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PODER EXECUTIVO
DECRETOS
DECRETO-N Nº 2.287, DE 01 DE FEVEREIRO DE
2019.
DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ESTIMADA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Federal
nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000, bem como
com embasamento legal no Art. 6º e §§ 1º e 2º da Lei
Complementar nº 2.034, de 28 de dezembro de 2018;
CONSIDERANDO que o Município de Marataízes celebrou
com o Governo do Estado do Espírito Santo o Convênio
nº 027/2018 em 21.06.2018, no valor de R$ 4.795.961,18
(quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil,
novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos),
publicado no Diário Oficial do Estado de 22/06/2018, para
execução da obra de reurbanização da orla da Praia Central
- 1ª Etapa, devidamente empenhado, com repasse da
primeira e segunda parcelas no valor total de R$ 999.161,18
(novecentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e um
reais e dezoito centavos), e saldo remanescente de R$
3.796.800,00 (três milhões, setecentos e noventa e seis mil
e oitocentos reais), valor este que consigna um excesso de
arrecadação estimado;
CONSIDERANDO que, ainda, foi celebrado o Convênio nº
069/2018 com o Governo do Estado do Espírito Santo em
18/10/2018, no valor de R$ 9.785.794,81 (nove milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e
quatro reais e oitenta e um reais), publicado no Diário Oficial
do Estado de 22 de outubro de 2018, para execução da obra
de reurbanização da orla da Praia Central - 2ª Etapa, valor
este que consigna um excesso de arrecadação estimado; e,
CONSIDERANDO que as obras previstas são de extrema
importância para o Município de Marataízes, tendo em vista
que por ser um balneário, a reurbanização prevista vem
possibilitar a oferta de uma boa infraestrutura para atender
a turistas e visitantes, e fortalecer a economia local, não
podendo sofrer um processo de paralisação, objetivando a
defesa do bem público e os recursos que já foram investidos,

DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada no orçamento da despesa
prevista para o exercício de 2019 da Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo a importância de R$ 1.518.720,00
(hum milhão, quinhentos e dezoito mil e setecentos e vinte
reais), proveniente de excesso de arrecadação estimada do
Convênio nº 027/2018 celebrado com o Governo do Estado
do Espírito Santo, para a realização das despesas com a
execução da obra de reurbanização da orla da Praia Central
– 1ª Etapa, na dotação seguinte:
Ficha 0000477
Dotação 000012000001.1545100143.
085.44905100000
Órgão 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO
Unidade 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função 15 – Urbanismo
Subfunção 451 – Infraestrutura Urbana
Programa 0014 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
Projeto 3.085 – URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
Elemento 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 2520000007 – CONVÊNIOS DO ESTADO – RECUPERAÇÃO DA ORLA
Valor: R$ 1.518.720,00
Art. 2º - Fica suplementada no orçamento da despesa
prevista para o exercício de 2019 da Secretaria Municipal
de Obras e Urbanismo a importância de R$ 3.914.317,92
(três milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e
dezessete reais e noventa e dois centavos), proveniente
de excesso de arrecadação estimada do Convênio nº
069/2018 celebrado com o Governo do Estado do Espírito
Santo, para a realização das despesas com a execução da
obra de reurbanização da orla da Praia Central – 2ª Etapa,
na dotação seguinte:
Ficha 0000477
Dotação 000012000001.1545100143.
085.44905100000
Órgão 000012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO
Unidade 000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função 15 – Urbanismo
Subfunção 451 – Infraestrutura Urbana
Programa 0014 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS
Projeto 3.085 – URBANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA
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Elemento 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 2520000007 – CONVÊNIOS DO ESTADO – RECUPERAÇÃO DA ORLA
Valor: R$ 3.914.317,92
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito,
Marataízes/ES, 01 de fevereiro de 2019.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
DECRETO-N Nº 2.289, DE 06 DE FEVEREIRO DE
2019.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA COMISSÃO PARA
RECEBIMENTO DE MATERIAL DE VALOR SUPERIOR
AO LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 23 DA LEI
FEDERAL Nº 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES, no uso
das atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o §8º,
do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993,
DECRETA:
Art.1º- Fica alterada a composição da Comissão Para
Recebimento de Valor superior a R$.80.000,00 (oitenta
mil reais), limite estabelecido pelo §8º, do Artigo 15º, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a
constituir-se pelos seguintes servidores:
a) Membros Titulares
I – IARA ADAME MUQUI DA SILVA – Mat. 110392 – Chefe
do Setor da Casa de Passagem – Secretaria Municipal de
Assistência Social, Habitação e Trabalho;
II – AECIO JOAQUIM MACHADO – Mat. 006028 – Chefe
de Setor de Programação Financeira – Secretaria Municipal
de Finanças;
III – MARLÚCIA BERMUTE DA SILVA – Mat. 108112 – Oficial
Administrativo – Secretaria Municipal de Administração;
IV – RODRIGO DA SILVA ESTEVÃO – Mat. 102198 –
Agente de Atendimento ao Público – Secretaria Municipal
de Administração; e
V – SUELEN MACHADO DE CAMPOS – Mat. 109048 –
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pagamento de
Pessoal – Secretaria Municipal de Educação.
b) Membros Suplentes:
I – GRAZIELE PORTO DA SILVA – Mat. 103299 – Agente de
Atendimento ao Público – Secretaria Municipal de Finanças;
II – THIELLE ALANE DA SILVA NASCIMENTO – Mat. 110604
– Assessor de Gestão Processual Jurídico Administrativo –
Secretaria Municipal de Governo;
III – CAMILA BARCELOS THIENGO – Mat. 108075 –
Técnico em Informática – Secretaria Municipal de Governo;
IV – JULIANA AMARAL DE AGUIAR – Mat. 007054 –
Superintendente de Judicialização, Controle de Estoque e
Patrimônio – Secretaria Municipal de Saúde; e
V – DOMÁRIO MARVILA DO ROSÁRIO – Mat. 006057 –
Agente de Serviços Administrativos.
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Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de
2019, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 06 de fevereiro de 2019.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
DECRETO-N Nº 2.291, DE 08 DE FEVEREIRO DE
2019.
DISPÕE SOBRE A RECONDUÇÃO DOS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO
E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOFUNDEB.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município, nos termos do § 11,
art. 24º, capitulo VI, da Lei Federal nº 11.494/2007 e do art.
4º da Lei Municipal nº 10.068/2007;
RESOLVE:
Art. 1º – Reconduzir o mandato dos membros do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB,
objeto do Decreto Nº 1.840/2016, e suas alterações, por
mais 2 (dois) anos, contados a partir de 01 de janeiro de
2019, conforme abaixo relacionados:
I – Representantes do Poder Executivo Municipal –
Secretaria Municipal de Educação:
a) Denise Rodrigues Veira, na condição de titular;
b) Thays de A. Abdenor Ribeiro, na condição de suplente;
II – Representantes do Poder Executivo Municipal
a) José Antonio de Sousa Rizzo, na condição de titular;
b) Marlucia Bermute da Silva, na condição de suplente
III – Representante dos Professores da Educação Básica
a) Marilda de Paula Furtado, na condição de titular e vicepresidente do Conselho;
b) Alfeu Silva de Araújo, na condição de suplente;
IV – Representante de Diretores
a) Carla Rapozo de Souza Corrêa, na condição de titular e
Presidente do Conselho;
b) Geanine da Conceição Pires da Silva, na condição de
suplente;
V – Representante de Servidores TécnicoAdministrativos
a) Nilcimar Marvila Benevides, na condição de titular;
b) Ingrid Aires da Silva Barros, na condição de suplente;
VI – Representante de Pais de Alunos:
a) Aline Dias da Silva, na condição de titular;
b) Madalena da Cunha Santos Machado, na condição de
suplente;
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DECRETO - P Nº 8.717, DE 11 DE FEVEREIRO DE
2019.

VII –Representante de Alunos
a) Vera Lúcia Florêncio Lima, na condição de titular;
b) Gecilda Fabiano Gomes, na condição de suplente;
c) Dário dos Santos Oliveira, na condição de titular;
d) Kely de Oliveira Rezende, na condição de suplente;

EXONERA, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VIII – Representante do Conselho Municipal de Educação:
a) Victor de Moura Baptista, na condição de titular;
b) Otoniel Silva Bertossi, na condição de suplente;

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município;

IX – Representante do Conselho Tutelar:
a) Silvana Batista Machado, na condição de titular;
b) Bianca Santos Batista Pedrada, na condição de suplente.

DECRETA:

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de
2019, tornando sem efeito o Decreto N nº 2.290, de 01 de
fevereiro de 2019.
Gabinete do Prefeito,
Marataízes/ES, 08 de fevereiro de 2019.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
DECRETO-N Nº 2.292, DE 08 DE FEVEREIRO DE
2019.

Art. 1º - Fica exonerado, MARCOS AURÉLIO PEDROSA,
do cargo comissionado de Diretor do Trabalho, símbolo
CC3, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Habitação e Trabalho.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 11 de fevereiro de 2019.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
DECRETO - P Nº 8.718, DE 11 DE FEVEREIRO DE
2019.

ALTERA REDAÇÃO DO ART. 10º DO DECRETO–N Nº
1345/2013, QUE DISPÕE SOBRE AS DIÁRIAS AOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.

NOMEIA,
SERVIDOR
PARA OCUPAR
CARGO
COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município,

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a redação do Art. 10 do Decreto-N
Nº 1345, de 15 de maio de 2013, que passa a viger com a
seguinte redação:

Art. 1º - Fica nomeada, RAYANNE RANGEL PEREIRA,
para o cargo comissionado de Diretor do Trabalho, símbolo
CC3, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social,
Habitação e Trabalho.

“Art. 10 - Para o Prefeito Municipal, o Procurador Geral, o
Ouvidor Municipal, os Secretários Municipais e os Guardas
Civis Municipais, bem como para os membros dos diversos
Conselhos Municipais vinculados a esta Administração,
ambos quando em exercício da função, os motoristas
da Secretaria de Educação, do Gabinete do Prefeito, os
motoristas da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria
de Assistência Social, Habitação e Trabalho e da Secretaria
Municipal de Transporte, dada a sua finalidade peculiar e
específica, quanto à locomoção, caberá solicitação de valor
estimativo por período mensal, devendo o respectivo pedido
ser protocolado com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias úteis anteriores ao mês solicitado, para pagamento de
diárias.”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de
2019, tornando sem efeito o Decreto N nº 2.286/2019.
Gabinete do Prefeito,
Marataízes/ES, 08 de fevereiro de 2019.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 12 de fevereiro de 2019,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 11 de fevereiro de 2019.
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 050 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000041/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
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no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000041/2019, que tem como
contratado (a) AGNES COMERCIAL LTDA – ME, como
objeto a Contratação de Empresa para a Aquisição de
Utensílios, Materiais de Limpeza e Higienização, para
atender a Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 051 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000042/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 4

sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000042/2019, que tem como
contratado (a) AGROSHOW AGROPECUARIA LTDA ME,
como objeto a Contratação de Empresa para a Aquisição
de Utensílios, Materiais de Limpeza e Higienização, para
atender a Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 052 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000043/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000043/2019, que tem como
contratado (a) CAMPOS E GOMES LTDA – ME, como
objeto a Contratação de Empresa para a Aquisição de
Utensílios, Materiais de Limpeza e Higienização, para
atender a Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
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sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 053 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000044/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF sob o
nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de Fornecimento/
Execução N° 000044/2019, que tem como contratado (a)
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP, como objeto
a Contratação de Empresa para a Aquisição de Utensílios,
Materiais de Limpeza e Higienização, para atender a
Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 5

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 054 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000045/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000045/2019, que tem como
contratado (a) M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, como
objeto a Contratação de Empresa para a Aquisição de
Utensílios, Materiais de Limpeza e Higienização, para
atender a Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
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ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 055 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000046/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000046/2019, que tem como
contratado (a) MARTINS E BOURGNON LTDA – ME,
como objeto a Contratação de Empresa para a Aquisição
de Utensílios, Materiais de Limpeza e Higienização, para
atender a Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 056 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000047/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000047/2019, que tem como
contratado (a) NOVA CRIST EIRELI – ME, como objeto a
Contratação de Empresa para a Aquisição de Utensílios,
Materiais de Limpeza e Higienização, para atender a
Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 057 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000048/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000048/2019, que tem como
contratado (a) R.F.L. COMERCIAL LTDA, como objeto a
Contratação de Empresa para a Aquisição de Utensílios,
Materiais de Limpeza e Higienização, para atender a
Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 058 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000049/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
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no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000049/2019, que tem como
contratado (a) RS COMERCIAL EIRELI – ME, como objeto
a Contratação de Empresa para a Aquisição de Utensílios,
Materiais de Limpeza e Higienização, para atender a
Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 059 de 08 de Fevereiro 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000050/2019 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA,
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº
8.410 de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Lucas Binoti Bastos,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do CEMM, portador do CPF
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sob o nº ***773.51***, como fiscal da Autorização de
Fornecimento/Execução N° 000050/2019, que tem como
contratado (a) V. SECCON DE ALMEIDA ME, como objeto
a Contratação de Empresa para a Aquisição de Utensílios,
Materiais de Limpeza e Higienização, para atender a
Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pelo Sr. Joel da
Fonseca Júnior, brasileiro, servidor comissionado desta
municipalidade, lotado na função de Diretor do Setor de
Transporte, nesta Secretaria, portador do CPF sob o nº
***322.00***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 060 de 11 de Fevereiro de
2019.
O Secretário Municipal de Saúde Alberto Mello Silva, no
uso de suas atribuições legais, em face do Decreto nº 8.410
de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 88 de 22 de Maio
de 2017, publicada no Diário Oficial do Município de 22
de Maio de 2017, que dispôs sobre, Nomeação de Fiscais
de Contrato Administrativo de nº 025/2017, que tem como
contratada ORGANIZAÇÃO CIDADE NOVA LTDA, e como
objeto locação de imóvel PARA SEDIAR O SETOR DE
TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Marataízes, 11 de Fevereiro de 2019.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 061 DE 11 DE FEVEREIRO DE
2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS PARA O CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE Nº 025/2017 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde Alberto Melo Silva, no
uso de suas atribuições legais, em face do Decreto Nº 8.410
de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Joel da Fonseca Júnior,
brasileiro, servidor comissionado desta municipalidade,
lotado na função de Diretor do Setor de Transporte, nesta
Secretaria, portador do CPF sob o nº ***322.00***, como
fiscal do Contrato Administrativo de Nº 0025/2017, que
tem como Contratado (a) ORGANIZAÇÃO CIDADE NOVA
LTDA, e como objeto a locação de imóvel para sediar o
Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, para
atender a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Maristela
Porto Fernandes, brasileira, servidora comissionada desta
municipalidade, lotada na função Diretora de Administração
Geral e Serviços, nesta Secretaria, sob o CPF Nº
***076.86***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 062 DE 11 DE FEVEREIRO DE
2019.
O Secretário Municipal de Saúde Alberto Mello Silva, no
uso de suas atribuições legais, em face do Decreto nº 8.410
de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
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Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria 179 de 30 de Julho
de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 14 de
Agosto de 2018, que dispôs sobre, Nomeação de Fiscais
de Contrato Administrativo de nº 018/2016, que tem como
contratada ORGANIZAÇÃO CIDADE NOVA LTDA, e
como objeto locação de imóvel para SEDIAR O CENTRO
MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogandose as disposições em contrário da autorização de
Fornecimento/ Execução.
ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
DE CONTRATO

Marataízes, 11 de Fevereiro de 2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

ESPÉCIE:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°.
000204/2018
CONTRATADA: UNIVERSO VIANA EMPREENDIMENTOS
LTDA - ME
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
OBJETO: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA
LOCALIDADE DE BOA VISTA DO SUL, NAS MESMAS
CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS.
PRAZO: 04 de fevereiro de 2019 A 05 de abril de 2019.
DATA DE ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2019
SIGNATÁRIOS: ROBERTINO BATISTA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL,SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER
ROBSON SEYR, EDSON DA ROCHA VIANA CONTRATADA
PROTOCOLO Nº. 42631/2019

PORTARIA Nº 063 DE 11 DE FEVEREIRO 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE CONTRATO Nº
018/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
O Secretário Municipal de Saúde Alberto Mello Silva, no
uso de suas atribuições legais, em face do Decreto nº 8.410
de 12 de Abril de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Mateus Carvalho Costa,
matrícula funcional 108689, brasileiro, servidor comissionado
desta municipalidade, lotado na função de Assessor
Administrativo, portador do CPF sob o Nº ***745.25***, como
fiscal de Contrato nº 018/2016, que tem como contratado
(a) ORGANIZAÇÃO CIDADE NOVA LTDA, e como objeto
a Locação de Imóvel para Sediar o Centro Municipal de
Saúde Mental, para atender a Secretaria de Saúde.
Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Danúbia do
Nascimento Barboza, brasileira, servidora comissionada
desta municipalidade, lotada na função de Superintendente
de Atenção Secundária, nesta Secretaria, portador do CPF
sob o Nº ***955.39***.
Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na
ausência deste, o fiscal substituto, deverá:
I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em
registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade,
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação
das penalidades legalmente estabelecidas;
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao GFS para pagamento.
Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO / EXECUÇÃO
ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº.
000044/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CONTRATADA: L.M. DOS SANTOS MERCEARIA EPP
CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE
ORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
DOTAÇÃO: 000008000001.1212200182.038.33903000000
.1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
DOTAÇÃO: 000008000001.1236500202.048.33903000000
.1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
DOTAÇÃO: 000008000001.1236100192.044.33903000000
.1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
DOTAÇÃO: 000008000001.1236500202.049.33903000000
.1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
DOTAÇÃO: 000008000001.1236600212.052.33903000000
.1530000000 - MATERIAL DE CONSUMO
DOTAÇÃO: 000008000001.1236700192.045.33903000000
.1111000000 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR TOTAL: R$ 15.730,00
PROTOCOLO: Nº. 045064/2018
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RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÕES - SEMED

AVISO RETIFICAÇÃO
Torna SEM EFEITO a publicação no Diário Oficial do Município, do dia 08/02/2019, nas
páginas 21 e 22 , CONVOCAÇÃO PARA CHAMADA do Edital nº 02/2019, alterando a
Classificação de Pedagogo, passando ter seguinte redação.

CONVOCAÇÃO PARA CHAMADA
EDITAL DT N°02/2019
Publicado em Diário Oficial 04/01/2019
EDITAL DT N°11/2018
Publicado em Diário Oficial 14/11/2018

A Secretária Municipal de Educação de Marataízes, no uso de suas atribuições legais, em especial as
que lhe são conferidas pelo Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018, publica Cromograma de Chamada para
Contratação em Designação Temporária.
Considerando o disposto na Constituição federal, art. 211, Emenda Constitucional nº 14 de 1996.
Considerando o disposto na Lei nº 9694/2016(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
Considerando a obrigatoriedade da Rede Municipal de Ensino em cumprir o Calendário Letivo para o ano 2019,
sem prejuízo na vida escolar do aluno.
Considerando a necessidade da continuidade das atividades escolares. Ficam CONVOCADOS os candidatos
relacionados no ANEXO I, para substituir as vacâncias temporárias, de acordo com o atendimento de excepcional
interesse público nos termos da Lei nº 1.999/2018, , art. 2º, inciso I, II, III, IV, V,VI, VII, IX, XI ou legislação que vier
substituí-la, enquanto houver necessidade dos seus serviços, de acordo com a logística de atividades da
Secretaria de Educação.

ESCOLHA

13 DE FEVEREIRO DE 2019

LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HORÁRIO

MODALIDADE

8h30min

PEDAGOGO – EDITAL Nº 02/2019

9h30min

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDITAL 11/2018

11h

INSPETOR DE DISCIPLINA - EDITAL 11/2018

14h

EDUCAÇÃO FÍSICA -EDITAL 11/2018

Toda documentação a ser apresentada está especificada no Edital n°11/2018, publicado no Diário Oficial,
no dia 14/11/2018, item 10, 10.2 (a,b,c); e Anexo II; E Edital n°02/2019, publicado no Diário Oficial, do dia
04 de janeiro de 2019, item 4, 4.2 a; e ANEXO II.
SEGUE NO ANEXO I A RELAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA
MANIFESTAR INTERESSE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATÉ O LIMITE DE VAGAS DISPONÍVEIS,
RESPEITADA A PRIORIDADE POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

Marataízes , 11 de fevereiro de 2019
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação
Decreto-P nº 8.634 de 30/10/2018
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ANEXO I
PROFESSOR MAPP – Pedagogo - EDITAL Nº 02/2019
NOME DO CANDIDATO

ELIA MARA PESSINI

CLASSIFICAÇÃO
76º

CARLOS EDUARDO CRUZ MALFACINI

77º

JOSIENI NASCIMENTO MACHADO

78º

CHRISTIANNE REBELO DE ASSIS

79º

WESLEY ANDRADE MESSIAS

80º

WALQUIRIA ANDRE DA SILVA

81º

OSIELSA PEREIRA DA SILVA JUNGER

82º

RENATA ALESSANDRA DE SOUZA RIBEIRO FRANCA

83º

ELISABETH GAZOLLA

84º

KATRINE RIBEIRO SERAFIM

85º

MARCELI LOVATI LINO

86º

CARLA GOMES DA SILVA

87

PAULO VINICIOS CAMUZI ZOVICO

88

MARCOS PAULO DE SOUZA MACHADO

89

SANTANA DAS FONTES DE ABRANTES

90

MONICA BRANDAO LEAL

91

DINA A MELIA DE OLIVEIRA

92

EDILAINE APARECIDA COSTA GUSSANI

93

MARIO JUNIOR SANAZARIO PETERLE

94

CLEISON GOMES RODRIGUES

95

SONIA MARIA ROSA ZAMPIROLI

96

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA FERREIRA

97

MILLA ALVES SILVA

98

MARLI DA SILVA SANTOS

99

ANA CRISTINA MIRANDA TORRES

100

EDILANY BRAVIN DA SILVA

101

GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA ALASIA

102

CAMILA DO ESPIRITO SANTO ORNELAS

103

LUCIANA APARECIDA GOMES FERREIRA

104

JANETE MARIA DA SILVA MARINHO

105

DENIZE GOMES DUARTE

106

GYANY CRISTINA RIBEIRO PORTO

107

APARECIDA ARAUJO DA SILVA BIGHI

108

MARIA CRISTINA AGUIAR ALMEIDA ANDRADE

109

RENATA ZANGEROLAME DE OLIVEIRA

110

ELIANA BAYERL MOREIRA BAHIENS

111

LIGIA PEREIRA MALTA

112

KAMILA DE PAULA TASSINARI

113
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LEOMAR SOARES FLORES

114

ANDREIA GUIMARAES DOS REIS NUNES

115

GIZELA DOS SANTOS CANDAL MENDES

116

DANIELE LEANDRO DE SOUSA VICENTE CONCEICAO

117

ADRIANA MAIA PEREIRA MARTINS

118

NATALIA DA SILVA VALDO

119

ANA LUCIA DO NASCIMENTO MUNIZ

120

FABIULA DE CARVALHO BARRETO

121

MAYALLA GARCIA ALVES

122

ELIANDRA GOMES SILVA PARESQUI

123

CELSON DE SOUZA ROSA JUNIOR

124

ELISANGELA ABEL BRAVO SPINOLA

125

SILVIA SANTOS LIMA

126

BERALDINA APARECIDA RODRIGUES SOUZA

127

WILIAN GABRIEL FERREIRA

128

SILVANA CAZOTTI AMBROSIO SILVA

129

LUSILEIDE MOTA DO NASCIMENTO

130

LEYDIANE DA CONCEICAO GOMES FERREIRA MARTINS

131

ROSANA FERREIRA PECANHA SILVA

132

SHIRLEY SILVA DOS REIS SANTOS

133

SILVIO FOCHAT SCHUAB DE OLIVEIRA

134

MARISA VIEIRA COSTALONGA NETO

135

JOYZIMARA MORENO DE SOUZA MASTELLA

136

MARIA CLAUDIA MONTOVANI COSTERMANI

137

RENATA CARLA ROGERIO GUIMARAE

138

JULIANA DE ANDRADE

139

LUDMILA PINHEIRO RIBEIRO

140

KEILA ROSA FARIA DE AZEVEDO

141

JANAINA LOUZADA RIBEIRO GOMES

142

MONALISA CIPRIANO DOS SANTOS ZAGO

143

ELIANE EVANGELISTA DAS VIRGENS MARVILA

144

ROBERTA FARIAS DOS SANTOS MONTEIRO

145

ROSA MARIA DE ASSIS BALBINO

146

REGIANE GIORI NALLI

147

ALINE MOREIRA CORREA MACHADO

148

SYLVIA MARIA BORINI

149

ISABELLE DA SILVA SANTANA

150

JOANA D ARC ARAUJO DOS SANTOS

151

NORMA LIGIA DA SILVA BRUMANA

152

JOAO GABRIEL DIAS JUNIOR

153

URSULA PASCHOAL PONTES LUGAO

154

ROSEANE PEREIRA GARBELOTTO

155

CRISTIANE GOMES ALVES

156

CARLA JULIA GONCALVES DE MORAES COSTA

157

DOUGLAS FRANCO ESPOLADOR

158

VALERIA CRISTINA CALVI FONTANA

159

MICHELE SOUZA CORTES

160
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SORAYA DE SOUZA CAMPOS GAVA

161

LEIDRYANA DA CONCEICAO FERREIRA

162

ANGELICA ALVES DA SILVA AREAS

163

BRUNELA LIMA BORGES

164

DANIELY OLIVEIRA CRIVEL

165

FABIULA PECANHA DA SILVA

166

ALEXON SILVA TAVARES

167

TATIANE PEREIRA SALAROLI

168

ANDRESSA NERI SIQUEIRA ANTUNES

169

SANGELA CRISTINA MANCIO LEAL

170

ADRIANA MARTINS DA SILVA ROCHA

171

PEDRITA SOARES MACHADO DA SILVA

172

JEFERSON MULINARI E SILVA

173

RAFAELA PEREIRA PAIXAO

174

NEILANEA MULINARI DA CUNHA

175

ROZILENE DA SILVA RAMOS

176

LEANDRO VIEIRA DAS NEVES

177

JOYCE MACHADO DOS SANTOS MARVILA

178

ALINE LEMOS MESQUITA VIRISSIMO

179
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEMUS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO
EDITAL N.º 004/2019
O Município de Marataízes, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Comissão Especial
instituída pela Portaria nº 224, de 18 de Outubro de 2018, TORNA PÚBLICO que realizará
Processo Seletivo Simplificado Público para preenchimento de vagas temporárias e
formação de cadastro reserva visando a contratação temporária de profissionais para
cargos de nível fundamental, médio e superior em atendimento à necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos
do inciso IX, art. 37 da CF/88, com fulcro nas Leis Municipais nº. 1.999/2018; 1.304/2010;
1306/2010; 1.355/2010; 1.358/2010; 1.477/2012; 1.625/2013; 1.627/2013; 1.629/2013;
1.648/2013 e 1.649/2010 e em conformidade com as normas estabelecidas neste Edital,
para fins exclusivos de garantir a execução dos programas e serviços na área da Saúde em
consonância com a Política Nacional de Saúde.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo Simplificado rege-se sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde e será conduzido pela Comissão Especial instituída pela Portaria Nº 224,
de 18 de outubro de 2018 e alterada pela Portaria 001/2019 publicada em 10 de janeiro de
2019, encarregada de proceder à análise, avaliação, classificação e divulgação.
1.2. O presente Processo Seletivo é para formação de CADASTRO DE RESERVA e será
constituído de Avaliação de Títulos e Experiencia Profissional para todos os cargos, de
caráter classificatório e eliminatório.
1.3. Estão especificados no Anexo I e Anexo II do presente Edital os requisitos básicos para
investidura, bem como, remuneração, carga horária semanal de trabalho e atribuições típicas
de cada cargo.
1.4. O processo de seleção aqui definido compreende: a inscrição, classificação e a chamada
pela Comissão Especial em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos da
SEMUS, observando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
2. DAS ETAPAS
2.1 O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:
a) 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: serão realizadas eletronicamente através
do site www.marataizes.es.gov.br e terão caráter classificatório, de acordo com os
requisitos estabelecidos para cada cargo, dispostos no Anexo I e II deste Edital. Esta etapa
será totalmente informatizada.
b) 2ª ETAPA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. Convocação dos candidatos classificados
para a apresentação da documentação comprobatória exigida, para análise das informações
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prestadas na 1ª Etapa. A 2ª ETAPA É ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. A não
comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional ou não
comparecimento na data de convocação para a 2ª etapa implicará em ELIMINAÇÃO DO
CANDIDATO deste Processo Seletivo.
3. 1ª ETAPA – DAS INSCRIÇÕES/ CLASSIFICAÇÃO
3.1. DA INSCRIÇÃO
3.1.1. Os candidatos interessados estarão isentos do pagamento da taxa para inscrição no
Processo Seletivo Simplificado Público de que trata este Edital.
3.1.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em
eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do processo
seletivo, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.1.3. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o
candidato acessar o site www.marataizes.es.gov.br no período de 06h00min do dia
13/02/2019 até as 23h59min do dia 15/02/2019.
3.1.4. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, e-mail ou outra
forma não prevista neste Edital e fora do prazo estabelecido no item 3.1.3.
3.1.5. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto
preenchimento dos dados de inscrição, sendo assim, o responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações prestadas no ato de inscrição, assim como em qualquer fase do
processo seletivo, não sendo permitido qualquer recurso quanto ao seu resultado nessa
etapa.
3.1.6. Em hipótese alguma o formulário poderá ser alterado depois da efetivação da
inscrição.
3.1.7. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais prejuízos
causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não
efetivada.
3.1.8. SÓ SERÁ ACEITA 01 (UMA) INSCRIÇÃO POR CPF.
3.1.9. Após o preenchimento dos dados, ao pressionar a tecla confirmar, o sistema emitirá a
ficha de inscrição.
3.1.10. A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada na 2ª etapa
para comprovação das informações declaradas na 1ª etapa.
3.1.11. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá residir na área de
abrangência da MICROAREA, correspondente a unidade para o qual se inscrever pelo
período em que estiver lotado. Por tais motivos, o agente Comunitário de Saúde, no ato da
inscrição deverá comprovar residência na área de abrangência (MICROAREA) conforme
ANEXO I.
3.1.12. O Agente Comunitário de Saúde deverá apresentar fotocópia e original do
comprovante de residência (conta de água, energia elétrica, ou INCRA) emitido nos últimos
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60 dias anteriores à data da inscrição. Serão aceitos comprovantes de residência de terceiros
desde que comprovado o vínculo de parentesco ou contrato de aluguel ou através de uma
declaração do proprietário com firma reconhecida em cartório.
3.1.13. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da pontuação final,
para a MICROAREA.
3.2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.2.1. São requisitos para inscrição:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiro;
b) ser eleitor e estar regular com a Justiça Eleitoral;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ter 18 (dezoito) anos completos até a data prevista para o término do prazo de inscrição;
e) encontrar-se em situação regular junto à Secretariada Receita Federal, no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF);
f) não possuir registro de antecedentes criminais;
g) estar devidamente inscrito no Órgão ou Conselho de sua categoria, em situação regular;
h) possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no Processo
Seletivo Simplificado para o exercício do cargo ou função, na data da inscrição;
i) não ter sido desligado de contrato temporário emergencial por falta disciplinar e não ter tido
o contrato temporário rescindido por motivo de desempenho insuficiente ou inadequado pela
Administração;
j) O candidato que nos últimos 02 (dois) anos NÃO assinou desistência e/ou solicitou
exoneração após a formalização do Contrato de Designação Temporária, nesta Secretaria
Municipal de Saúde;
k) não ter sido nos últimos cinco anos punido em processo administrativo disciplinar
em qualquer esfera de governo, do qual não caiba mais recurso;
3.3. DA CLASSIFICAÇÃO
3.3.1. A SEMUS divulgará
www.marataizes.es.gov.br.

lista

de

classificação

dos

candidatos

no

site

3.3.2. A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente do total
de pontos declarados.
3.2.3. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de
prioridade:
a) maior pontuação de experiência profissional comprovado;
b) maior pontuação na formação profissional comprovada;
c) idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
Neste processo não se aplica o critério do art. 27 do Estatuto do Idoso por não se
tratar de concurso publico.
4. 2ª ETAPA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
4.1. A convocação será feita através do site www.marataizes.es.gov.br obedecendo aos
critérios de ordem de classificação por cargo. Nessa etapa, o candidato deverá comprovar as
informações declaradas no ato da inscrição, por meio de documentação comprobatória.

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 17

4.2. A Avaliação de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório, tem por objetivo valorar a
experiência profissional e o conhecimento do candidato em função do grau de instrução
adicional que o mesmo possui, além do exigido como escolaridade/pré-requisito, tendo como
base os fatores discriminados no Anexo I e II deste Edital, a saber:
a) Experiência Profissional: tempo de serviço na área específica do cargo escolhido,
prestado para a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou na atividade
privada.
b) Qualificação Profissional: cursos de capacitação, aperfeiçoamento especialização.
4.3. O Candidato convocado deverá comparecer munido da FICHA DE INSCRIÇÃO EM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (item 3.1.9.), E CÓPIA DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM FOTO(acompanhado do original ou cópia autenticada),
acompanhado da documentação comprobatória em ENVELOPE.
4.4. O ENVELOPE deverá conter a seguinte documentação:
a) Documentos Obrigatórios: os documentos exigidos como PRÉ-REQUISITO.
b) Documentos Opcionais: para fins de pontuação.
4.5. Não serão aceitos envelopes sem a FICHA DE INSCRIÇÃO.
4.6. Toda documentação deverá ser apresentada em cópia simples acompanhada do original
quando não autenticado.
4.7. É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus títulos, bem
como a escolha dos documentos apresentados.
4.8. A não comprovação dos requisitos do item 4.2, bem como da experiência e qualificação
profissional, incorrerá na ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO deste Processo Seletivo.
4.9. Nesta etapa, em caso de impossibilidade de comparecimento do candidato, é facultado
ao mesmo nomear procurador, que deverá apresentar procuração simples e cópia de
documento oficial de identificação com foto (acompanhada do original ou cópia autenticada)
do outorgado.
4.9.1. A procuração e a cópia do documento oficial ficarão retidas junto com as cópias dos
demais documentos comprobatórios.
4.10. O não comparecimento do candidato ou de seu procurador nessa etapa implicará na
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo.
4.11. As cópias das documentações apresentadas serão retidas pela Banca Examinadora e
ficarão em poder da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de vigência do
Processo Seletivo Simplificado, sendo descartadas após o período estabelecido pela SEMUS
e/ou enquanto durar o contrato de trabalho temporário.
5. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.1. Para a contagem de Tempo de Experiência Profissional no cargo ou função, será
considerado o mês como 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) pontos, sem
sobreposição de tempo, que será comprovado da seguinte forma:
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5.1.1. Órgão público: Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal,
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão
expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da
Secretaria de Administração ou Secretaria equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese
alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item.
5.1.2. Empresa privada: Cópia simples e legível da carteira de trabalho contendo a página de
identificação (foto/dados pessoais) e o(s) registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho. Em caso
de contrato de trabalho em vigor (sem data de saída), para contagem do tempo de serviço
será necessária declaração do empregador, datada e assinada, comprovando o efetivo
período de atuação em papel timbrado com carimbo de CNPJ do empregador.
5.2. Para efeito de pontuação do Tempo de Experiência Profissional não será considerado:
a) o tempo de estágio, monitoria, de bolsa de estudo ou de atividade como voluntário;
b) fração de dia,e;
c) o exercício de cargo/função/emprego prestado concomitantemente, ainda que haja
compatibilidade de horário.
5.3. No documento comprobatório de experiência profissional deverá, obrigatoriamente,
conter a indicação do cargo, período trabalhado (dia, mês e ano de início e término) sendo
fixado como data limite para apuração dos pontos o dia 31 de Dezembro de 2018, devendo
ser específico do cargo pleiteado.
5.4. Entende-se como área de habilitação descrita neste Edital, para fins de titulação, a
qualificação e a experiência profissional, exclusivamente contidas nas atribuições típicas do
cargo escolhido.
6. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
6.1. A atribuição de pontos para efeito de classificação referente à qualificação profissional,
obedecerá aos critérios definidos no Anexo III do presente Edital.
6.3. Os pré-requisitos relacionados a cada cargo não são considerados como Títulos.
6.4. Para efeito de pontuação relativa a título de formação profissional declarado na Ficha de
Inscrição, o candidato deverá comprovar que o curso foi reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC), por meio de diploma, certificado ou declaração de conclusão, devidamente
acompanhado do respectivo histórico escolar.
6.5. Não será computada pontuação do candidato que apresentar certificado, diploma
ou declaração que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas
do MEC.
6.6. Para qualquer titulação concluída no exterior será aceita apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, devidamente reconhecida pelo MEC.
6.7. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido
para a língua Portuguesa por tradutor juramentado.
6.8. O candidato que apresentar declaração falsa será desclassificado imediatamente. Caso
a constatação de falsidade ocorra após a aprovação do candidato, ainda assim todos os atos
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anteriores serão anulados e poderá ainda ser aplicadas as sanções correlatas ao crime
praticado, na forma da legislação penal em vigor.
7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
7.1. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis às pessoas com
deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade do
candidato de exercê-las, em obediência ao disposto no artigo 37, inciso VIII da Constituição
Federal.
7.1.1. As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiências aprovadas
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral desclassificação.
7.2. O candidato com deficiência deverá declarar essa condição no ato de inscrição,
identificando-a e atestando sua APTIDÃO ao cargo pretendido.
7.3. Quando convocado para a 2ª ETAPA, o candidato deverá apresentar laudo médico
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente do CID, onde o mesmo só terá validade quando ratificado por inspeção
médica admissional deste Município.
7.4. Os laudos médicos citados no item anterior terão validade para este Processo Seletivo e
ficarão arquivados junto com a documentação do candidato.
7.5. O candidato convocado poderá ter sua documentação médica avaliada por médico do
trabalho fornecido pela Prefeitura, que no ato da inspeção médica definirá pelo deferimento
ou indeferimento de sua aptidão no cargo pleiteado.
8. DOS RECURSOS
8.1. Os pedidos de recursos dos resultados de classificação deverão ser realizados no prazo
de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar da data de divulgação da classificação,
mediante preenchimento do Formulário para Recurso (ANEXO IV), a ser entregue na sede
da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Amélia Maltashe, s/nº, Edifício Itamaraty –
2º piso, Bairro Cidade Nova, Marataízes, ES, no horário de 09 h às 16h de acordo com a
data estipulada no Cronograma de que trata o ANEXO V.
8.2. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e consistente;
d) contra terceiros;
e) em coletivo; e
f) com teor que desrespeite a banca examinadora.
8.3. Não será aceita outra forma de recurso além daquela especificada no subitem 8.2.
8.4. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recursos.
8.5. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá ocorrer alteração da classificação
inicial obtida pelo voluntário.
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9. DA CONTRATAÇÃO
9.1. O candidato aprovado na 2ª ETAPA poderá ser convocado, de acordo com interesse e
conveniência da administração, para formalização do contrato de prestação de serviço em
caráter temporário pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período.
9.2. Os candidatos serão
www.marataizes.es.gov.br;

convocados

através

de

Edital

publicado

no

site

9.3. O não comparecimento em data estabelecida para a assinatura do contrato implicará na
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do processo seletivo.
9.4. O Candidato para formalização do Contrato de Prestação de Serviço em caráter
temporário, deverá se apresentar com cópias simples e legíveis dos seguintes documentos,
devendo apresentar o documento original, para conferência:
a) se casado, Certidão de Casamento; se solteiro, Certidão de Nascimento;
b) Certidão de Nascimento acompanhada do Cartão de Vacina no caso de filhos menores de
14anos;
c) Carteira de Identidade(RG);
d) Cadastro de Pessoa Física(CPF);
e) Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
f) Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo masculino);
g) Certidão de Regularidade junto ao Conselho de Classe e Carteira do Conselho de Classe;
(para profissionais com registro obrigatório);
h) PIS ouPASEP;
i) Carteira de Trabalho –CTPS;
j) Comprovante de Residência;
k) Comprovante de escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo (Diploma ou
declaração acompanhada de histórico escolar);
l) Atestado de Antecedentes expedido pela Polícia Civil do Estado onde resida;
m) Certidão Negativa de Distribuição Criminal emitida pelo Juízo da Comarca onde resida o
candidato;
n) 01 (uma) foto 3x4(colorida/recente);
o) Cartão SUS.
9.5. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso
XVI, da Constituição da República.
9.5.1. Em nenhuma hipótese será permitida a acumulação de cargo no município, para
servidor contratado neste processo.
9.6. A Secretaria Municipal de Saúde designará o convocado para o exercício do cargo nos
setores que melhor lhe convier, conforme conveniência e oportunidade. A sua recusa
implicará na desistência da vaga do Processo Seletivo.
9.6.1. Em hipótese alguma o candidato poderá permanecer no cadastro de reserva na
expectativa de nova unidade de lotação e/ou alteração de carga horária.
9.7. Os candidatos aprovados e convocados serão submetidos as diretrizes do e-social
referente a medicina do trabalho.
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9.7.1. O médico examinador poderá definir pela aptidão ou inaptidão, seguindo protocolos
específicos de acordo com o cargo, podendo solicitar exames complementares que julgar
necessários para a conclusão de seu parecer e também relatórios de médicos assistentes.
9.7.2. Exame Admissional: realizar antes do início contratação e tem validade de 12 meses.
(os dados do exame será enviado ao eSocial juntamente com o registro, 1 dia antes do
funcionário começar a trabalhar efetivamente)
9.7.3. Exame Periódico: realizar conforme determina os laudos da medicina (PCMSO),
podendo ser a cada 6 meses, 1 ano ou 2 anos, conforme determinado.
9.7.4. Retorno ao Trabalho – Deve ser realizado no primeiro dia após término de afastamento
pelo INSS ( superior a 15 dias), independente do motivo do afastamento.
9.7.5. Mudança de Função – Deve ser feito sempre que haver mudança de função e/ou local
de trabalho, desde que tenha alterações nos riscos ambientais envolvidos.
9.7.6. Demissional: para qualquer tipo de demissão, à partir da data de desligamento até 10
dias, este é exame não é exigido quando o trabalhador tenha feito o exame periódico
anteriormente dentro do prazo de 135 dias para empresa/local de trabalho com grau de risco
I e II e de até 90 dias para empresas/local de trabalho com grau de risco III e IV.
9.8. O candidato que firmar contrato e não assumir o exercício na data estabelecida, o
contrato será rescindido.
9.9. Não será efetivada, em hipótese alguma, a contratação do candidato que não apresentar
toda documentação requerida neste edital.
9.10. O contrato efetivado fica obrigatoriamente sujeito a um período de experiência de até
os 03 (três) primeiros meses, podendo ser rescindido por uma comissão específica, caso
seja verificado que o contratado não tenha atendido qualquer uma das seguintes alíneas: a)
aptidão para exercer a função para a qual foi contratado; b) condições de corresponder aos
atributos exigidos para o cargo; c) desenvolvimento satisfatório na função exercida; d)
condições de se adaptar à estrutura hierárquica institucional.
10. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1. A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer
tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos
neste edital; o candidato que não atender a estas exigências terá sua inscrição
CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.
10.2. A lista geral dos candidatos será disponibilizada no site www.marataizes.es.gov.br e no
Diário Oficial do Município por ordem de classificação.
10.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento deste Processo Seletivo
Simplificado por meio do site www.marataizes.es.gov.br.
11. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
11.1. A rescisão do contrato administrativo de prestação de serviço, antes do prazo previsto,
poderá ocorrer:
a) a pedido do contratado;
b) por conveniência da administração pública;
c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar; ou
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d) em virtude de nomeação de candidatos habilitados em Concurso Público ou Processo
Seletivo Público.
12. DA LOCALIZAÇÃO E DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
12.1. Os candidatos serão lotados de acordo com a disponibilidade de vagas determinadas
pela Secretaria Municipal de Saúde.
12.2. Conforme a necessidade e a critério da Secretaria Municipal de Saúde, o candidato
classificado e contratado poderá ser remanejado em sua localização. Na impossibilidade de
cumprir este requisito, o mesmo será automaticamente eliminado.
13. DA DESISTÊNCIA
13.1. A desistência da escolha, em qualquer cargo, após a formalização do Contrato de
Designação Temporária deverá ser feita por escrito, protocolizada na Prefeitura Municipal de
Marataízes e assinada pelo candidato desistente. O candidato fica ainda impedido de
concorrer a qualquer Cargo/Função no decorrer do ano vigente e no ano subsequente nos
Processos Seletivos promovidos pela Secretaria de Saúde a partir da data do seu pedido de
Desistência.
13.2. Fica vetado ao candidato a desistência parcial da carga horaria após a formalização do
Contrato de Designação Temporária.
13.3. A ausência do candidato no local de trabalho por 5 (cinco) dias úteis sem justificativa,
ininterruptos ou não e a qualquer tempo da vigência do contrato, caracterizará sua
desistência. Sendo a mesma formalizada pelo RH da Secretaria de Saúde.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
14.1. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Marataízes o
foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes deste Processo Seletivo
Simplificado Público.
14.2. O prazo de validade do presente processo seletivo serão de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por igual período se necessário, contados a partir da data de publicação da
classificação de que trata a 1ª ETAPA.
14.3. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial instituída pela
Portaria nº 224, de 18 de Outubro de 2018 e/ou Secretaria Municipal de Saúde, observando
os princípios que regem a Administração Pública.
14.4. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegura ao candidato apenas
expectativa de direito à contratação, ficando a concretização do preenchimento das vagas
condicionada a gradativa necessidade do serviço público municipal, de exclusivo interesse e
conveniência da Administração, e ainda da rigorosa ordem de classificação e do prazo de
validade do Processo Seletivo, bem como a observância das disposições legais pertinentes,
em especial, à disponibilidade orçamentária, o limite previsto pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para despesas com pessoal e o Plano Plurianual –PPA.
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14.5. Durante o prazo de validade do processo seletivo, a administração pública municipal,
de acordo com a sua necessidade, interesse e conveniência, poderá proceder à contratação
dos candidatos classificados fora do limite de vagas estabelecidas neste Edital, observandose, rigorosamente, a ordem de classificação.
14.6. Todas as despesas relativas à participação no Processo Seletivo Simplificado, inclusive
gastos com viagens e/ou hospedagem, envio de correspondências, autenticação de
documentos bem como aquelas relativas à apresentação para contratação correrão a
expensas do próprio candidato.
14.7. A concessão do vale-transporte se limitará apenas ao deslocamento do servidor
contratado dentro do limite territorial do Município de Marataízes, onde a Administração
Pública participará com a ajuda de custo equivalente a parcela que exceder a 6% (seis por
cento) de seu salário básico, e, para sua liberação serão considerados somente os dias
efetivamente trabalhados.
14.8. A Secretaria Municipal de Saúde e a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo
Simplificado se reservam o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em
qualquer fase do certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos supervenientes, não
previstos ou imprevisíveis.
Marataízes, ES, 11 de Fevereiro de 2019.

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

POLYANA FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Especial

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO I
DOS CARGOS E VAGAS
CARGO/ FUNÇÃO

VAGAS

SALÁRIO BASE

PRÉ-REQUISITO / ESCOLARIDADE

AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Cadastro
Reserva

R$ 1.043,18

Ensino Médio completo com Curso de informática: Microsoft Word e
Excel no mínimo de no mínimo 120 (cento e vinte) horas.

40h

AGENTE ADMINISTRATIVO

Cadastro
Reserva

R$ 1.261,92

Ensino Médio completo com Curso de informática: Microsoft Word e
Excel no mínimo de no mínimo 120 (cento e vinte) horas.

40h

AUX. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Cadastro
Reserva

R$ 998,00**

Ensino fundamental I completo tendo concluído a 4ª série ou o 5º

40h

MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE

Cadastro
Reserva

R$ 1.144,14

Ensino fundamental I completo tendo concluído a 4ª série ou o 5º ano e
possuir Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria “D”.

40h

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

Cadastro
Reserva

R$ 1.261,92

Ensino fundamental I completo tendo concluído a 4ª série ou o 5º ano e
possuir Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria “D”
com curso especifico de transporte coletivo de passageiros.

40h

FISCAL SANITÁRIO

Cadastro
Reserva

R$ 1.379,71

Ensino Médio completo com Curso de informática: Microsoft Word e
Excel no mínimo de 80 (oitenta) horas.

40h
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CARGO / FUNÇÃO

VAGAS

SALÁRIO BASE

PRÉ-REQUISITO / ESCOLARIDADE

CH

MÉDICO DA ESF

Cadastro Reserva

R$ 10.888,08

Curso Superior em Medicina com registro no Conselho Regional
de Medicina (CRM).

40h

ENFERMEIRO DA ESF

Cadastro Reserva

R$ 4.219,13

DENTISTA DA ESF

Cadastro Reserva

R$ 4.219,13

Curso Superior em Odontologia com registro no Conselho
Regional de Odontologia ( CRO).

40h

ATENDENTE DA ESF

Cadastro Reserva

R$ 1.117,38

Ensino Médio completo.

40h

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA ESF

Cadastro Reserva

R$ 1.224,91

Ensino Médio completo com Curso Técnico Profissionalizante
em Enfermagem e registro no Conselho Regional de
Enfermagem (COREN).

40h

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD

Cadastro Reserva

R$ 1.224,91

Ensino Médio completo com Curso de Auxiliar de Consultório
Dentário, promovido pela Associação Brasileira de Odontologia
ou registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO)

40h

R$ 1.185,43

Ensino Fundamental Completo e Residir na área de atuação da
equipe do ESF, desde a data da publicação do edital. Para o
efetivo exercício da atividade, o candidato deverá concluir, com
aproveitamento, o curso de formação inicial e continuada,
conforme inciso II do artigo 6º da Lei 11.350/2006.

40h

R$ 1.185,43

Ter concluído o ensino médio.
Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito
previsto no inciso II do caput deste artigo, poderá ser admitida a
contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá
comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de
três anos.(Incluído pela Lei nº 13.595, de 2018)
Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial,
com carga horária mínima de quarenta horas;(Redação dada
pela Lei nº 13.595, de 2018)
O curso de formação será ministrado após o processo seletivo e
a participação é obrigatório e o não aproveitamento suficiente do
candidato resulta na desclassificação do processo.

40h

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

Cadastro Reserva

AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA (AG. DE ENDEMIAS)

Cadastro Reserva

Curso Superior em Enfermagem com registro no Conselho
Regional de Enfermagem (COREN).
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REDE BÁSICA DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CARGO/ FUNÇÃO

VAGAS

SALÁRIO BASE

PRÉ-REQUISITO / ESCOLARIDADE

MÉDICO ANGIOLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina.

20h

MÉDICO DERMATOLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO DO TRABALHO

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização em Medicina do Trabalho.

20h

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO GERIATRA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização em Geriatria.

20h

MÉDICO GINECOLOGISTA – OBSTETRA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização em Ginecologia e Obstetrícia.

20h

MÉDICO NEUROLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO ORTOPEDISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO PEDIATRA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização em Pediatria

20h

MÉDICO PSIQUIATRA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

20h

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Cadastro

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional

20h
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Reserva

de Medicina acrescido de Especialização na área específica.
20h

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Cadastro
Reserva

R$ 5.047,64

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional
de Medicina acrescido de Especialização na área específica.

MÉDICO VETERINÁRIO

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Curso de Nível Superior em Medicina Veterinária com Registro no CRMV.

20h

CIRURGIÃO DENTISTA

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Curso Superior em Odontologia com registro no Conselho Regional de
Odontologia (CRO).

30h*

ENFERMEIRO

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Curso superior em Enfermagem e registro Conselho Regional de
Enfermagem (COREN).

30h*

FISIOTERAPEUTA

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Curso de Nível Superior em Fisioterapia com registro no conselho de
classe.

30h*

FONOAUDIÓLOGO

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Ensino Superior na área de Fonoaudiologia com registro no respectivo
conselho de classe.

30h*

NUTRICIONISTA

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Ensino Superior na área de Nutrição com registro no respectivo conselho
de classe.

30h*

PSICÓLOGO

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Ensino Superior na área de Psicologia com registro no respectivo conselho
de classe.

30h*

BIÓLOGO

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Ensino Superior na área de Biologia com registro no respectivo conselho
de classe.

30h*

FARMACEUTICO

Cadastro
Reserva

R$ 2.187,31

Curso de Nível Superior em Farmácia ou Farmácia Generalista .Registro
respectivo conselho de Classe .

30h*

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Cadastro
Reserva

R$ 1.177,78

Ensino médio completo com curso Técnico em Higiene Dental ou Técnico
em Saúde Bucal. Possuir registro no CRO.

40h

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Cadastro
Reserva

R$ 1.177,78

Ensino Médio completo com Curso Técnico Profissionalizante em
Enfermagem, com registro no Conselho Regional de Enfermagem.

40h

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Cadastro
Reserva

R$ 1.009,53

Ensino Médio completo com Curso Auxiliar em Enfermagem com registro
no respectivo conselho de classe.

40h

Obs.: Os cargos em que a carga horaria esteja sinalizada com “*” indica que está sendo questionada inconstitucionalidade da Lei 2022/18.
Com ajuste do salário minimo 2019.
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA
R. João Batista, R. 7 de setembro, R Dulce Meirelles, R. Zita Pinheiro Machado, R. Hiercem Machado, R. José Pinheiro, Av. Beira
mar, Av. Atlântica, Av. Cristiano Dias Lopes, Av. Simão Soares, R. Oliveira Sobrinho, R Antônio Rodrigues Pontes, R. José
Brumana, R. Nazira F. do Santos, R. João Correia Quirido, R. Capitão Miguel Saad, R. Conselheiro José Bonifácio, R. Das Flores,
Praça Antônio Jacques Soares, R. Desembargador Ayrton Lemos, R. Dr. Jaime dos Santos Neves, R. Prof. Rosalina Sobrosa, R.
Prof. Luiz Siqueira, R. Adamastor Alves, R. João Rodrigues Soares, R. Anchieta, R. Carla Souza Lemos, R. Beco dos Pardais, R
Coronel Luiz Soares, R. Julio Mota, R. R. Projetada, R. José Bonifácio, R. Carmem Freire, R. Raimundo Lima, R. Gentil Soares, R.
Cloacir Geanini da Costa, R. Odalisca Soares, R. Liberalino Vidal, R. Alice Machado, R. Antônio Vicente Rangel e R. Mansur
Soares.
R. Pedro Fernandes, R. do Jamelão, R. da Invasão, R. Pedro Coimbra Garcia, R. Maria Carvalho da Silva, R. das castanheiras, R.
Luiz Carlos Pereira, R. Flor de Lino Alves. Rodovia do Sol – R. Projetada (Ponte), R. Roberto Pereira Silva, R. Manoel Paixão, R.
Adolfo Gomes, R. Liberalino Fernandes, R. José Araújo, R. Zelita Simões Gabriel, R. Ercilia Fernandes, R. Manoel evangelista, R.
Delson Alves Nunes e Rodovia do Sol.
R. Alda Messias da Hora, R. Walter Rody, R. Maria Jorge; R. Calabar Gomes Amaral, R. Filemon Tenório, R. Alda Messias da
Hora; R. José Brumana, R. Maria Jorge Viana, R. Domingos P Viana, R. Benedito Lima Filho, R. Tome de Souza, R. Carmen
Freire, R. Manoel B. de Oliveira, R. da Divisa, R. Humberto Gomes, Av. Simão Soares, R. Cristiano Dias Lopes, R. Timóteo P.
Pereira, R. Pedro Marvila, R. Francisco A. Pedrada, R. Rita Ferreira do Santos, R. Castelo, R. Zoé Silva, R. Pedro Emanoel de
Oliveira, R. Oscar Fernandes, R. 3 de Julho, R. 5 de Maio, R. Ozeias de Oliveira, R. Astério, R. Walter Reis, R. Guinar Wingren, R.
Projetada (CAIC), R. Júlio Mota e R. Aristides Porto Santos.

ÁREA IV
ESF Cidade Nova Av. Espinha de Peixe, R. Vânia Costa da Mata, R. José Tomas da Conceição, R. Teodolina Silva, R. do Sol, R. da Substação, R.
São Sebastião, R. Maria Câncida, R. Maria Ortiz, R. Dinorah Felisberto, R. Padre José de Anchieta, R. Levi Lagustério, R.
Ibiapaba, Av. Salvador Tellamo, R. Alessandro Souto, R. Gerusa de Oliveira Soares, r. Conjunto Habitacional Benedito Enéas, R.
Muqui (casas papulares), R. Emílio Souza Gama, R. Sérgio bruno, R. Eulina Alves Vieira, R. Jorge Luiz Gomes, R. Isaías Mendes,
R. Joaquim Pires, R. Alfeu Brandão, R. Chico Marapé, R. Aristóteles Santos Bahiense, R. Alverino Silva, R. Newton Braga, R.
Antônio Barbato, R. Elisa Bernardo Silva, Av. Rubens Rangel, R. Projeta, R. Jacineto Romão Silva, R. Padre Henrique Huben, R.
Colibris, R. João Brandão, R. Antônio Barcelos Vieira, R. Campo verde, R. Virgílio Machado, R. Acesso Estevão, R. Salvina
Barbosa, R. Necanos Fernandes, R. Sebastião Andrade de Melo, R. Gilvandes Vieira, R. Antenor Barbosa, R. Juca Bahiense, R.
Francelina Oliveira, R. Bela Vista, R. Maria Vieira de Aguiar e R. Pio Canedo, R. Lucia Nunes Teixeira, R. Maria de Lourdes
Ribeirão e R. Dinorá.
ÁREA V
ESF Marataízes I R. Rosaria Mignore, R. Tiradentes, R. Amelia Maltache, R. Genesis Bittencourt, R. Augusto Rusch, R. Transversais, R. Santa
Marta, R. André José Fernandes, R. Grazielle Zeltzer Gazzani, Av. Beira Mar, R. Joaquim Gomes, R. Oswaldo Alves, R. José
Alcure, R. Angenino Antônio Marvila, R. Major Monteiro Campos, R. Padre Anchieta, R. Madre Josefina, R. Simões, R. Edson
Carone, R. Joaquim Leão, R. Melkizedeque Sandoval, R. Cajueiro, R. Moulin, R. Alameda do Chalé, R. São Marcos, R. Antenor
Galante, R. João Batista, R. Santa Marta, R. Alfeu ferreira Brandão, R. Reynaldo Cabral de Almeida, R. Antônio Andrade,
Esmeralda Pires, R. Hamilton Machado, R. João Severino, R. Mato Grosso, R. Pedro Souza Maia, R. Pernambuco, Av. Rubens
Rangel, R. Imperalino Bahiense, R. Santa Tereza, R. Arthur Hemito, R. Francisco Cordeiro, R. do Pescador, R. Goiás, R
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Itapemirim, R.; Rio de Janeiro, R. São Paulo, R. Anibal Machado, R. Bahia, R. Pará, R. Alagoas, R. Acre, R. Piauí, R. Paraíba, R.
Emílio Bom Gosto, R. Neca Bom Gosto, R. Waldomiro Alves, R. Rubens Rangel, Lacerda de Aguiar, R. Lacerda de Aguiar, R.
João Bechara, R. Nestor Gomes, R. Pedrada, R. Anaziro Cordeiro, R. Marechal Randon, R. Joaquim Filho, R. Francisco Duarte, R.
Palmerinda Flora, R. Paraná, R. Santa Catarina, R. Alameda Miramar, Av. Governador Lacerda Aguiar, R. Vitória, Praça
Hautequest Filho, Praça Arnaldo Martins, R. Airton de Moreno, Espinha de Peixe, R. Estevão Antônio dos Santos e R. Projetada
(sítio vovô).
ÁREA VI
Av. Domingos Martins, Av. Atlantica, Av. Miramar, Av. Governador Lacerda de Aguir, R. Manoel Bercelos, R. Izabel Meleipe, R.
ESF Marataízes II Beco José Costa, R. Cachoeiro de Itapemirim, R. Benjamim Silva, R. Alegre, R. Gil Moreira, R. Beco do castelo, R. Abrahim
Depps, R. Mário Rezende, R. Carlos Ribeiro Silva, R. Dr. Brício Mesquita, R. Abdalla Sabra, R. Nilton Braga, R. Mimoso do Sula,
R. Elizeu Imperial, R. Souza, R. Lupicinio rodrigues, R. Nelson Gonçalves, R. Altemar Dutra, R. Odith Campos, R. Alvim Tompson,
Ademir Duarte, R. Carlos Rangel Rodrigues de Oliveira, R. Dr. Murilo Silva, R. Genesis de Oliveira, Rodovia Marataízes x
Itapemirim, Rota Alternativa, R. Odmar Moreira Campos, Av. Das Pérolas, Espinha de Peixe, R. 1º de Maio, R. 21 de Abril, R. 7 de
Setembro, R. 2 de Novembro, R. 15 de Setembro, R. Otelina de Carvalho, R. Turmalina, r. Esmeralda, R. Topazia, R. Agata, R.
dos Cristais, R. Diamantes, R. Outro Branco, R. Águas Marinhas, R. Safira, R. Auretista, R. Isolina Carvalho de Oliveira, R.
Colatina, R. Espirito Santo, R. São José, R. São João, R. Antônio Camelo, R. Elias Silva, R. Gilmar Fonseca, R. Virgílio Pereira,
Rodovia Safra x Marataízes, R. Bela Vista, Avenida Central, Av. Amazonas, R. Goiás, R. Mato Grosso, R. Dirceu Moreira de
Paula, R. Santilho Machado, R. Novo horizonte, R. Manoel José da Silva, R. Jucelino Kubitschek, R. Elizeu Ribeiro, R. Joaquim
José Candal Ribeiro, R. São Paulo, R. Av. Minas Gerais, Av Rio de Janeiro ou Salvador Candal, R. Av. Espirito Santo, R. Manoel
Ferreira, R. Soares, R. Miguel Leonardo, R. Pedro Custódio, R. Alfredo Ernesto Lopes, R. Av, Jones dos Santos Neves, Av.
Atlantica, Av. Domingos Martins, R. Amador Sobrosa, R. Aristides Campos, R. Minas Gerais, R. Colatina, R. João Pire, R. Odálio,
R. Rui Barbosa, R. do Contorno, R. Simão Bolivar, R. Clóvis Devilacqua, R. Alexandre Duarte, R. Leonardo carvalho, Av.
Belvederes, R. Sebastião Alves, R. Margaridas, R. Geralhões, R. das Papoulas, R. das Violetas, R. das Hortências, R. das Rosas,
R. Manoel Ferreira, R. Ypê, R. dos Mognos, R. Angili Pedra, Av. Margareth, R. Sítio Paraíso, R. Sebastião Cortez, Castelo Branco,
R. Castelo Branco, R. Jnon Kenned, R. 13 de Maio, R. Barão de Itapemirim, R. 15 de Novembro, R. Belo horizonte, R. Amazonas
e R. Castanheiras.
ÁREA VII
ESF Jacarandá
ÁREA VIII
UBS Canaã

R. Fulodeci, R. Sebastião Fabiano, R. Palmeiras, R. Denerval Deolindo, R. Paulo Rocha, R. Bacia, R. Nabor Porto, R. Doracir
Ribeiro, R. Projetada (Brejo doa Patos), Rua Projetada (Parte de Capinzal – ref. próximo a igreja Batista), R. Projetada (Parte de
Timbó II), R. Projetada (Timbó III), R. Projetada (Jabuti).
Nova Canaã e Fazenda Canaã.

ÁREA IX
São João do Jabuti, Imburi, Caxeta, Nova Jerusalém, Curvina, Cafundá.
UBS
Mario Caetano de
Souza
ÁREA X
Pedrolandia – R. das Amendoeiras, R. Estrela do Mar, R. São Paulo, R. São João, R. São Lucas, R. Ricardo Gomes, R. Anais
UBS Lagoa Funda Gomes, Av. Atlântica, Av. Domingos Martins, R. Casuarina, R. João da Silva Marvila, R. São Sebastião, R. São Cristóvão. São
Jorge – R. Costa e Silva, R. Carvalho de Brito, R. Sebastião Catez, R. Átilio Viváqua, R. Bela Vista, R. 8 de Setembro, R. João
Candido, R. Bonifácio Marvila, R. Estrada das Cancelas, R. João Neves Moraes, R. dos Tucanos, R. José Santório, R. Valter da
Silva Pedra, R. Treze, R. Maria Soares Fernandes. Alto Vilage – R. Derlucia Duarte Ribeiro, R. Marcelino Antonio Ribeiro, R.
Clotilde Gomes e R. Salin Teodoro.
ÁREA XI
Lagoa do Siri, R. Projetada (Lagoa Dantas), Rua Projetada (Lagoa Dantas – ref. Mamede), R. Projetada Timbó I (D. Tomazinha), R
ESF Lagoa Dantas Projetada (Parte de Timbó II – ref. próximo ao colégio Timbó II desativado), R. das Maravilhas, R. da Carmelha, Av. Domingos
Martins, R. Lacerda de Aguiar, R. Antônio Martins, Rua Projetada (Parte de Capinzal – ref. final do ponto de ônibus).
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ÁREA XII
Boa Vista do Sul, Canudos, Caculucagem.
UBS Boa Vista do
Sul
ÁREA XIII
UBS Praia dos
Cações

Praia dos Cações, Cabeceira do Siri, Rua Projetada (Parte de Timbó - ref. próximo a escola Maringá).
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE
RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS










Dirigir veículos automotores, a qualquer ponto da área urbana e em viagens estaduais ou interestaduais, transportando pessoas ou cargas dos locais
estabelecidos;
Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeita conservação, verificando o nível de combustível, óleo, água, calibragem de pneus, cargas de extintores
e outros, substituindo pneus e peças simples em caso de emergência, limpando-o interna e externamente, a fim de deixá-lo em perfeitas condições de uso;
Informar as condições do veículo, para que seja efetuada a manutenção preventiva ou corretiva nos períodos pré-estabelecidos ou em términos de viagens;
Zelar pelo bom andamento da viagem, verificando se a documentação do motorista e as do veículo está completa e atualizada, obedecendo às leis de transito
e adotando as demais medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer acidente, a fim de garantir a segurança das pessoas;
Auxiliar o carregamento e o descarregamento de materiais, conferindo-os com os documentos de recebimento ou entrega e orientando arrumação no veículo,
a fim de evitar acidentes;
Preencher formulários, registrando quilometragem, locais percorridos, horários de saída, retorno e outros, segundo instruções pré-estabelecidas;
Atender requisições de saída, atendo-se dos horários estabelecidos e recolhendo o veículo após o serviço;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras tarefas compatíveis com a função determinadas pela chefia imediata.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS










Relacionar e pôr em prática as obrigações e procedimentos, hábitos e atitudes de um bom motorista de veículos oficiais, tanto com respeito ao veículo, quanto
- principalmente - às pessoas que transporta;
Dirige ônibus, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o ao destino previsto, segundo as regras de trânsito, transportando passageiros;
Vistoriar o veiculo, verificando o estado dos pneus, óleo, água e combustível, testar os freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de
funcionamento;
Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, o número de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa;
Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
passageiros, de transeuntes ou outros veículos;
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o ao local de pernoite, para permitir sua manutenção e abastecimento.
Zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados;
Verificar abastecimento de combustível, água e lubrificantes;
Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos;
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Seguir rigorosamente as escalas de trabalho;
Seguir rigorosamente as normas de trabalho;
Manter a pontualidade no horário de trabalho;
Manter a disciplina e tratar todos com urbanidade;
Respeitar as leis de trânsito e executar outras tarefas correlatas.
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS






























Inspecionar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços, excetuando-se os estabelecimentos comerciais e de serviços sob a responsabilidade de
profissionais cuja escolaridade seja a superior completa na área da saúde;
Inspecionar piscinas de uso coletivo restrito, tais como: as de clubes, condomínios, escolas e associação, hotéis, motéis e congêneres;
Inspecionar condições sanitárias das instalações prediais de água e esgoto;
Inspecionar a regularização das condições sanitárias das ligações de água e esgoto rede pública;
Inspecionar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas de banho, estabelecimentos esportivos de ginásticas, cultura física,
natação e congêneres, asilos, creches e similares;
Inspecionar estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis, e congêneres, clubes recreativos e similares, agências funerárias, velórios, necrotérios, cemitérios, no
tocante às questões higiênico-sanitárias;
Inspecionar estabelecimentos que comercializarem e distribuam gêneros alimentícios,
Bebidas e água mineral;
Inspecionar estabelecimentos que fabriquem e/o manipulem gêneros alimentícios e envasem bebidas e água mineral;
Encaminha para análise laboratorial, alimentos e outros produtos para fins de controle;
Apreender alimentos mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente.
Efetua interdição de embalagens e equipamentos em desacordo com a legislação sanitária;
Encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle;
Efetua interdição parcial ou total do estabelecimento Inspecionardo;
Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostra e de infração e aplica diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por
legislação especifica;
Executar e/ou participar de ações de vigilância sanitária em articulação direta com as de vigilância epidemiológica e atenção à saúde, incluindo as relativas à
saúde do trabalhador, controle de zoonoses e ao meio ambiente;
Inspecionar hospitais e serviços intra-hospitalares, ambulatórios hospitalares gerais e especializados, públicos e privados, serviços de assistência médica e
odontológica, pronto-socorros gerais e especializados, unidades mistas e especializadas de saúde, policlínicas e serviços públicos de saúde afins, clínicas e
consultórios médico-odontológicos gerais e especializados, centros e postos de saúde e congêneres;
Inspecionar serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e citologia, análises clínicas, anatomia patológica, serviços de rádio-imuno-ensaio, medicina
nuclear, posto de coleta, análises metabólicas e endocrinológicas e outros serviços afins;
Inspecionar serviços de apoio diagnóstico por imagem e radiações ionizantes, tais como: radiologia médica e odontológica, hemodinâmica, tomografias,
ultrasonografias, ecocardiografias, ressonância magnética, cintilografia, endoscopia e outros serviços afins;
Inspecionar serviços de apoio diagnóstico por métodos gráficos, tais como: eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletromiografia, ergometria, função
pulmonar e outros serviços afins;
Inspecionar serviços de apoio terapêutico, tais como: radioterapia, quimioterapia, serviços de diálise, de hemodiálise e outros serviços afins;
Inspecionar serviços de hemoterapia e hematologia, bancos de tecidos e órgãos, bancos de leite e outros serviços afins;
Inspecionar serviços de aplicação de produtos saneantes domissanitários, tais como: desinsetizadoras e congêneres;
Inspecionar serviços de próteses dentárias, estabelecimentos ópticos, creches, asilos e congêneres;
Inspecionar serviços de esterilização, tais como: eto, processos físicos e outros serviços afins;
Inspecionar hospitais, clínicas e consultórios veterinários e congêneres;
Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros produtos para fins de controle sanitário;
Coletar amostra para análise fiscal e também para o monitoramento da qualidade da água para consumo humano;
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Exercer o poder de polícia do município na área de saúde pública;
Elaborar réplica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do poder de polícia sanitária do Município;
Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde, incluindo as relativas à
Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente;
Faz cumprir a legislação sanitária federal estadual e municipal em vigor;
Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência
Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas;
Participar em reuniões e grupos de trabalho;
responsabilizar-se pelo controle e utilização dos documentos, equipamentos e materiais colocados à sua disposição;
Executa outras atividades correlatas ao cargo.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
Atribuições típicas de telefonia:








Operar a mesa telefônica para estabelecer comunicação interna, externa ou interurbana;
Anotar recados, transmitindo-os a parte interessada;
Controlar o livro de chamadas interurbanas;
Elaborar mapas visando a prestação de contas relativo às chamadas telefônicas;
Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho, bem como pela limpeza e ordem do local de trabalho;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras atribuições afins.
Atribuições típicas de auxílio em biblioteca:











Organizar os livros nas estantes;
Auxiliar os visitantes em pesquisas quando necessários;
Zelar pelos livros: encapar, grampear, colar, recuperar obras danificadas e cadastrá-los.
Carimbar e etiquetar os livros;
Efetuar e atender ligações telefônicas;
Auxiliar no controle de entrada e saída de obras da Biblioteca;
Zelar pelo patrimônio, utilizando bem os equipamentos sob sua responsabilidade;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras atribuições afins.
Atribuições típicas de atendimento:



Recepcionar e prestar serviços de apoio a visitantes e aos munícipes que se dirigem aos prédios públicos atendendo-os em geral com informações
precisas;
Marcar entrevistas ou consultas e/ou agendar compromissos;
Observar normas internas de segurança;
Conferir documentos por ocasião de seu recebimento;
Notificar a segurança sobre presenças estranhas;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano;
Interagir com todos os departamentos de maneira eficaz;
Entregar o crachá de visitante na entrada;
Acionar serviço de limpeza, quando necessário;
Anunciar a chegada do visitante ou de funcionário, previamente agendado;
Executar outras atribuições afins.
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Atribuições típicas de auxílio a trabalhos sociais:
Auxiliar nos estudos ou pesquisas sociais;
Auxiliar no planejamento e na programação de requisitos sobre a situação de crianças em idade escolar e suas famílias;
Participar de campanhas de saúde junto às escolas, visando à prevenção e no combate a cárie dentária, a verminose e às doenças em geral;
Auxiliar na organização dos meios de recreação e lazer e outros serviços sociais;
Prestar auxílio no encaminhamento de pacientes às clinicas, hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, prestando assistência
familiar;
Efetuar a distribuição de medicamentos e tratamentos prescritos por médicos a pacientes carentes;
Auxiliar no encaminhamento de crianças abandonadas às entidades de amparo, acompanhando seu desenvolvimento;
Manter atualizado os fichários e os arquivos existentes;
Executar serviços de datilografia e digitação;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras atribuições afins.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Preparar documentos para admissão de pessoal, sob supervisão do chefe imediato;
 Executar serviços pertinentes ao cadastro de pessoal, bem como registrar toda a vida funcional dos servidores;
 Elaborar, sob supervisão do chefe imediato: folha de pagamento, efetuando cálculos de guias relativas às obrigações sociais;
 Acompanhar, sob supervisão do chefe imediato a freqüência dos servidores públicos municipais;
 Apresentar relatórios sob a situação e escala de férias de servidores públicos municipais;
 Controlar empréstimos e consignações dos servidores públicos municipais;
 Prestar informações aos contribuintes quanto a posição das obrigações fiscais;
 Executar tarefas de escrituração, inclusive dos diversos impostos e taxas;
 Manter atualizado os cadastros imobiliário, fiscal e econômico do município;
 Efetuar cálculos de taxas, tarifas e impostos municipais;
 Preencher títulos de concessão de habite-se, certidão, contratos e outros, processando a entrega dos documentos requeridos a parte interessada;
 Controlar a distribuição de notificações de IPTU;
 Preparar documento de arrecadação municipal e encaminhar para o contribuinte;
 Efetuar o lançamento de dívida ativa dos contribuintes em débito com a prefeitura;
 Preencher fichas, formulários, talões, mapas, tabelas, requisições e outros;
 Atender e prestar informações ao público, recebendo encaminhando e acompanhando a tramitação de processos;
 Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da unidade administrativa;
 Arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço;
 Cuidar da manutenção dos arquivos e documentos;
 Auxiliar na reposição de materiais e suprimentos;
 Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando o levantamento necessário;
 Executar serviços de datilografia e digitação;
 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
 Executar outras atribuições afins.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO DA ESF
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS





Prestar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias sob sua responsabilidade, em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;
valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança;
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária;
empenhar-se em manter seus clientes saudáveis, quer venham às consultas ou não;
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executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência;
executar as ações de assistência nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também
atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros;
discutir de forma permanente - junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os
legitimam;
participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família;
realizar o tratamento integral, através de atividades de demanda espontânea e programada, no âmbito da atenção básica para a população adscrita;
encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência, respeitando fluxos de referência e contrareferência locais, assegurando seu acompanhamento de acordo com o que foi proposto pela referência;
realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário;
prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc);
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem e ACD; e
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: ENFERMEIRO DA ESF
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS









Prestar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico de enfermagem, tratamento, reabilitação e manutenção da
saúde) aos indivíduos e famílias sob sua responsabilidade, em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade; desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde;
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação em saúde;
discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os
legitimam participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família;
planejar, gerenciar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, realizando atividades de qualificação e educação permanente dos
mesmos, com vistas ao desempenho de suas funções;
realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme Protocolos e/ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde e/ou Gestor local, observadas as disposições legais da profissão;
organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco da área de atuação dos ACS;
contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem e ACD; e
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA ESF
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS









Desenvolver ações que busquem a integração entre a Equipe de Saúde e a população adscrita à USF, objetivando o acompanhamento de indivíduos e grupos
sociais ou coletividade.
realizar mapeamento de sua área de atuação, trabalhando com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área;
cadastrar e atualizar as famílias de sua área;
identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;
realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade;
coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas;
desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, com ênfase na promoção da saúde
e prevenção de doenças, de acordo com o planejamento da equipe;
promover educação em saúde e mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do meio
ambiente, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das famílias e/ou domicílios em situação de risco;

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672








MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 36

incentivar a formação dos conselhos locais de saúde
orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde;
informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, suas disponibilidades e necessidades;
participar do processo de programação e planejamento local das ações relativas ao território de abrangência da unidade de Saúde da Família, com vistas à
superação dos problemas identificados;
Desenvolver ações de promoção de saúde bucal e de prevenção das doenças mais prevalentes neste âmbito, no seu território de atuação; e
Registrar os procedimentos realizados, dentro de sua área de competência, em formulários específicos.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESF
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS









Participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc).
desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias de risco;
acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos as situações de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde;
executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao
adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas;
participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde;
realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; e
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS


















Prestar assistência integral em Saúde Bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da
saúde) aos indivíduos e famílias sob sua responsabilidade, individual ou coletivamente, de acordo com o planejamento local, com resolubilidade;
realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adscrita, facilitando o planejamento e a programação em saúde bucal;
realizar os procedimentos clínicos definidos na NOB/SUS/96 e NOAS 200;
realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adscrita;
encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a outros níveis de assistência assegurando seu acompanhamento;
realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados;
emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo à família, indivíduos ou grupos específicos de acordo com o
planejamento local;
coordenar ações coletivas, voltadas à promoção e prevenção da saúde bucal;
programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas;
capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal;
realizar atividades de educação de saúde bucal na família com ênfase no grupo infantil;
realizar supervisão técnica do ACD;
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; e
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento do Programa.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA ESB
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS


Realizar ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos em Saúde Bucal, aos indivíduos e famílias sob sua responsabilidade, individual ou
coletivamente, de acordo com o planejamento local e com suas competências técnicas e legais;
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Auxiliar nas tarefas de odontologia em geral;
proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados, garantindo as condições de biossegurança;
preparar o instrumental e materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho);
instrumentalizar o cirurgião-dentista durante a realização de procedimentos clínicos;
cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento;
acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar;
realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de Saúde da
Família e espaços sociais identificados;
registrar os procedimentos realizados, em Sistema de Informação;
realizar visitas domiciliares, com a finalidade de monitorar a situação de saúde das famílias;
executar tarefas afins; e
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: ATENDENTE DA ESF
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS









gerenciar o atendimento aos usuários nos prédios destinados ao funcionamento dos programas de ESF e ESB;
agendar e orientar o paciente quanto aos atendimentos e ao retorno para manutenção do tratamento, para todos os profissionais inseridos na ESF e/ou ESB;
abrir prontuário e mantê-los atualizados, organizados e arquivados de acordo com normas locais;
recepcionar os usuários de forma humanizada e igualitária, respeitando as leis que concedem direitos preferenciais aos idosos, gestantes e deficientes físicos;
fazer registro dos seus agendamentos, para fins de controle junto aos sistemas de informação e de Controle, Auditoria e Avaliação;
acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família e de saúde bucal, buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar;
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF/USB; e
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento dos Programas.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO ANGIOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Realizar atendimento de pacientes portadores de patologia de origem arterial, venosa e linfática, incluindo assistência clínica e tratamento cirúrgico;
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
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Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
Observar normas do Sistema Único de saúde;
Participar
do
desenvolvimento
de
planos
de
fiscalização
sanitária;
proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Diagnosticar afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos, para estabelecer a conduta terapêutica;
 Supervisionar a realização de eletrocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a
evolução do tratamento;
 Realizar exames especiais, tais como a angiocardiografia, punições e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental especializado, para
determinar com exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca;
 Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir intercorrências e
acidentes no ato cirúrgico;
 Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas ou, quando necessário, mantendo o controle pela auscultação, eletrocardiógrafo,
monitoragem e outros exames, para obter o andamento satisfatório das mesmas;
 Fazer cirurgias do coração e de outros órgãos torácicos, utilizando aparelho coração pulmão artificial, pelo sistema extracorpóreo, a fim de implantar
marcapasso, trocar válvulas, fazer anastomose de ponte de safena, transpor artérias mamárias, para correção de determinadas arritmias, insuficiências e
outras moléstias;
 Fazer controle periódico de doenças hipertensivas, de Chagas, toxoplasmose, sífilis e cardiopatias isquêmicas, praticando exames clínicos,
eletrocardiogramas e exames laboratoriais, para prevenir a instalação de insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções;
 Fazer detecção de moléstias reumatismais em crianças e adolescentes, praticando exames clínicos e laboratoriais, para prevenir a instalação de futuras
cardiopatias;
 Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
 Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
 Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Realizar atendimento de pacientes na área de cirurgia, urgência e emergência, desempenhando funções da medicina preventiva e curativa;
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
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Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
Observar normas do Sistema Único de saúde;
Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamento ou indicações terapêuticas;
 Proceder ao socorro de urgência;
 Encaminhar os pacientes para exames radiológicos, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações;
 Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em casos doenças;
 Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimentos de ensino;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
 Elaborar a elucidação de casos de suspeita de veículos, de entorpecentes e outros;
 Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem como equipes técnicas de plantão;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
 Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
 Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar
do
desenvolvimento
de
planos
de
fiscalização
sanitária;
proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Realizar atendimento de pacientes no tratamento de diabetes, obesidade, alterações hormonais como desordens da glândula tireóide, alterações do ciclo
menstrual e outras doenças relacionadas à falta ou ao excesso de hormônios;
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
 Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
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Observar normas do Sistema Único de saúde;
Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO DO TRABALHO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS

















Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho da empresa atuando com vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção de doença,
identificando os riscos existentes no ambiente de trabalho (físicos, químicos, biológicos ou outros), atuando junto à empresa para eliminar ou atenuar a
nocividade dos processos de produção e organização do trabalho.
Avaliar o trabalhador e a sua condição de saúde para determinadas funções e/ou ambientes, procurando ajustar o trabalho ao trabalhador; indicando sua
alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde, orientando-o, se necessário, no referido processo de adaptação.
Reconhecer que existem necessidades especiais determinadas por fatores tais como sexo, idade, condição fisiológica, aspectos sociais, barreiras de
comunicação e outros fatores, que condicionam o potencial de trabalho.
Comunicar, de forma objetiva, a comunidade científica, assim como as autoridades de Saúde e do Trabalho, sobre achados de novos riscos ocupacionais,
suspeitos ou confirmados.
Dar conhecimento, formalmente, aos empresários, comissões de saúde e CIPA´s dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros
informes técnicos no interesse da saúde do trabalhador, considerando-se que a eliminação ou atenuação de agentes agressivos é da responsabilidade da
empresa.
Providenciar junto à empresa a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, de acordo com os preceitos legais, independentemente da necessidade de
afastamento do trabalho.
Notificar o órgão público competente, através de documentos apropriados, quando houver suspeita ou comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao
risco do trabalho, bem como recomendar ao empregador os procedimentos cabíveis.
Motivar os enfermeiros do trabalho, os engenheiros e técnicos de Segurança, os higienistas ocupacionais, os psicólogos ocupacionais, os especialistas em
Ergonomia, em Reabilitação Profissional, em Prevenção de Acidentes e outros profissionais que se dedicam à pesquisa em Saúde e Segurança no Trabalho
em busca do contínuo melhoramento das condições e ambientes de trabalho.
Impedir qualquer ato discriminatório e promover o acesso ao trabalho de portadores de afecções e deficiências, desde que estes não se agravem ou ponham
em risco a própria vida ou a de terceiros.
Considerar a gestação um evento fisiológico, impedindo qualquer ato discriminatório contra a gestante, seja na admissão ou permanência da gestante no
trabalho, protegendo-a de possíveis agravos ou riscos decorrentes de suas atividades, tarefas ou condições ambientais.
Nas avaliações de saúde ocupacional, o médico do trabalho deverá proceder ao exame clínico e complementares necessários, para avaliar a saúde do
trabalhador e sua aptidão ao seu trabalho.
Conceder os afastamentos do trabalho, considerando que o repouso e o acesso a terapias, quando necessários, são partes integrantes do tratamento.
Informar ao trabalhador os riscos ocupacionais a que ele estiver exposto, as medidas de proteção adequadas e seus possíveis impactos à saúde, bem como
informá-lo sobre os resultados dos exames realizados.
Quando requerido pelo trabalhador, ou representante legal, deve o médico disponibilizar cópias dos registros de saúde sob sua guarda (cópia dos exames e
prontuário médico).
Ao atender o trabalhador, sempre elaborar prontuário em arquivos médicos confidenciais e fazer todos os encaminhamentos devidos.
Manter sigilo das informações confidenciais da empresa, técnicas e administrativas, de que tiver conhecimento no exercício de suas funções, exceto nos
casos em que este sigilo cause dano à saúde do trabalhador ou da comunidade. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças aparelho digestivo, e de doenças gastrointestinais;
 Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos,
 Examinar o paciente segundo as técnicas da semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e disponíveis, diagnosticando e recomendando a
terapêutica necessária, encaminhando para nível de maior complexibilidade de atendimento quando esgotadas as condições diagnósticas e ou terapêuticas;
 Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário;
 Executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e tratamento de doenças gastrointestinais;
 Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
 Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação
hospitalar/ambulatoriais;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames
clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
 Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
 Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
 Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO GERIATRA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário;
 Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes idosos internados, prescrever e ministrar tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência
médica específica às idosos, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar sua saúde;
 Prestar assistência ao idoso, nos aspectos curativos e preventivos, este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), prevenção de acidentes, além
do acompanhamento e das orientações necessárias a um envelhecimento saudável;
 Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
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Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação
hospitalar/ambulatoriais;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde;
 Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para
estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
 Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
 Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
 Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
 Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA - OBSTETRA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário;
 Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos,
abrangendo os setores de Colposcopia, Laparoscopia e Hiteroscopia;
 Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos;
 Atender a mulher no gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para preservação da vida da mãe
e do filho
 Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
 Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação
hospitalar/ambulatoriais;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames
clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
 Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
 Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
 Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
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Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Executar atividades relativas ao estudo dos distúrbios e patologias dos sistemas nervosos central (cérebro, medula espinhal e alguns nervos da visão) e
periférico (ramificações de nervos que se espalham por todo corpo humano).
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
 Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
 proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário;
 Tratamento das alterações em ossos, músculos e articulações sejam elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida do paciente, ou por
causa de problemas de postura em conseqüência da idade, acidentes ou doenças
 Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para as doenças ósseas, musculares e articulares;
 Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
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Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação
hospitalar/ambulatoriais;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames
clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
Observar normas do Sistema Único de saúde;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e tratamento de doenças da garganta, aparelho auditivo e fossas nasais.
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
 Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
 proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Executar atividades relativas ao diagnóstico e tratamento de todas as doenças do sistema visual.
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
 Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
 proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO PEDIATRA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário;
 Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar sua saúde;
 Prestar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, este abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), aleitamento
materno, prevenção de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a um crescimento e desenvolvimento saudáveis;
 Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
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Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação
hospitalar/ambulatoriais;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames
clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
Observar normas do Sistema Único de saúde;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar exames médicos, compreendendo análise, exame físico, solicitando exames complementares quando for necessário;
 Emitir diagnósticos, acompanhar pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento os modos psíquicos de adoecer ou da perda involuntária da
faculdade normativa;
 Trata das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente;
 Encaminhar os pacientes para exames, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
 Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
 Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
 Prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
 Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
 Aplicar os métodos de medicina preventiva, definir instruções, praticar atos cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação
hospitalar/ambulatoriais;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Participar de processos educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; Investigar casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames
clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de paciente, avaliando-o com a equipe, para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença;
 Analisar o comportamento das doenças, a partir da observação de dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, analisando registros, dados
complementares, investigações em campo e fazendo relatórios, para adoção de medidas de prevenção e controle;
 Participar do planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde;
 Participar do planejamento, execução e avaliação de campanhas de vacinação, segundo as necessidades e a divisão de trabalho da coordenação local;
 Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
 Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
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Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar consultas e atendimentos médicos;
 Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes;
 Implementar ações para promoção da saúde;
 Tratamento das doenças pulmonares e respiratórias, incluindo as intervenções de cirurgia torácica.
 Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
 Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;
 Exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas Unidades de Saúde Municipais;
 Efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica;
 Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
 Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença;
 Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso;
 Fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos
Servidores Municipais;
 Coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população da Rede Municipal e
Ensino;
 Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
 Observar normas do Sistema Único de saúde;
 Participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária;
 proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Planejar e executar ações de fiscalização sanitária;
 Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de
levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes;
 Proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual e
coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica adequada;
 Promover o controle sanitário da reprodução animal destinada à indústria e à comercialização no Município, realizando exames clínicos, anatomopatológicos,
laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a saúde individual e coletiva da população;
 Realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e o acúmulo de
moléstias infecto-contagiosas;
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Promover e supervisionar a inspeção e a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização dos produtos de
origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita “in loco” loco, para fazer cumprir a legislação pertinente;
Orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para
assegurar maior lucratividade e melhor qualidade dos alimentos;
Proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças;
Participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores, roedores e raiva animal;
Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentos, estatística, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar
o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária;
Treinar os servidores municipais envolvidos nas atividades relacionadas com fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas
realizadas;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Diagnosticar e determinar o tratamento;
 Fazer uso dos medicamentos que combatem as afecções da boca;
 Fazer clínica buço-dentário considerando: limpeza de dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respectivos diagnósticos;
 Fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária;
 Fazer clínica odontopediátrica;
 Proceder a estudos e pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando a conseqüente assistência, através de visitas às escolas, hospitais e
outras entidades de âmbito municipal;
 Executar perícias odonto-legais;
 Planejar, dirigir e participar das campanhas odontológicas, para prevenção de cáries, aplicação de flúor, explicação técnica de escovação, etc...;
 Elaborar relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades;
 Executar outras tarefas correlatas.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de
complexidade do sistema, no âmbito da atenção à saúde individual e coletiva;
 Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistências (organizações a demanda e oferta de serviço) no âmbito do
Sistema Único de Saúde do município, integrando-o com os outros níveis do sistema.
 Auxiliar no centro cirúrgico, executando o controle dos sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de culta pressão, para
registrar anomalias;
 Ministrar medicamentos e tratamentos e pacientes internados, observando horários, posologia e outros dados, atendendo prescrições médicas, registrando as
tarefas executadas; as observações e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente;
 Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;
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Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os
serviços médicos e de enfermagem;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de campanhas de educação e saúde;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: FISIOTERAPEUTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados;
 Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes vasculares cerebrais, raquimedulares, poliomielite, de
paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros;
 Atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos;
 Ensinar aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os e
treinando-os em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação
sangüínea;
 Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para
promover a descarga ou a liberação da agressividade e estimular a sociabilidade;
 Efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor;
 Aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, compressão e movimentação com aparelhos adequados ou com as mãos;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de
tratamento ou terapêutico;
 Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário
nas informações médicas
 Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição;
 Desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente;
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Avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada;
Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar da equipe do CRIA Centro de Referência da Infância e Adolescência, juntamente com a equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo
aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor cardápios especiais visando suprir as deficiências
diagnosticadas;
 Elaborar programas de alimentação básica para os usuários da saúde pública municipal, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais
unidades de assistência médica e de saúde pública da Prefeitura;
 Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência;
 Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Secretaria de Saúde, visitando sistematicamente as unidades, para o acompanhamento dos
programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas;
 Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos profissionais da saúde;
 Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas assistenciais desenvolvidos pela Saúde;
 Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares
mais adequados, de higiene e de educação do consumidor;
 Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas dos órgãos municipais de saúde, aplicando princípios concernentes a
aspectos funcionais e estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências;
 Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos serviços de
nutrição, bem como estimando os respectivos custos;
 Realizar pesquisas no mercado fornecedor, seguindo critério custo-qualidade;
 Emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas;
 Participar das atividades do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAM;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
 Participar das ações de educação em saúde pública;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
 Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município, compatíveis com sua especialização profissional.
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
ꞏ
Quando na área da psicologia da saúde:
 Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas
apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;
 Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões desejáveis de comportamento e relacionamento humano;
 Articular-se com equipe multidisciplinar, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas;
 Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para tratamento terapêutico;
 Prestar assistência psicológica, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações resultantes de
enfermidades, e de alterações comportamentais;
 Reunir informações a respeito de pacientes, levantando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e tratamento de
enfermidades;
ꞏ
Quando na área da psicologia do trabalho:
 Exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programas;
 Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho;
 Estudar e desenvolver critérios visando a realização de análise ocupacional, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao
desempenho das tarefas das diversas classes pertencentes ao quadro de pessoal da prefeitura;
 Realizar pesquisas nas diversas unidades da prefeitura, visando a identificação das fontes de dificuldades no ajustamento e demais problemas psicológicos
existentes no trabalho, propondo medidas preventivas e corretivas julgadas convenientes;
 Estudar e propor soluções para a melhoria de condições ambientais, materiais e locais do trabalho;
 Apresentar, quando solicitado, princípios e métodos psicológicos que concorram para maior eficiência da aprendizagem no trabalho e controle do seu
rendimento;
 Assistir ao servidor com problemas referentes à readaptação ou reabilitação profissional por alteração ou modificação da capacidade de trabalho, inclusive
orientando-o sobre suas relações empregatícias;
 Receber, orientar e desenvolver projetos de capacitação em serviço para os servidores recém-ingressos na prefeitura, acompanhando a sua integração à
função que irá exercer e ao seu grupo de trabalho;
 Esclarecer e orientar os servidores municipais sobre legislação trabalhista, normas e decisões da administração da prefeitura;
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: BIÓLOGO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Realizar estudos e pesquisas relacionadas com a investigação científica ligada à Biologia Sanitária, Saúde Pública, Epidemiologia de Doenças Transmissíveis,
Vigilância Ambiental e Sanitária;
 Controle de Vetores e Técnicas de Saneamento;
 Promover o controle de animais peçonhentos realizando vistorias zoosanitária, incluindo pesquisa e avaliação do foco com orientações para evitar seu acesso,
estabelecimento e possibilidades de contato que possam causar envenenamento;
 Avaliar a situação geral e medidas a serem adotadas através de investigação dos dados dos pacientes, visita domiciliar, possível localização e combate de
vetores;
 Tratamento e controle da qualidade microbiológica da água envolvendo coleta de amostras de água para análise microbiológica e outras;
 Promover atividades educativas e preventivas junto à comunidade;
 Realizar perícias e emitir, assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado;
 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
 Executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS





























Auxiliar o cirurgião dentista em suas atividades, preparando sob supervisão dos medicamentos;
Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho;
Lavar, esterilizar, lubrificar e cuidar do material odontológico;
Controlar o estoque de material de gabinete;
Recepcionar o paciente, registrá-lo e encaminhá-lo ao odontólogo;
Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mão);
Cuidar da higiene, limpeza e do gabinete;
Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento;
Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
Fazer cálculos simples;
Preencher fichas, formulário, talões, mapas, requisições e/ou outros;
Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão;
Sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa
bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental;
Compete ao técnico em saúde bucal sempre sob supervisão com a presença física do cirurgião dentista;
Participar do treinamento de auxiliar do consultório dentário;
Colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; como coordenador, monitor e anotador;
Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucal;
Fazer a demonstração de técnicas de escovação;
Responder pela administração de clínica;
Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos atendentes de consultórios;
Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais;
Realizar remoção de indutos, placas e cálculos supra gengivais;
Executar a aplicação de substâncias para a prevenção da carie dentária; Inserir e condensar substâncias restauradoras;
Polir restaurações vedando-se a escultura;
Proceder a limpeza a antissepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos;
Remover suturas, confeccionar modelos e preparar moldeiras;
Executar outras tarefas correlatas.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
 Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
 Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica;
 Orientar à população em assuntos de sua competência;
 Preparar e esterilizar material instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
 Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas;
 Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;
 Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
grupos prioritários;
 Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças,
gestantes e outros);
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Participar de campanhas de vacinação e de educação e saúde;
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
Executar outras atribuições afins.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AUXILAR DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços de auxiliar de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
Promover a higiene e conforto dos pacientes;
Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
Medir e registrar diureses e drenagens; executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-morte e transferência;
Ministrar alimentação quando necessário;
Promover mudança de decúbito;
Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as funções de auxiliar de enfermagem;
Obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições;
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação;
Orientar à população em assuntos de sua competência;
Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos
prioritários;
Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e
outros);
Participar de campanhas de vacinação e de educação e saúde;
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
Executar outras atribuições afins.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: FARMACEUTICO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Fiscalizar farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação
vigente;
 Orientar quanto a utilização de sistemas de segurança individuais e coletivos;
 Orientar quanto a utilização de equipamentos de laboratório e métodos de análise adequados à sua finalidade;
 Prestar orientações quanto ao uso, a guarda, administração e descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de
medicamentos ;
 Controlar vetores e pragas urbanas, ainda que não privativas ou exclusivas, na Aquisição dos produtos; Preparo das soluções concentradas e diluídas ou
outras manipulações; Armazenamento das soluções; Gerenciar e/ou supervisionar o transporte, aplicação dos produtos e a manutenção dos equipamentos;
Vistoria, perícia e emissão de pareceres técnicos e Controle de qualidade
 Pparticipar ativamente nas equipes multidisciplinares de terapia nutricional e equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas, tais como: Programa
de Saúde da Família (PSF), Comissão de Terapia Oncológica (CTO), Comissão de Ensino e Pesquisa (CEP), Comissão de Suporte Nutricional (CNS),
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e outras;
 acompanhaa os pacientes com suporte nutricional domiciliar, terapia oncológica e outras que requerem a prestação de cuidados farmacêuticos;
 Diluir e preparar soluções de medicamentos de uso intravenoso para administração no domicílio do paciente;
 Monitorar as terapias com antiagregantes plaquetarios , anticoagulantes (derivados da heparina, cumarina, e outros), bem como os parâmetros bioquímicos;
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Orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a
calibração dos mesmos;
Realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar, respeitado o estabelecido na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa
Assessorar autoridades superiores, preparando formas e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres, manifestos e outros;
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas;
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para
atender aos dispositivos legais;
Proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e
experimentais, para obter remédios e outros preparados;
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas;
Realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia municipal;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
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ANEXO III - PONTUAÇÃO
NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO
NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO
NATUREZA DO TÍTULO

PONTUAÇÃO
POR
CERTIFICADO

Nº MÁXIMO DE
CERTIFICADOS

GRADUAÇÃO
CURSOS DE CAPACITAÇÃO
10
2
CURSOS ACIMA DE 120 HORAS
6
2
CURSOS DE 80 A 120 HORAS
4
2
CURSOS DE 20 A 79 HORAS
CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL
DO AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE FORNECIDO PELA
12
1
SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
CATEGORIA DE
TÍTULO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

40

12

OBS: 01 (UM) PONTOS POR MÊS TRABALHADO COM MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES
PONTUAÇÃO OBTIDA TITULAÇÃO = ____________________________________
PONTUAÇÃO OBTIDA TEMPO DE SERVIÇO = ____________________________
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS = ________________________________________
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ANEXO III
PONTUAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL SUPERIOR
PONTUAÇÃO
POR
CERTIFICADO

Nº MÁXIMO DE
CERTIFICADOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
CATEGORIA DE
TÍTULO

DOUTORADO

15

1

15

MESTRADO

10

1

10

PÓS-GRADUAÇÃO

5

3

15

CURSOS ACIMA DE 120 HORAS

10

2

20

CURSOS DE 80 A 120 HORAS

6

2

12

CURSOS DE 20A 79 HORAS

4

2

8

NATUREZA DO TÍTULO

GRADUAÇÃO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS

OBS: 01 (UM) PONTOS POR MÊS TRABALHADO COM MÁXIMO DE 60 (SESSENTA)

PONTUAÇÃO OBTIDA TITULAÇÃO = ____________________________________
PONTUAÇÃO OBTIDA TEMPO DE SERVIÇO = ____________________________
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS = ________________________________________
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome completo do
candidato:
Data de nascimento:

CPF:

Nacionalidade:

Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Endereço:

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefone de contato:

E-mail:

CARGO PRETENDIDO:
FUNDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO LÓGICA:

ASSINATURA DO CANDIDATO

DECLARO QUE SOU RESPONSÁVEL POR TODAS AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTEFORMULÁRIO DE
RECURSO

ASSINATURA DO SERVIDOR DA SEMUS/PMM RESPONSÁVEL
PELO RECEBIMENTO DO FORMULÁRIO DE RECURSO

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 59

ANEXO V
CRONOGRAMA
DATAS

ESPECIFICAÇÕES

13/02/2019 a 15/02/2019

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o
candidato acessar o site www.marataizes.es.gov.br.

20/02/2019

Divulgação da listagem de classificação e Convocação para entrega da
documentação pessoal e dos títulos informados na ficha de inscrição, dos
candidatos classificados.

22/02/2019 a 26/02/2019

Apresentação da documentação a ser entregue na Sede da Secretaria
Municipal de Saúde, situada na Rua Amélia Maltashe, s/nº, Edifício Itamaraty2º Piso, Bairro Cidade Nova- Marataízes-ES.

27/02/2019

Resultado preliminar dos aprovados na 2ª Etapa, com a divulgação no site
www.marataizes.es.gov.br.

28/02/2019 e 01/03/2019

Prazo para recurso, conforme item 8.1.

11/03/2019 a 15/03/2019

Análise, decisão e publicação recursal e resultado final.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO – PAMM/UPA
EDITAL N.º 005/2019

O Município de Marataízes, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Comissão Especial
instituída pela Portaria nº 224, de 18 de Outubro de 2018, TORNA PÚBLICO que realizará
Processo Seletivo Simplificado Público para preenchimento de vagas temporárias e
formação de cadastro reserva visando a contratação temporária de profissionais para
cargos de nível fundamental, médio e superior em atendimento à necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – Unidade de
Pronto Atendimento de Marataízes (PAMM/UPA), nos termos do inciso IX, art. 37 da CF/88,
com fulcro nas Leis Municipais nº. 1.999/2018; 1.355/2010; 1.358/2010; 1.477/2012;
1.625/2013; 1.627/2013; 1.629/2013; 1.648/2013 e 1.649/2010 e em conformidade com as
normas estabelecidas neste Edital, para fins exclusivos de garantir a execução dos
programas e serviços na área da Saúde em consonância com a Política Nacional de Saúde.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O Processo Seletivo Simplificado rege-se sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde e será conduzido pela Comissão Especial instituída pela Portaria Nº 224,
de 18 de outubro de 2018 e alterada pela Portaria 001/2019 publicada em 10 de janeiro de
2019, encarregada de proceder à análise, avaliação, classificação e divulgação.
1.2. O presente Processo Seletivo é para formação de CADASTRO DE RESERVA e será
constituído de Avaliação de Títulos e Experiencia Profissional para todos os cargos, de
caráter classificatório e eliminatório.
1.3. Estão especificados no Anexo I e Anexo II do presente Edital os requisitos básicos para
investidura, bem como, remuneração, carga horária semanal de trabalho e atribuições típicas
de cada cargo.
1.4. O processo de seleção aqui definido compreende: a inscrição, classificação e a chamada
pela Comissão Especial em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos da
SEMUS, observando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
2. DAS ETAPAS
2.1 O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:
a) 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO: serão realizadas eletronicamente através
do site www.marataizes.es.gov.br e terão caráter classificatório, de acordo com os
requisitos estabelecidos para cada cargo, dispostos no Anexo I e II deste Edital. Esta etapa
será totalmente informatizada.
b) 2ª ETAPA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. Convocação dos candidatos classificados
para a apresentação da documentação comprobatória exigida, para análise das informações
prestadas na 1ª Etapa. A 2ª ETAPA É ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. A não
comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional ou não

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 61

comparecimento na data de convocação para a 2ª etapa implicará em ELIMINAÇÃO DO
CANDIDATO deste Processo Seletivo.
3. 1ª ETAPA – DAS INSCRIÇÕES/ CLASSIFICAÇÃO
3.1. DA INSCRIÇÃO
3.1.1. Os candidatos interessados estarão isentos do pagamento da taxa para inscrição no
Processo Seletivo Simplificado Público de que trata este Edital.
3.1.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em
eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do processo
seletivo, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.1.3. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o
candidato acessar o site www.marataizes.es.gov.br no período de 06h00min do dia
13/02/2019 até as 16h59min do dia 15/02/2019.
3.1.4. Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, e-mail ou outra
forma não prevista neste Edital e fora do prazo estabelecido no item 3.1.3.
3.1.5. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto
preenchimento dos dados de inscrição, sendo assim, o responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações prestadas no ato de inscrição, assim como em qualquer fase do
processo seletivo, não sendo permitido qualquer recurso quanto ao seu resultado nessa
etapa.
3.1.6. Em hipótese alguma o formulário poderá ser alterado depois da efetivação da
inscrição.
3.1.7. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais prejuízos
causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não
efetivada.
3.1.8. SÓ SERÁ ACEITA 01 (UMA) INSCRIÇÃO POR CPF.
3.1.9. Após o preenchimento dos dados, ao pressionar a tecla confirmar, o sistema emitirá a
ficha de inscrição.
3.1.10. A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada na 2ª etapa
para comprovação das informações declaradas na 1ª etapa.
3.2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.2.1. São requisitos para inscrição:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiro;
b) ser eleitor e estar regular com a Justiça Eleitoral;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ter 18 (dezoito) anos completos até a data prevista para o término do prazo de inscrição;
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e) encontrar-se em situação regular junto à Secretariada Receita Federal, no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF);
f) não possuir registro de antecedentes criminais;
g) estar devidamente inscrito no Órgão ou Conselho de sua categoria, em situação regular;
h) possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no Processo
Seletivo Simplificado para o exercício do cargo ou função, na data da inscrição;
i) não ter sido desligado de contrato temporário emergencial por falta disciplinar e não ter tido
o contrato temporário rescindido por motivo de desempenho insuficiente ou inadequado pela
Administração;
j) O candidato que nos últimos 02 (dois) anos NÃO assinou desistência e/ou solicitou
exoneração após a formalização do Contrato de Designação Temporária, nesta Secretaria
Municipal de Saúde;
k) não ter sido nos últimos cinco anos punido em processo administrativo disciplinar
em qualquer esfera de governo, do qual não caiba mais recurso;
3.3. DA CLASSIFICAÇÃO
3.3.1. A SEMUS divulgará
www.marataizes.es.gov.br.

lista

de

classificação

dos

candidatos

no

site

3.3.2. A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente do total
de pontos declarados.
3.2.3. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de
prioridade:
a) maior pontuação de experiência profissional comprovado;
b) maior pontuação na formação profissional comprovada;
c) idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
Neste processo não se aplica o critério do art. 27 do Estatuto do Idoso por não se
tratar de concurso publico.
4. 2ª ETAPA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
4.1. A convocação será feita através do site www.marataizes.es.gov.br obedecendo aos
critérios de ordem de classificação por cargo. Nessa etapa, o candidato deverá comprovar as
informações declaradas no ato da inscrição, por meio de documentação comprobatória.
4.2. A Avaliação de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório, tem por objetivo valorar a
experiência profissional e o conhecimento do candidato em função do grau de instrução
adicional que o mesmo possui, além do exigido como escolaridade/pré-requisito, tendo como
base os fatores discriminados no Anexo I e II deste Edital, a saber:
a) Experiência Profissional: tempo de serviço na área específica do cargo escolhido,
prestado para a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal ou na atividade
privada.
b) Qualificação Profissional: cursos de capacitação, aperfeiçoamento especialização.
4.3. O Candidato convocado deverá comparecer munido da FICHA DE INSCRIÇÃO EM
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (item 3.1.9.), E CÓPIA DOCUMENTO DE
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IDENTIFICAÇÃO OFICIAL COM FOTO(acompanhado do original ou cópia autenticada),
acompanhado da documentação comprobatória em ENVELOPE.
4.4. O ENVELOPE deverá conter a seguinte documentação:
a) Documentos Obrigatórios: os documentos exigidos como PRÉ-REQUISITO.
b) Documentos Opcionais: para fins de pontuação.
4.5. Não serão aceitos envelopes sem a FICHA DE INSCRIÇÃO.
4.6. Toda documentação deverá ser apresentada em cópia simples acompanhada do original
quando não autenticado.
4.7. É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus títulos, bem
como a escolha dos documentos apresentados.
4.8. A não comprovação dos requisitos do item 4.2, bem como da experiência e qualificação
profissional, incorrerá na ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO deste Processo Seletivo.
4.9. Nesta etapa, em caso de impossibilidade de comparecimento do candidato, é facultado
ao mesmo nomear procurador, que deverá apresentar procuração simples e cópia de
documento oficial de identificação com foto (acompanhada do original ou cópia autenticada)
do outorgado.
4.9.1. A procuração e a cópia do documento oficial ficarão retidas junto com as cópias dos
demais documentos comprobatórios.
4.10. O não comparecimento do candidato ou de seu procurador nessa etapa implicará na
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do Processo Seletivo.
4.11. As cópias das documentações apresentadas serão retidas pela Banca Examinadora e
ficarão em poder da Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de vigência do
Processo Seletivo Simplificado, sendo descartadas após o período estabelecido pela SEMUS
e/ou enquanto durar o contrato de trabalho temporário.
5. DA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.1. Para a contagem de Tempo de Experiência Profissional no cargo ou função, será
considerado o mês como 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) pontos em cada
critério, sem sobreposição de tempo, que será comprovado da seguinte forma:
5.1.1. Órgão público: Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal,
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão
expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da
Secretaria de Administração ou Secretaria equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese
alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item.
5.1.2. Empresa privada: Cópia simples e legível da carteira de trabalho contendo a página de
identificação (foto/dados pessoais) e o(s) registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho. Em caso
de contrato de trabalho em vigor (sem data de saída), para contagem do tempo de serviço
será necessária declaração do empregador, datada e assinada, comprovando o efetivo
período de atuação em papel timbrado com carimbo de CNPJ do empregador.
5.2. Para efeito de pontuação do Tempo de Experiência Profissional não será considerado:

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 64

a) o tempo de estágio, monitoria, de bolsa de estudo ou de atividade como voluntário;
b) fração de dia,e;
c) o exercício de cargo/função/emprego prestado concomitantemente, ainda que haja
compatibilidade de horário.
5.3. No documento comprobatório de experiência profissional deverá, obrigatoriamente,
conter a indicação do cargo, período trabalhado (dia, mês e ano de início e término) sendo
fixado como data limite para apuração dos pontos o dia 31 de Dezembro de 2018, devendo
ser específico do cargo pleiteado.
5.4. Entende-se como área de habilitação descrita neste Edital, para fins de titulação, a
qualificação e a experiência profissional, exclusivamente contidas nas atribuições típicas do
cargo escolhido.
6. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
6.1. A atribuição de pontos para efeito de classificação referente à qualificação profissional,
obedecerá aos critérios definidos no Anexo III do presente Edital.
6.3. Os pré-requisitos relacionados a cada cargo não são considerados como Títulos.
6.4. Para efeito de pontuação relativa a título de formação profissional declarado na Ficha de
Inscrição, o candidato deverá comprovar que o curso foi reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC), por meio de diploma, certificado ou declaração de conclusão, devidamente
acompanhado do respectivo histórico escolar.
6.5. Não será computada pontuação do candidato que apresentar certificado, diploma ou
declaração que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas do MEC.
6.6. Para qualquer titulação concluída no exterior será aceita apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil, devidamente reconhecida pelo MEC.
6.7. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido
para a língua Portuguesa por tradutor juramentado.
6.8. O candidato que apresentar declaração falsa será desclassificado imediatamente. Caso
a constatação de falsidade ocorra após a aprovação do candidato, ainda assim todos os atos
anteriores serão anulados e poderá ainda ser aplicadas as sanções correlatas ao crime
praticado, na forma da legislação penal em vigor.
7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
7.1. Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas disponíveis às pessoas com
deficiência, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do cargo e a capacidade do
candidato de exercê-las, em obediência ao disposto no artigo 37, inciso VIII da Constituição
Federal.
7.1.1. As vagas que não forem providas por falta de candidatos com deficiências aprovadas
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral desclassificação.
7.2. O candidato com deficiência deverá declarar essa condição no ato de inscrição,
identificando-a e atestando sua APTIDÃO ao cargo pretendido.
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7.3. Quando convocado para a 2ª ETAPA, o candidato deverá apresentar laudo médico
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente do CID, onde o mesmo só terá validade quando ratificado por inspeção
médica admissional deste Município.
7.4. Os laudos médicos citados no item anterior terão validade para este Processo Seletivo e
ficarão arquivados junto com a documentação do candidato.
7.5. O candidato convocado poderá ter sua documentação médica avaliada por médico do
trabalho fornecido pela Prefeitura, que no ato da inspeção médica definirá pelo deferimento
ou indeferimento de sua aptidão no cargo pleiteado.
8. DOS RECURSOS
8.1. Os pedidos de recursos dos resultados de classificação deverão ser realizados no prazo
de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar da data de divulgação da classificação,
mediante preenchimento do Formulário para Recurso (ANEXO IV), a ser entregue na sede
da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Amélia Maltashe, s/nº, Edifício Itamaraty –
2º piso, Bairro Cidade Nova, Marataízes, ES, no horário de 09 h às 16h de acordo com a
data estipulada no Cronograma de que trata o ANEXO V.
8.2. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e consistente;
d) contra terceiros;
e) em coletivo; e
f) com teor que desrespeite a banca examinadora.
8.3. Não será aceita outra forma de recurso além daquela especificada no subitem 8.2.
8.4. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recursos.
8.5. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá ocorrer alteração da classificação
inicial obtida pelo voluntário.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1. O candidato aprovado na 2ª ETAPA poderá ser convocado, de acordo com interesse e
conveniência da administração, para formalização do contrato de prestação de serviço em
caráter temporário pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período.
9.2. Os candidatos serão
www.marataizes.es.gov.br;

convocados

através

de

Edital

publicado

no

site

9.3. O não comparecimento em data estabelecida para a assinatura do contrato implicará na
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO do processo seletivo.
9.4. O Candidato para formalização do Contrato de Prestação de Serviço em caráter
temporário, deverá se apresentar com cópias simples e legíveis dos seguintes documentos,
devendo apresentar o documento original, para conferência:
a) se casado, Certidão de Casamento; se solteiro, Certidão de Nascimento;
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b) Certidão de Nascimento acompanhada do Cartão de Vacina no caso de filhos menores de
14anos;
c) Carteira de Identidade(RG);
d) Cadastro de Pessoa Física(CPF);
e) Título de Eleitor com comprovante de quitação eleitoral;
f) Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo masculino);
g) Certidão de Regularidade junto ao Conselho de Classe e Carteira do Conselho de Classe;
(para profissionais com registro obrigatório);
h) PIS ouPASEP;
i) Carteira de Trabalho –CTPS;
j) Comprovante de Residência;
k) Comprovante de escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo (Diploma ou
declaração acompanhada de histórico escolar);
l) Atestado de Antecedentes expedido pela Polícia Civil do Estado onde resida;
m) Certidão Negativa de Distribuição Criminal emitida pelo Juízo da Comarca onde resida o
candidato;
n) 01 (uma) foto 3x4(colorida/recente);
o) Cartão SUS.
9.5. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos do artigo 37, inciso
XVI, da Constituição da República.
9.5.1. Em nenhuma hipótese será permitida a acumulação de cargo no município, para
servidor contratado neste processo.
9.6. A Secretaria Municipal de Saúde designará o convocado para o exercício do cargo na
Unidade de Pronto Atendimento e regime de horário que melhor lhe convier, conforme
conveniência e oportunidade. A sua recusa implicará na desistência da vaga do Processo
Seletivo.
9.6.1. Em hipótese alguma o candidato poderá permanecer no cadastro de reserva na
expectativa de nova unidade de lotação e/ou alteração de carga horária.
9.7. Os candidatos aprovados e convocados serão submetidos as diretrizes do e-social
referente a medicina do trabalho.
9.7.1. O médico examinador poderá definir pela aptidão ou inaptidão, seguindo protocolos
específicos de acordo com o cargo, podendo solicitar exames complementares que julgar
necessários para a conclusão de seu parecer e também relatórios de médicos assistentes.
9.7.2. Exame Admissional: realizar antes do início contratação e tem validade de 12 meses.
(os dados do exame será enviado ao eSocial juntamente com o registro, 1 (um) dia antes do
funcionário começar a trabalhar efetivamente)
9.7.3. Exame Periódico: realizar conforme determina os laudos da medicina (PCMSO),
podendo ser a cada 6 meses, 1 ano ou 2 anos, conforme determinado.
9.7.4. Retorno ao Trabalho – Deve ser realizado no primeiro dia após término de afastamento
pelo INSS ( superior a 15 dias), independente do motivo do afastamento.
9.7.5. Mudança de Função – Deve ser feito sempre que haver mudança de função e/ou local
de trabalho, desde que tenha alterações nos riscos ambientais envolvidos.
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9.7.6. Demissional: para qualquer tipo de demissão, à partir da data de desligamento até 10
dias, este é exame não é exigido quando o trabalhador tenha feito o exame periódico
anteriormente dentro do prazo de 135 dias para empresa/local de trabalho com grau de risco
I e II e de até 90 dias para empresas/local de trabalho com grau de risco III e IV.
9.8. O candidato que firmar contrato e não assumir o exercício na data estabelecida, o
contrato será rescindido.
9.9. Não será efetivada, em hipótese alguma, a contratação do candidato que não apresentar
toda documentação requerida neste edital.
9.10. O contrato efetivado fica obrigatoriamente sujeito a um período de experiência de até
os 03 (três) primeiros meses, podendo ser rescindido por uma comissão específica, caso
seja verificado que o contratado não tenha atendido qualquer uma das seguintes alíneas: a)
aptidão para exercer a função para a qual foi contratado; b) condições de corresponder aos
atributos exigidos para o cargo; c) desenvolvimento satisfatório na função exercida; d)
condições de se adaptar à estrutura hierárquica institucional.
10. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1. A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer
tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos
neste edital; o candidato que não atender a estas exigências terá sua inscrição
CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.
10.2. A lista geral dos candidatos será disponibilizada no site www.marataizes.es.gov.br e no
Diário Oficial do Município por ordem de classificação.
10.3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento deste Processo Seletivo
Simplificado por meio do site www.marataizes.es.gov.br.
11. DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
11.1. A rescisão do contrato administrativo de prestação de serviço, antes do prazo previsto,
poderá ocorrer:
a) a pedido do contratado;
b) por conveniência da administração pública;
c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar; ou
d) em virtude de nomeação de candidatos habilitados em Concurso Público ou Processo
Seletivo Público.
12. DA LOCALIZAÇÃO E DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES
12.1. Os candidatos serão lotados na Unidade de Pronto Atendimento de Marataizes
(PAMM/UPA) de acordo com a disponibilidade de vagas determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde.
12.2. O candidato classificado e contratado, na impossibilidade de cumprir este requisito,
inclusive o regime de escala para a jornada de trabalho, o mesmo será automaticamente
eliminado.
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13. DA DESISTÊNCIA
13.1. A desistência da escolha, em qualquer cargo, após a formalização do Contrato de
Designação Temporária deverá ser feita por escrito, protocolizada na Prefeitura Municipal de
Marataízes e assinada pelo candidato desistente. O candidato fica ainda impedido de
concorrer a qualquer Cargo/Função no decorrer do ano vigente e no ano subsequente nos
Processos Seletivos promovidos pela Secretaria de Saúde a partir da data do seu pedido de
Desistência.
13.2. Fica vetado ao candidato a desistência parcial da carga horaria após a formalização do
Contrato de Designação Temporária.
13.3. A ausência do candidato no local de trabalho por 5 (cinco) dias úteis sem justificativa,
ininterruptos ou não e a qualquer tempo da vigência do contrato, caracterizará sua
desistência. Sendo a mesma formalizada pelo RH da Secretaria de Saúde.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
14.1. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Marataízes o
foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes deste Processo Seletivo
Simplificado Público.
14.2. O prazo de validade do presente processo seletivo serão de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por igual período se necessário, contados a partir da data de publicação da
classificação de que trata a 1ª ETAPA.
14.3. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial instituída pela
Portaria nº 224, de 18 de Outubro de 2018 e alterada pela Portaria 001/2019 publicada em
10/01/2019 e/ou Secretaria Municipal de Saúde, observando os princípios que regem a
Administração Pública.
14.4. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegura ao candidato apenas
expectativa de direito à contratação, ficando a concretização do preenchimento das vagas
condicionada a gradativa necessidade do serviço público municipal, de exclusivo interesse e
conveniência da Administração, e ainda da rigorosa ordem de classificação e do prazo de
validade do Processo Seletivo, bem como a observância das disposições legais pertinentes,
em especial, à disponibilidade orçamentária, o limite previsto pela Lei de Responsabilidade
Fiscal para despesas com pessoal e o Plano Plurianual –PPA.
14.5. Durante o prazo de validade do processo seletivo, a administração pública municipal,
de acordo com a sua necessidade, interesse e conveniência, poderá proceder à contratação
dos candidatos classificados fora do limite de vagas estabelecidas neste Edital, observandose, rigorosamente, a ordem de classificação.
14.6. Todas as despesas relativas à participação no Processo Seletivo Simplificado, inclusive
gastos com viagens e/ou hospedagem, envio de correspondências, autenticação de
documentos bem como aquelas relativas à apresentação para contratação correrão a
expensas do próprio candidato.
14.7. A concessão do vale-transporte se limitará apenas ao deslocamento do servidor
contratado dentro do limite territorial do Município de Marataízes, onde a Administração
Pública participará com a ajuda de custo equivalente a parcela que exceder a 6% (seis por
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cento) de seu salário básico, e, para sua liberação serão considerados somente os dias
efetivamente trabalhados.
14.8. A Secretaria Municipal de Saúde e a Comissão Coordenadora do Processo Seletivo
Simplificado se reservam o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em
qualquer fase do certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos supervenientes, não
previstos ou imprevisíveis.

Marataízes, ES, 11 de Fevereiro de 2019.

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

POLYANA FERREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Especial

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
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ANEXO I - DOS CARGOS E VAGAS – PAM/UPA
CARGO/ FUNÇÃO

VAGAS

SALÁRIO
BASE

PRÉ-REQUISITO / ESCOLARIDADE

CH

Cadastro Reserva

R$ 1.043,18

Ensino Médio completo com Curso de informática: Microsoft Word e Excel no mínimo de
no mínimo 120 (cento e vinte) horas.

40h

AUX. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Cadastro Reserva

R$ 998,00**

Ensino fundamental I completo tendo concluído a 4ª série ou o 5º

40h

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

Cadastro Reserva

R$ 1.261,92

Ensino fundamental I completo tendo concluído a 4ª série ou o 5º ano; Carteira de
Habilitação de Motorista Profissional, categoria “D” com curso específico de transporte
coletivo de passageiros;

40h

MÉDICO PLANTONISTA

Cadastro Reserva

R$ 8.918,82

Curso de Nível Superior em Medicina com Registro no Conselho Regional de Medicina

24h

ENFERMEIRO

Cadastro Reserva

R$ 2.187,31

Curso superior em Enfermagem e registro Conselho Regional de Enfermagem
(COREN).

30h*

FARMACEUTICO

Cadastro Reserva

R$ 2.187,31

Curso de Nível Superior em Farmácia ou Farmácia Generalista. .Registro respectivo
conselho de Classe.

30h*

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Cadastro Reserva

R$ 1.177,78

Ensino Médio completo com Curso Técnico Profissionalizante em Enfermagem, com
registro no Conselho Regional de Enfermagem.

40h

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Cadastro Reserva

R$ 1.009,53

Ensino Médio completo com Curso Auxiliar em Enfermagem com registro no respectivo
conselho de classe.

40h

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Cadastro Reserva

R$ 1.177,78

Ensino médio completo com curso Técnico em Higiene Dental ou Técnico em Saúde
Bucal. Possuir registro no CRO

40h

AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Obs.: Os cargos em que a carga horaria esteja sinalizada com “*” indica que está sendo questionada inconstitucionalidade da Lei 2022/18.
** Com ajuste do salário mínimo de 2019
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE
RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR ATENDENDO ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
















Relacionar e pôr em prática as obrigações e procedimentos, hábitos e atitudes de um bom motorista de veículos oficiais, tanto com respeito ao veículo, quanto
- principalmente - às pessoas que transporta;
Dirige ônibus, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o ao destino previsto, segundo as regras de trânsito, transportando passageiros;
Vistoriar o veiculo, verificando o estado dos pneus, óleo, água e combustível, testar os freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de
funcionamento;
Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, o número de viagens e outras instruções, para programar a sua tarefa;
Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos
passageiros, de transeuntes ou outros veículos;
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o ao local de pernoite, para permitir sua manutenção e abastecimento.
Zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados;
Verificar abastecimento de combustível, água e lubrificantes;
Comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento dos veículos;
Seguir rigorosamente as escalas de trabalho;
Seguir rigorosamente as normas de trabalho;
Manter a pontualidade no horário de trabalho;
Manter a disciplina e tratar todos com urbanidade;
Respeitar as leis de trânsito e executar outras tarefas correlatas.
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
Atribuições típicas de telefonia:








Operar a mesa telefônica para estabelecer comunicação interna, externa ou interurbana;
Anotar recados, transmitindo-os a parte interessada;
Controlar o livro de chamadas interurbanas;
Elaborar mapas visando a prestação de contas relativo às chamadas telefônicas;
Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho, bem como pela limpeza e ordem do local de trabalho;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras atribuições afins.
Atribuições típicas de auxílio em biblioteca:
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Organizar os livros nas estantes;
Auxiliar os visitantes em pesquisas quando necessários;
Zelar pelos livros: encapar, grampear, colar, recuperar obras danificadas e cadastrá-los.
Carimbar e etiquetar os livros;
Efetuar e atender ligações telefônicas;
Auxiliar no controle de entrada e saída de obras da Biblioteca;
Zelar pelo patrimônio, utilizando bem os equipamentos sob sua responsabilidade;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras atribuições afins.
Atribuições típicas de atendimento:



Recepcionar e prestar serviços de apoio a visitantes e aos munícipes que se dirigem aos prédios públicos atendendo-os em geral com informações
precisas;
Marcar entrevistas ou consultas e/ou agendar compromissos;
Observar normas internas de segurança;
Conferir documentos por ocasião de seu recebimento;
Notificar a segurança sobre presenças estranhas;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano;
Interagir com todos os departamentos de maneira eficaz;
Entregar o crachá de visitante na entrada;
Acionar serviço de limpeza, quando necessário;
Anunciar a chegada do visitante ou de funcionário, previamente agendado;
Executar outras atribuições afins.
Atribuições típicas de auxílio a trabalhos sociais:
Auxiliar nos estudos ou pesquisas sociais;
Auxiliar no planejamento e na programação de requisitos sobre a situação de crianças em idade escolar e suas famílias;
Participar de campanhas de saúde junto às escolas, visando à prevenção e no combate a cárie dentária, a verminose e às doenças em geral;
Auxiliar na organização dos meios de recreação e lazer e outros serviços sociais;
Prestar auxílio no encaminhamento de pacientes às clinicas, hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, prestando assistência
familiar;
Efetuar a distribuição de medicamentos e tratamentos prescritos por médicos a pacientes carentes;
Auxiliar no encaminhamento de crianças abandonadas às entidades de amparo, acompanhando seu desenvolvimento;
Manter atualizado os fichários e os arquivos existentes;
Executar serviços de datilografia e digitação;
Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho.
Executar outras atribuições afins.

























ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamento ou indicações terapêuticas;
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Proceder ao socorro de urgência e emergência;
Encaminhar os pacientes para exames radiológicos, visando à obtenção de informações complementares sobre o caso a ser diagnosticado;
Estudar os resultados de exames e análise realizados em laboratórios especializados;
Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas;
Fazer pesquisa de campo ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações;
Atender a servidores públicos ou a pessoa da família em casos doenças;
Fazer perícia e participar da junta Médica para fins de posse, licença e aposentadoria;
Fazer imunizações periódicas dos alunos de estabelecimentos de ensino;
Prestar informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade;
Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos sobre sua atividade;
Elaborar a elucidação de casos de suspeita de veículos, de entorpecentes e outros;
Coordenar equipes técnicas de serviços já existentes ou a serem criadas, bem como equipes técnicas de plantão;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Observar normas do Sistema Único de saúde;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Participar de ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, nos diferentes níveis de
complexidade do sistema, no âmbito da atenção à saúde individual e coletiva;
 Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos assistências (organizações a demanda e oferta de serviço) no âmbito do
Sistema Único de Saúde do município, integrando-o com os outros níveis do sistema.
 Auxiliar no centro cirúrgico, executando o controle dos sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de culta pressão, para
registrar anomalias;
 Ministrar medicamentos e tratamentos e pacientes internados, observando horários, posologia e outros dados, atendendo prescrições médicas, registrando as
tarefas executadas; as observações e as reações ou alterações importantes, anotando-as no prontuário do paciente;
 Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência;
 Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
 Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os
serviços médicos e de enfermagem;
 Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
 Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
 Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
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Participar de campanhas de educação e saúde;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
 Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
 Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica;
 Orientar à população em assuntos de sua competência;
 Preparar e esterilizar material instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
 Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas;
 Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;
 Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
grupos prioritários;
 Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças,
gestantes e outros);
 Participar de campanhas de vacinação e de educação e saúde;
 Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
 Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
 Executar outras atribuições afins.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: FARMACEUTICO
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Fiscalizar farmácias, drogarias, indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação
vigente;
 Orientar quanto a utilização de sistemas de segurança individuais e coletivos;
 Orientar quanto a utilização de equipamentos de laboratório e métodos de análise adequados à sua finalidade;
 Controlar vetores e pragas urbanas, ainda que não privativas ou exclusivas, na Aquisição dos produtos; Preparo das soluções concentradas e diluídas ou
outras manipulações; Armazenamento das soluções; Gerenciar e/ou supervisionar o transporte, aplicação dos produtos e a manutenção dos equipamentos;
Vistoria, perícia e emissão de pareceres técnicos e Controle de qualidade
 Prestar orientações quanto ao uso, a guarda, administração e descarte de medicamentos e correlatos, com vistas à promoção do uso racional de
medicamentos ;
 Pparticipar ativamente nas equipes multidisciplinares de terapia nutricional e equipes multidisciplinares de assistência domiciliar diversas, tais como: Programa
de Saúde da Família (PSF), Comissão de Terapia Oncológica (CTO), Comissão de Ensino e Pesquisa (CEP), Comissão de Suporte Nutricional (CNS),
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e outras;
 acompanhaa os pacientes com suporte nutricional domiciliar, terapia oncológica e outras que requerem a prestação de cuidados farmacêuticos;
 Diluir e preparar soluções de medicamentos de uso intravenoso para administração no domicílio do paciente;
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Monitorar as terapias com antiagregantes plaquetarios , anticoagulantes (derivados da heparina, cumarina, e outros), bem como os parâmetros bioquímicos;
Orientar quanto aos procedimentos de limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção de superfícies e esterilização de equipamentos, e materiais, bem como, a
calibração dos mesmos;
Realizar ou participar de pesquisas no âmbito de assistência domiciliar, respeitado o estabelecido na Comissão Nacional de Ética e Pesquisa
Assessorar autoridades superiores, preparando formas e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, afim de fornecer subsídios para a
elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres, manifestos e outros;
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias primas;
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para
atender aos dispositivos legais;
Proceder a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e
experimentais, para obter remédios e outros preparados;
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas;
Realizar programas junto à vigilância sanitária e à farmácia municipal;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;
Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS














Auxiliar o cirurgião dentista em suas atividades, preparando sob supervisão dos medicamentos;
Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho;
Lavar, esterilizar, lubrificar e cuidar do material odontológico;
Controlar o estoque de material de gabinete;
Recepcionar o paciente, registrá-lo e encaminhá-lo ao odontólogo;
Instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mão);
Cuidar da higiene, limpeza e do gabinete;
Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento;
Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
Fazer cálculos simples;
Preencher fichas, formulário, talões, mapas, requisições e/ou outros;
Auxiliar na elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas pelo órgão;
Sob supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa
bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental;
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Compete ao técnico em saúde bucal sempre sob supervisão com a presença física do cirurgião dentista;
Participar do treinamento de auxiliar do consultório dentário;
Colaborar nos programas educativos de saúde bucal;
Colaborar nos levantamentos e estudos epidemiológicos; como coordenador, monitor e anotador;
Educar e orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre prevenção e tratamento das doenças bucal;
Fazer a demonstração de técnicas de escovação;
Responder pela administração de clínica;
Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos atendentes de consultórios;
Fazer a tomada e revelação de radiografias intra-orais;
Realizar remoção de indutos, placas e cálculos supra gengivais;
Executar a aplicação de substâncias para a prevenção da carie dentária; Inserir e condensar substâncias restauradoras;
Polir restaurações vedando-se a escultura;
Proceder a limpeza a antissepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos;
Remover suturas, confeccionar modelos e preparar moldeiras;
Executar outras tarefas correlatas.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: AUXILAR DE ENFERMAGEM
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS
 Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços de auxiliar de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;
 Promover a higiene e conforto dos pacientes;
 Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
 Medir e registrar diureses e drenagens; executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-morte e transferência;
 Ministrar alimentação quando necessário;
 Promover mudança de decúbito;
 Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as funções de auxiliar de enfermagem;
 Obedecer as normas técnicas de biossegurança na execução de suas atribuições;
 Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;
 Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação;
 Orientar à população em assuntos de sua competência;
 Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;
 Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
grupos prioritários;
 Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças,
gestantes e outros);
 Participar de campanhas de vacinação e de educação e saúde;
 Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento;
 Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza;
 Executar outras atribuições afins.
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ANEXO III – PONTUAÇÃO - NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO
NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO
NATUREZA DO TÍTULO

PONTUAÇÃO POR
CERTIFICADO

CERTIFICADO DOS CURSOS DE BLS (SUPORTE
BÁSICO DE VIDA) E APH (ATENDIMENTO PRÉ20
HOSPITALAR) DE NO MÍNIMO 40H
CERTIFICADO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO
DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE
EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO DETRAN
20
CONFORME ART 145 CTB, RESOLUÇÃO
CONTRAN Nº 168/2004
10
CURSOS ACIMA DE 120 HORAS
6
CURSOS DE 80 A 120 HORAS
4
CURSOS DE 20 A 79 HORAS
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS

Nº MÁXIMO DE
CERTIFICADOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
CATEGORIA DE
TÍTULO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

3
60

1
2
2
2

40

OBS: 01 (UM) PONTOS POR MÊS TRABALHADO COM MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES
PONTUAÇÃO OBTIDA TITULAÇÃO = ____________________________________
PONTUAÇÃO OBTIDA TEMPO DE SERVIÇO = ____________________________
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS = ________________________________________
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ANEXO III
PONTUAÇÃO – NÍVEL SUPERIOR
NÍVEL SUPERIOR
PONTUAÇÃO
POR
CERTIFICADO

Nº MÁXIMO DE
CERTIFICADOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
CATEGORIA DE
TÍTULO

DOUTORADO

15

1

15

MESTRADO

10

1

10

PÓS-GRADUAÇÃO

5

3

15

NATUREZA DO TÍTULO

GRADUAÇÃO

CERTIFICADO DO CURSO DE APH
15
2
(ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR)
NO MÍNIMO 120 HORAS
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS TITULAÇÃO

PONTUAÇÃO
OBTIDA

30

OBS:
02 (DOIS) PONTOS POR MÊS TRABALHADO PARA OS ATESTADOS OU CERTIFICADOS
DE EXPERIÊNCIA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA EM UNIDADE MÓVEL, ACIMA DE 1 (UM) ANO/12 MESES, NO MAXIMO
60 (SESSENTA) PONTOS
DEMAIS CASOS: 01 (UM) PONTOS POR MÊS TRABALHADO COM MÁXIMO DE 60
(SESSENTA) PONTOS

PONTUAÇÃO OBTIDA TITULAÇÃO = ____________________________________
PONT. OBTIDA TEMPO DE SERVIÇO ATEND PRÉ-HOSPÍTALAR = ____________
PONT. OBTIDA TEMPO DE SERVIÇO DEMAIS CASOS= _____________________
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS = ________________________________________
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome completo do
candidato:
Data de nascimento:

CPF:

Nacionalidade:

Nome da Mãe:
Nome do Pai:
Endereço:

Nº

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefone de contato:

E-mail:

CARGO PRETENDIDO:
FUNDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO LÓGICA:

ASSINATURA DO CANDIDATO

DECLARO QUE SOU RESPONSÁVEL POR TODAS AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTEFORMULÁRIO DE
RECURSO

ASSINATURA DO SERVIDOR DA SEMUS/PMM RESPONSÁVEL
PELO RECEBIMENTO DO FORMULÁRIO DE RECURSO

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 80

ANEXO V
CRONOGRAMA
DATAS

ESPECIFICAÇÕES

13/02/2019 a 15/02/2019

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o
candidato acessar o site www.marataizes.es.gov.br.

20/02/2019

Divulgação da listagem de classificação e Convocação para entrega da
documentação pessoal e dos títulos informados na ficha de inscrição, dos
candidatos classificados.

22/02/2019 a 26/02/2019

Apresentação da documentação a ser entregue na Sede da Secretaria
Municipal de Saúde, situada na Rua Amélia Maltashe, s/nº, Edifício Itamaraty2º Piso, Bairro Cidade Nova- Marataízes-ES.

27/02/2019

Resultado preliminar dos aprovados na 2ª Etapa, com a divulgação no site
www.marataizes.es.gov.br.

28/02/2019 e 01/03/2019

Prazo para recurso, conforme item 8.1.

11/03/2019 a 15/03/2019

Análise, decisão e publicação recursal e resultado final.
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 059/2018 - Pregão Presencial Nº. 0018/2018 – 3ª Publicação
Fornecedores Registrados: L.M. DOS SANTOS MERCEARIA EPP
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - SRP
Órgão Gerenciador:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO;
Órgãos Participantes:
SEC. MUN DE AGRICULTURA, AGROPEC. ABASTEC. E PESCA, SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA E
PAT. HISTORICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS
URBANOS;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para
os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato
convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 059/2018
ITEM

L.M. DOS SANTOS MERCEARIA EPP
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

1

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMAS
PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - 500 GRS - PURO,
TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS,
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS,
ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO, ALTO
VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO
PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR A VALIDADE MÍNIMA DE 06
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

2.860

11,00

31.460,00

2

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMAS
PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - 500 GRS - PURO,
TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS,
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS,
ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO, ALTO
VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO
PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR A VALIDADE MÍNIMA DE 06
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

250

11,00

2.750,00

3

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMAS
PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - 500 GRS - PURO,
TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS,
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS,
ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO, ALTO
VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO
PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR A VALIDADE MÍNIMA DE 06
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

120

11,00

1.320,00
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4

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMAS
PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - 500 GRS - PURO,
TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS,
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS,
ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO, ALTO
VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO
PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR A VALIDADE MÍNIMA DE 06
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

40

11,00

440,00

5

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMAS
PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - 500 GRS - PURO,
TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS,
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS,
ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO, ALTO
VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO
PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR A VALIDADE MÍNIMA DE 06
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

240

11,00

2.640,00

6

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMASPÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE
- 500 GRS - PURO,TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE
GRÃOS SÃOS,LIMPOS E ISENTOS DE
IMPUREZAS,ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO,
ALTOVÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE,
VEDADOHERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM
DEVERÁCONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DEIDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DOLOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DOPRODUTO, SELO DE
PUREZA ABIC. O PRODUTODEVERÁ APRESENTAR A
VALIDADE MÍNIMA DE 06(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA -(EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).REFERÊNCIA
DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊSCORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

216

11,00

2.376,00

7

PO DE CAFE PCT DE 500 GRAMAS
PÓ DE CAFÉ EXTRAFORTE - 500 GRS - PURO,
TORRADO E MOÍDO, PROCEDENTE DE GRÃOS SÃOS,
LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS,
ACONDICIONADOS EM PACOTE ALUMINIZADO, ALTO
VÁCUO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO, A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DO
PRODUTO, SELO DE PUREZA ABIC. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR A VALIDADE MÍNIMA DE 06
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (EMBALAGEM COM 500 GRAMAS).
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, MERIDIANO.

CAMPEÃO

PCT

120

11,00

1.320,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$

42.306,00

VALOR TOTAL GERAL R$

42.306,00

Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 11 de julho de 2018
Signatários:
Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SEC. MUN DE AGRICULTURA, AGROPEC. ABASTEC. E PESCA, SECRETARIA M. DE TURISMO, CULTURA E
PAT. HISTORICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO e
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
L.M. DOS SANTOS MERCEARIA EPP
Processo Administrativo Nº. 012512/2018
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Atas de Registro de Preços Nº. 087 e 088/2018 - Pregão Presencial Nº. 0031/2018 – 2ª Publicação
Fornecedores Registrados: J.A. GALITO ME e M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO
Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE BASE PARA BANDEIRA, MASTRO PARA BANDEIRA E BANDEIRAS - SRP
Órgão Gerenciador:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO;
Órgãos Participantes:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
HABITAÇÃO E TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 088/2018

M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

UNITÁRIO

1

BANDEIRA
DO
BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
OFICIAL ESTAMPADA DUPLA FACE
EM TECIDO
DURALLON - 100% POLIÉSTER - TECIDO 2 PANOS E
MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS
ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA CORES DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

BANDEMAR /
BRASIL

6

BANDEIRA
DO
BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
OFICIAL ESTAMPADA DUPLA FACE
EM TECIDO
DURALLON - 100% POLIÉSTER - TECIDO 2 PANOS E
MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS
ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA CORES DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

UN

6

190.000

1.140,00

BANDEMAR /
BRASIL

UN

4

190.000

760,00

11

BANDEIRA
DO
BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
OFICIAL ESTAMPADA DUPLA FACE
EM TECIDO
DURALLON - 100% POLIÉSTER - TECIDO 2 PANOS E
MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS
ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA CORES DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

BANDEMAR /
BRASIL

UN

1

190.000

190,00

16

BANDEIRA
DO
BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO BRASIL
OFICIAL ESTAMPADA DUPLA FACE
EM TECIDO
DURALLON - 100% POLIÉSTER - TECIDO 2 PANOS E
MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS
ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA CORES DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

BANDEMAR /
BRASIL

UN

5

190.000

950,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$
LOTE: 00002
Ata Nº: 088/2018

TOTAL

3.040,00

M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

UNITÁRIO

2

BANDEIRA
DO
ESPIRITO
SANTO
BANDEIRA DO ESPIRITO SANTO
- BANDEIRA DO
ESTADO DO ESPIRITO- ESTAMPADA DUPLA FACE EM
TECIDO DURALLON - 100% POLIESTER - TECIDO 2
PANOS E MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME
NORMAS ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº
16287/2014, - COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA
CORES DA BANDEIRA DE ACORDO COM A LEI DO
ESTADO.

BANDEMAR /
ES

7

BANDEIRA
DO
ESPIRITO
SANTO
BANDEIRA DO ESPIRITO SANTO
- BANDEIRA DO
ESTADO DO ESPIRITO- ESTAMPADA DUPLA FACE EM
TECIDO DURALLON - 100% POLIESTER - TECIDO 2
PANOS E MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME
NORMAS ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº
16287/2014, - COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA
CORES DA BANDEIRA DE ACORDO COM A LEI DO
ESTADO.

BANDEMAR /
ES

UN

6

250.000

1.500,00

UN

4

250.000

1.000,00
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12

BANDEIRA
DO
ESPIRITO
SANTO
BANDEIRA DO ESPIRITO SANTO
- BANDEIRA DO
ESTADO DO ESPIRITO- ESTAMPADA DUPLA FACE EM
TECIDO DURALLON - 100% POLIESTER - TECIDO 2
PANOS E MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME
NORMAS ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº
16287/2014, - COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA
CORES DA BANDEIRA DE ACORDO COM A LEI DO
ESTADO.

BANDEMAR /
ES

UN

1

250.000

250,00

17

BANDEIRA
DO
ESPIRITO
SANTO
BANDEIRA DO ESPIRITO SANTO
- BANDEIRA DO
ESTADO DO ESPIRITO- ESTAMPADA DUPLA FACE EM
TECIDO DURALLON - 100% POLIESTER - TECIDO 2
PANOS E MEIO - TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME
NORMAS ABNT NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº
16287/2014, - COM ACABAMENTO ESTAMPADAS NA
CORES DA BANDEIRA DE ACORDO COM A LEI DO
ESTADO.

BANDEMAR /
ES

UN

5

250.000

1.250,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$
LOTE: 00003
Ata Nº: 088/2018

4.000,00

M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

UNITÁRIO

3

BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MARATAIZESBANDEIRA DO
MUNICIPIO DE MARATAIZES -BANDEIRA DO MUNICIPIO
DE MARATAIZES ESTAMPADA DUPLA FACE EM TECIDO
DURALLON - 100% POLIESTER - TECIDO 2 PANOS E
MEIO -TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS
ABNTNBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, COMACABAMENTO
ESTAMPADAS
NA
CORES
DABANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

BANDEMAR
/MARATAÍZES

8

BANDEIRA
DO
MUNICIPIO
DE
MARATAIZES
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MARATAIZES
BANDEIRA
DO
MUNICIPIO
DE
MARATAIZES
ESTAMPADA DUPLA FACE EM TECIDO DURALLON 100% POLIESTER TECIDO 2 PANOS E MEIO TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS ABNT
NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, - COM
ACABAMENTO
ESTAMPADAS
NA
CORES
DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

UN

6

250.000

1.500,00

BANDEMAR /
MARATAÍZES

UN

4

250.000

1.000,00

13

BANDEIRA
DO
MUNICIPIO
DE
MARATAIZES
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MARATAIZES
BANDEIRA
DO
MUNICIPIO
DE
MARATAIZES
ESTAMPADA DUPLA FACE EM TECIDO DURALLON 100% POLIESTER TECIDO 2 PANOS E MEIO TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS ABNT
NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, - COM
ACABAMENTO
ESTAMPADAS
NA
CORES
DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

BANDEMAR /
MARATAÍZES

UN

1

250.000

250,00

18

BANDEIRA
DO
MUNICIPIO
DE
MARATAIZES
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MARATAIZES
BANDEIRA
DO
MUNICIPIO
DE
MARATAIZES
ESTAMPADA DUPLA FACE EM TECIDO DURALLON 100% POLIESTER TECIDO 2 PANOS E MEIO TAMANH0 1.60 X 1.12 MT - CONFORME NORMAS ABNT
NBR Nº 16286/2014 E ABNT NBR Nº 16287/2014, - COM
ACABAMENTO
ESTAMPADAS
NA
CORES
DA
BANDEIRA. DE ACORDO COM A LEI DO PAÍS.

BANDEMAR /
MARATAÍZES

UN

20

250.000

5.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$
LOTE: 00004
Ata Nº: 087/2018

TOTAL

7.750,00

J.A. GALITO ME

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

UNITÁRIO

4

BASE
PARA
BANDEIRA
BASE PARA BANDEIRA BASE PARA MASTRO DE
BANDEIRA , MODELO EM ARCO PARA 03 BANDEIRASDE MADEIRA DE LEI PERÓBA ENVERNIZADA - COM
ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 28 MM MEDIDAS 24 CM X 16 CM X 37 CM
(L X A X C)

BANDEIRA1

9

BASE
PARA
BANDEIRA
BASE PARA BANDEIRA BASE PARA MASTRO DE
BANDEIRA , MODELO EM ARCO PARA 03 BANDEIRASDE MADEIRA DE LEI PERÓBA ENVERNIZADA - COM
ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 28 MM MEDIDAS 24 CM X 16 CM X 37 CM
(L X A X C)

14

BASE
PARA
BANDEIRA
BASE PARA BANDEIRA BASE PARA MASTRO DE
BANDEIRA , MODELO EM ARCO PARA 03 BANDEIRASDE MADEIRA DE LEI PERÓBA ENVERNIZADA - COM
ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 28 MM MEDIDAS 24 CM X 16 CM X 37 CM
(L X A X C)

UN

4

245.000

980,00

BANDEIRA1

UN

4

245.000

980,00

BANDEIRA1

UN

1

245.000

245,00
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BASE
PARA
BANDEIRA
BASE PARA BANDEIRA BASE PARA MASTRO DE
BANDEIRA , MODELO EM ARCO PARA 03 BANDEIRASDE MADEIRA DE LEI PERÓBA ENVERNIZADA - COM
ENCAIXE PARA MASTRO COM ESPESSURA DE 28 MM MEDIDAS 24 CM X 16 CM X 37 CM
(L X A X C)

19

BANDEIRA1

UN

5

245.000

VALOR TOTAL DO LOTE R$
LOTE: 00005
Ata Nº: 087/2018

1.225,00

3.430,00

J.A. GALITO ME

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UNIDADE

QUANTIDADE

UNITÁRIO

5

MASTRO
PARA
BANDEIRA
MASTRO PARA BANDEIRA - MASTRO EM MADEIRA,
FABRICADO EM MADEIRA DE LEI TODOS TORNEADOS
COM PONTEIRA EM FORMA DE LANÇA, ACABAMENTO
EM VERNIZ COM BRILHO, ALTURA DO MASTRO DE
2,20 METROS COM PONTEIRA, COMPOSTO DE
PRESILHA DE AÇO INOX PARA AMARRAÇÃO DAS
BANDEIRAS.

BANDEIRA1

10

MASTRO
PARA
BANDEIRA
MASTRO PARA BANDEIRA - MASTRO EM MADEIRA,
FABRICADO EM MADEIRA DE LEI TODOS TORNEADOS
COM PONTEIRA EM FORMA DE LANÇA, ACABAMENTO
EM VERNIZ COM BRILHO, ALTURA DO MASTRO DE
2,20 METROS COM PONTEIRA, COMPOSTO DE
PRESILHA DE AÇO INOX PARA AMARRAÇÃO DAS
BANDEIRAS.

TOTAL

UN

6

200.000

1.200,00

BANDEIRA1

UN

12

200.000

2.400,00

15

MASTRO PARA BANDEIRAMASTRO PARA BANDEIRA MASTRO EM MADEIRA,FABRICADO EM MADEIRA DE LEI
TODOS TORNEADOSCOM PONTEIRA EM FORMA DE
LANÇA, ACABAMENTOEM VERNIZ COM BRILHO, ALTURA
DO MASTRO DE2,20 METROS COM PONTEIRA,
COMPOSTO DEPRESILHA DE AÇO INOX PARA
AMARRAÇÃO DASBANDEIRAS.

BANDEIRA1

UN

1

200.000

200,00

20

MASTRO
PARA
BANDEIRA
MASTRO PARA BANDEIRA - MASTRO EM MADEIRA,
FABRICADO EM MADEIRA DE LEI TODOS TORNEADOS
COM PONTEIRA EM FORMA DE LANÇA, ACABAMENTO
EM VERNIZ COM BRILHO, ALTURA DO MASTRO DE
2,20 METROS COM PONTEIRA, COMPOSTO DE
PRESILHA DE AÇO INOX PARA AMARRAÇÃO DAS
BANDEIRAS.

BANDEIRA1

UN

30

200.000

6.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$

9.800,00

VALOR TOTAL GERAL R$

28.020,00

Prazo: 12 (doze) meses;

Data da Assinatura: 24 de outubro de 2018

Signatários:
Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE e
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
J.A. GALITO ME e M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO
Processo Administrativo Nº. 015898/2018

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2672

MARATAÍZES - ES - 11 de fevereiro de 2019 - Página 86

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços Nº. 089/2018 - Pregão Presencial Nº. 0032/2018 – 2ª Publicação
Fornecedores Registrados: FRANZ CSAJKOVICS JUNIOR - ME
Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS - SRP
Órgão Gerenciador:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO;
A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para
os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I - Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato
convocatório:
LOTE: 00001
Ata Nº: 089/2018
ITEM

1

FRANZ CSAJKOVICS JUNIOR - ME
ESPECIFICAÇÃO

MARCA

ACOLHIMENTO
DE
IDOSO
ACOLHIMENTO
DE
IDOSO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE
IDOSOS - CONTRATAÇÃO DE ATÉ 10 (DEZ) VAGAS
PARA IDOSOS EM ABRIGO INSTITUCIONAL QUE
OFEREÇA ATENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS DA RDC Nº. 283 DE 26 SETEMBRO DE
2005 - ANVISA. A INSTITUIÇÃO DEVE APRESENTAR
CARACTERÍSTICAS DOMICILIAR, DEVENDO ACOLHER
IDOSOS COM DIFERENTES NECESSIDADES E GRAUS
DE
DEPENDÊNCIA
FÍSICA.
DEVERÁ
SER
ASSEGURADA A CONVIVÊNCIA COM FAMILIARES,
AMIGOS E PESSOAS DE REFERÊNCIA DE FORMA
CONTÍNUA, BEM COMO O ACESSO À ATIVIDADE
CULTURAL, EDUCATIVA, LÚDICA E DE LAZER NA
COMUNIDADE. A INSTITUIÇÃO CONTRATADA DEVERÁ
DISPONIBILIZAR TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS
AO ATENDIMENTO DOS IDOSOS COMO ALIMENTAÇÃO,
MEDICAMENTO, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL,
ETC. DEVERÁ AINDA PRESERVAR COMO DIREITOS DA
PESSOA
ACOLHIDA:

UNIDADE

DIARI

QUANTIDADE

UNITÁRIO

4.000

135.000

TOTAL

540.000,00

A) - ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE, INCLUINDO A
BUSCA DE ATENDIMENTO JUNTO AO SISTEMA ÚNICO
DE
SAÚDE,
QUANDO
NECESSÁRIO;
B) - VISITAÇÃO DE FAMILIARES, AMIGOS E PESSOAS
DE REFERÊNCIA CONFORME ROTINA DA ENTIDADE;
C) - ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE
PERMITAM CONTATO COM FAMILIARES DURANTE O
ACOLHIMENTO, CONFORME ROTINA DA ENTIDADE;
D) - POSSIBILITAR VISITAS PERIÓDICAS DA EQUIPE
TÉCNICA
DO
CENTRO
DE
REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
PARA
O
ACOMPANHAMENTO
DO
IDOSO;
E) - APRESENTAR RELATÓRIO SOBRE ATENDIMENTO
DISPENSADO AO IDOSO QUANDO SOLICITADO PELA
CONTRATANTE.
VALOR TOTAL DO LOTE R$

540.000,00

VALOR TOTAL GERAL R$

540.000,00

Prazo: 12 (doze) meses;
Data da Assinatura: 05 de novembro de 2018
Signatários:
Robertino Batista da Silva - Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
FRANZ CSAJKOVICS JUNIOR - ME
Processo Administrativo Nº. 017831/2018
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal
FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca
ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho
ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial
MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação
ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL
Notícias
Portal da Transparência
Portal da Controladoria
Portal da Ouvidoria
Estrutura Organizacional
Emissão de Notas Fiscais
Sistema de ISS Bancário
Retirada de Certidões Negativas
Acompanhamento Processual
Emissão de DAM
Contra-cheque on-line
Legislação Municipal
Editais de Licitação
Diários Oficiais do Município
Endereço das Secretarias
Telefones de Atendimento

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo
ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
ESTEVÃO SILVA MACHADO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde
RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
ROBERTO MELEIP DE SOUZA
Secretário Municipal de Transportes
PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico
GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES
Procuradoria Geral do Município
RICARDO SIMÃO FERREIRA
Ouvidoria Geral do Município
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