complementar;
Caderno de atenção básica n 32 – Atenção ao pré natal de baixo risco;
Caderno de atenção básica n 33 – Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento;
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- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
OLIVEIRA, R. G. Black book Pediatria. 3. ed. Belo Horizonte: Black Book; 2011.
Código de Ética Profissional.
Para o cargo FARMACÊUTICO:
Conteúdo 1 - Legislação: 1) Políticas sociais públicas; Sistema Único de Saúde; Princípios,
diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de
atenção à saúde; Vigilância e prioridades em saúde. 2) Direitos dos usuários da saúde. 3) Ética
Profissional. 4) Legislação: Todo conteúdo da legislação abaixo indicada (as leis que constam na
bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).
Referências Bibliográficas:
NOVA BOA VISTA. Lei Orgânica do Município e emendas.
NOVA BOA VISTA. Lei Municipal nº 855 e alterações, de 14 de dezembro de 2005. Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município.
Constituição Federal de 1988: título VIII da ordem social, artigos 196 a 200;
Lei Federal 8080 de 19\09\1990 e suas alterações;
Lei Federal 8142 de 28\12\1990;
Portaria de Consolidação nº 2 de 2017;
Portaria de Consolidação nº 4 de 2017;
Emenda Constitucional n 29, de 13 de setembro de 2000;
Portaria n 2.436, de 2017;
Portaria 4.279, de 30\12\2010;
Decreto 7.508 de 28\06\2011;
Lei Federal n 11.340, de 07\08\2006 lei Maria da penha;
Lei Complementar 141, de 13\01\2012;
Conteúdo 2 - Específicos:
1) Assistência farmacêutica, Regulamento de Boas Práticas em Farmácia. 2) Atribuições do
profissional farmacêutico, responsabilidade técnica. 2) Manipulação medicamentosa.
3)
Farmacologia. 4) Sedativos. 5) Hipnóticos. 6) Psicoestimulantes. 7) Sedativos ansiolíticos. 8)
Antipsicóticos. 9) Antidepressivos. 10) Anti-Histamínicos. 11) Vasoconstritores.
12)
Vasodilatadores. 13) Antiácidos. 14) Digestivos. 15) Antitussígenos. 16) Expectorantes. 17)
Antilipêmicos. 18) Antidiabéticos. 19) Diuréticos. 20) Antiinflamatórios locais. 21) Antiparasitários.
22) Antifúngicos. 23) Antimicrobianos. 24) Antieptiléticos. 25) Corticosteróides. 26) Interações
medicamentosas. 27) Efeitos Adversos. 28) Administração de Recursos Materiais. 29) Sistemas de
Distribuição de Medicamentos. 30) Quimioterapia. 31) Medicamentos Genéricos e Similares. 32)
Legislação Farmacêutica. 33) Farmacologia geral: farmacocinética, farmacodinâmica, fatores que
alteram o efeito dos medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência.

Referências bibliográficas:
Política Nacional de Medicamentos Portaria GM 3916\1998;
Política Nacional de Assistência Farmacêutica.
http://portal.anvisa.gov.br
Conselho Federal de Farmácia. Legislação - http://www.cff.org.br/
Código de Ética Profissional.
BRASIL. Ministério da Saúde. SCTIE. Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica - Instruções Técnicas para sua Organização. Brasília. - BRASIL.
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Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. CONASS. BRASIL.
Ministério do Trabalho e Emprego. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
RENAME 2018 e suas atualizações.
RDC PORTARIA Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998.
Resolução CNS 338 Política Nacional de Assistência Farmacêutica.
Boas Práticas de Armazenamento e distribuição de medicamentos Portaria SVS\MS 802/98.
Decreto 5.775\2006, RDC Anvisa 80\2006. Legislação referente ao fracionamento de medicamentos.

“Teu Progresso Nosso Futuro”
Av. Jacob Wagner Sobrinho, nº 939 Fone-Fax: (54) 3360.3000 / 3360.3018– e-mail: prefeitura@novaboavistars.com.br
www.novaboavistars.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO III

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Descrição

Prazo

Data

Abertura das Inscrições

07 dias

29/07/2019 a 06/08/2019

Publicação dos Inscritos

1 dia

07/08/2019

Recurso da não homologação das inscrições

1 dia

08/08/2019

Manifestação da Comissão na reconsideração

1 dia

09/08/2019

Julgamento do Recurso pelo Prefeito

1 dia

12/08/2019

Publicação da relação final de inscritos

1 dia

13/08/2019

Aplicação das provas

1 dia

14/08/2019

Correção das provas

1 dia

15/08/2019

Publicação do resultado preliminar

1 dia

16/08/2019

Recurso

1 dia

19/08/2019

Manifestação da Comissão na reconsideração

1 dia

20/08/2019

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do

1 dia

21/08/2019

critério de desempate e Publicação da relação do resultado
final de inscritos
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ANEXO IV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019 –
EDITAL Nº 046/2019

INSCRIÇÃO Nº: _______________

CARGO: ____________________________________________________

NOME DO CANDIDATO (A): ________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________________
CIDADE: _______________________________________________ ESTADO: _________
NOME DA MÃE: ___________________________________________________________
ESTADO CIVIL: ___________________________________________________________
DATA DO NASCIMENTO: ___________/____________/____________.
DOCUMENTAÇÃO: RG:_____________________________________________________
FONE P/ CONTATO: ______________________ CELULAR: _________________________

OBS: Declaro, neste momento, que tomei conhecimento, estou ciente, E, DE ACORDO com as
Regras e as Normas adotadas para o presente Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2019 –
Edital nº 046/2019, inclusive os requisitos para a contratação administrativa temporária,
fazendo a minha opção e inscrição por livre e espontânea vontade.

Nova Boa Vista, RS, ________ de _________________ de 2019.

______________________________________
Assinatura do candidato ou representante legal
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ANEXO V
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N° 003/2019

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO N° _____________
NOME: __________________________________________________________________________
CARGO _________________________________________________________________________

Assinatura do responsável pela inscrição
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