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INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL (ISSEM) 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 01/2019 

Corrigido pela Errata 03 e 04 
 

ANEXO I 
 
 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 

 
CARGO 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

JORNADA: 
HORAS 

SEMANAIS 

VENCIMENTO-
BASE 
(R$) 

NÍVEL SUPERIOR 

01 
ANALISTA DE 
SEGURIDADE 
SOCIAL 

Diploma de graduação em 
Administração, Ciências Sociais, 
Ciências Atuariais, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômicas, 
Direito, Estatística ou Gestão 
Pública. 

01 40h R$ 3.992,70 

02 ENFERMEIRO 
AUDITOR 

Diploma de graduação em 
Enfermagem com Pós-Graduação 
em Auditoria em Saúde ou MBA em 
Auditoria em Saúde e Registro no 
Conselho de Classe. 

01 40h R$ 3.992,70 

03 MÉDICO Diploma de graduação em 
Medicina. 01 20h R$ 10.639,87 

NÍVEL MÉDIO 

04 AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

Ensino Médio com conhecimento 
em informática. 01 40h R$ 2.309,82 

05 TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE 

Ensino Médio com Curso Técnico 
em Contabilidade. 01 40h R$ 2.772,72 

 

BENEFÍCIOS: 
→ Promoção horizontal: acréscimo pecuniário de 3% (três por cento) a cada 3 (três) anos de 
exercício se preenchidos os demais requisitos da Lei Complementar Municipal n.º 122/2012; 
→ Triênio: garantido aos servidores públicos do Município, suas Autarquias e Fundações 
triênio correspondente a 6% (seis por cento) sobre o vencimento básico, para cada 3 (três) 
anos de exercício, nos termos do art. 107 da Lei Complementar Municipal n.º 154/2014; 
→ Gratificação de pós-graduação: 8% (oito por cento) de gratificação se o curso for em área 
correlata com as atribuições do cargo, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Municipal 
n.º 154/2014; 
→ Auxílio-alimentação: concedido aos servidores com carga horária de 40h (quarenta horas) 
semanais, nos termos da Lei Ordinária Municipal n.º 7.350/2017; 
→ Serviços de Saúde: disponibilizado aos servidores públicos que optarem em vincular-se 
ao Issem-Saúde, nos termos do Capítulo III do Título III (arts. 155-191) da Lei Complementar 
Municipal n.º 217/2018. 

 
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
Analista de Seguridade: 
→ Planejar, desenvolver e coordenar atividades ligadas à formulação, instrução, 
implementação, execução, acompanhamento, análise e avaliação de processos de 
concessão de benefícios, manutenção e revisão de benefícios e serviços ligados à gestão 
do Instituto; 
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→ Proceder à orientação e ao atendimento aos segurados e seus dependentes quanto aos 
benefícios e serviços prestados;   
→ Cadastrar e manter atualizado o cadastro dos segurados;   
→ Executar e coordenar programas e projetos estratégicos, identificando e promovendo 
soluções de problemas de natureza técnica, administrativa e operacional; 
→ Analisar e acompanhar, elaborando ou atendendo, indicadores de processo e de 
resultados, o registro de operações e rotinas administrativas, contábeis, financeiras e 
orçamentárias; 
→ Promover a interface entre as áreas e profissionais responsáveis por projetos, definindo 
processos, métodos de controle, gerindo pessoas e avaliando as necessidades de recursos 
institucionais; 
→ Atuar de forma independente e autônoma, pesquisando e desenvolvendo soluções para 
alcance das metas, cumprindo e fazendo cumprir os prazos, atendendo e definindo 
requisitos de qualidade inerentes ao produto e/ou serviço; 
→ Executar, em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências a cargo do 
órgão de gestão do Instituto. 
 
Enfermeiro Auditor: 
→ Executar a conferência, análise, orçamentos e autorização de uso de materiais 
hospitalares (Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME) e dos procedimentos 
efetuados; 
→ Analisar as contas de todos os serviços prestados pela rede credenciada referente ao 
período de internação, tratamento, exames solicitados, autorizações para procedimentos, 
medicação e materiais específicos, taxas e diárias, além dos atendimentos em Pronto 
Atendimento; 
→ Proceder a verificação da quantidade de materiais e medicamentos que estão sendo 
cobrados pelo prestador de serviço a fim de analisar a compatibilização entre o que foi gasto 
com o paciente e o que foi prescrito, utilizado e cobrado; 
→ Auditar valores praticados na cobrança de materiais e medicamentos em relação aos 
preços acordados mediante acertos contratuais e tabelas; 
→ Realizar as justificativas e recursos de glosas, com base em conhecimento técnico, 
científico e legal utilizando tabelas e contratos firmados com a rede credenciada; 
→ Efetuar levantamento de custos para subsidiar metas gerenciais de economicidade; 
→ Prestar apoio técnico na elaboração dos valores a serem praticados nos procedimentos 
médicos hospitalares prestados pelo Issem/FMASA; 
→ Elaborar relatórios/planilhas comparativas entre credenciados e controle de despesas dos 
serviços prestados e de outras atividades inerentes à prestação de serviços; 
→ Participar de visita à rede credenciada e visita hospitalar ao segurado quando houver 
necessidade; 
→ Participar da implantação de novos serviços e benefícios, principalmente no que diz 
respeito à questão de custos/benefícios; 
→ Elaborar relatórios de auditoria que subsidiarão a adequação de rotinas e modificação de 
planos de trabalho e que contenham indicadores que representam a situação em forma de 
registro; 
→ Participar das ações de prevenção e dos agravos à saúde com os segurados; 
→ Realizar mapeamento e perfil dos segurados/beneficiários contribuindo na implantação de 
programas com o objetivo de controlar patologias acometidas pelos segurados, assim como 
preveni-las; 
→ Realizar, quando convocado, visitação e vistoria do local a ser credenciado, juntamente 
aos demais profissionais da equipe, avaliando principalmente as condições dos cuidados de 
enfermagem a serem prestados aos segurados. 
 



 

Issem – Concurso Público 01/2019 – Anexo I Página 3/7 

Médico: 
→ Zelar pela observância do Código de Ética Médica; 
→ Manter sigilo sobre as informações a que tiver acesso; 
→ Identificar-se, de forma clara, em todos os seus atos; 
→ Comunicar à chefia qualquer irregularidade de que tenha conhecimento; 
→ Emitir parecer técnico em Juízo quando indicado como Assistente Técnico do Issem; 
→ Assessorar tecnicamente a Procuradoria Jurídica do Issem; 
→ Assessorar tecnicamente o Issem dentro do âmbito da sua competência, inclusive 
emitindo pareceres técnicos decorrentes de solicitações da Diretoria Executiva; 
→ Manter-se atualizado sobre normas técnicas, atos normativos e legislação referente à 
concessão de benefícios e à auditoria médica; 
→ Executar atividades correlatas e outras que lhes venham a ser legalmente conferidas, no 
âmbito de suas competências. 
→ Avaliar e emitir pareceres conclusivos quanto à capacidade laboral e a caracterização de 
invalidez para fins previdenciários; 
→ Examinar pedidos de prorrogação de auxílio-doença e pedidos de reconsideração de 
decisões denegatórias periciais; 
→ Avaliar o potencial laborativo residual do segurado com vistas ao encaminhamento à 
reabilitação profissional; 
→ Consignar ou não a existência de nexo técnico-epidemiológico nos casos de doença 
profissional e de doenças do trabalho; 
→ Inspecionar ambientes de trabalho para o reconhecimento do nexo técnico nos casos de 
doença profissional e doenças do trabalho, para fins de concessão de aposentadoria 
especial e sempre que entenderem pertinente para fins previdenciários; 
→ Analisar documentação referente à exposição aos agentes nocivos prejudiciais à saúde 
do trabalhador para fins de concessão de aposentadoria especial; 
→ Requisitar exames complementares e pareceres especializados a serem realizados por 
terceiros contratados ou conveniados quando necessários ao desempenho de suas 
atividades; 
→ Participar das revisões de benefícios concedidos, nos casos de denúncias ou de 
autotutela administrativa; 
→ Realizar revisão administrativa de benefícios concedidos judicialmente; 
→ Realizar avaliação médico pericial para fins de isenção de imposto de renda; 
→ Avaliar atestados de afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias por motivo de 
doença; 
→ Avaliar pedido de inscrição de dependente inválido para fins de benefícios da seguridade; 
→ Realizar exame médico pericial no segurado aposentado por invalidez com a finalidade 
de atestar a permanência das condições de incapacidade. 
→ Auditar e atuar na verificação da regularidade dos atos praticados por pessoas físicas e 
jurídicas, credenciados ou beneficiários do Issem-Saúde; 
→ Analisar os pedidos de autorizações de procedimentos médicos, internações e material 
de alto custo, identificando se o que foi solicitado é compatível à patologia diagnosticada e 
às respectivas coberturas contratuais, solicitando esclarecimentos se constatada 
incompatibilidades ou excessos; 
→ Realizar auditoria de contas in loco, de posse do prontuário médico completo, verificando 
os procedimentos durante e após sua realização; 
→ Realizar auditoria retrospectiva nos prontuários, analisando a utilização de materiais e 
medicamentos referentes ao período de internação dos beneficiários; 
→ Prestar assistência na análise e liberação de procedimentos ou materiais e 
medicamentos de alto custo e nas solicitações de autorizações com utilização de OPME - 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais; 
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→ Esclarecer ao beneficiário sobre os procedimentos propedêuticos e/ou terapêuticos 
solicitados; 
→ Havendo indícios de impropriedades ou irregularidades na prestação do serviço ao 
beneficiário, comunicar o fato por escrito ao médico assistente, solicitando os 
esclarecimentos necessários para fundamentar suas recomendações, inclusive com análise 
in loco do prontuário médico para fins de instrução da auditoria, mantido o sigilo médico; 
→ Entendendo necessário, realizar auditoria pro ativa através de visita ao beneficiário 
internado, entrevista via telefone ou presencial de familiares, médicos e enfermagem; 
→ Entendendo necessário, realizar auditoria in loco através de acompanhamento de atos 
cirúrgicos, avaliação da utilização de materiais de alto custo e dos procedimentos cirúrgicos, 
além de monitoramento de beneficiários internados; 
→ Efetuar a glosa de materiais e medicamentos que não estejam em conformidade com os 
valores, procedimentos e normas do Issem-Saúde ou mesmo do mercado, atendendo aos 
padrões de qualidade e às regras preestabelecidas; 
→ Apreciar as contestações das glosas e das não conformidades; 
→ Auditar in loco os estabelecimentos credenciados ao Issem-Saúde, verificando as 
condições de atendimento aos beneficiários e homologando a documentação pertinente; 
→ Efetuar contato com credenciados e/ou beneficiários em situações que exijam 
intervenção da auditoria médica; 
→ Auxiliar no preenchimento e apreciar as declarações de saúde preenchidas por novos 
beneficiários, visando identificar doenças preexistentes; 
→ Auxiliar na atualização das tabelas de materiais e medicamentos praticadas, com relação 
à codificação e valores; 
→ Produzir ações orientadoras e corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às 
ações e serviços de saúde; 
→ Observar e analisar as atividades desenvolvidas no Issem-Saúde, verificando a 
conformidade dos processos e dos serviços prestados com as normas vigentes e com os 
objetivos estabelecidos, visando introduzir fatores corretivos e preventivos; 
→ Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados 
que permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos do plano de saúde. 
 
Agente Administrativo: 
→ Executar serviços burocráticos, visando atender a legislação e cumprir com os 
procedimentos de cunho administrativo do município: 
→ Elaborando e encaminhando expedientes com conhecimento de legislação atinente ao 
serviço público; 
→ Digitando trabalhos atinentes à administração; 
→ Elaborando, protocolando e arquivando correspondências, requerimentos, notas fiscais, 
ofícios, contratos e demais documentos; 
→ Executando guias previdenciárias; 
→ Repassando as informações necessárias relacionadas a guias previdenciárias aos 
institutos de previdência; 
→ Efetuando o cadastro geral de empregados e desempregados. 
→ Efetuar levantamentos, registros, baixa e cadastro dos bens imóveis de acordo com as 
normas da Prefeitura de Jaraguá do Sul. 
→ Realizar o despacho de benefícios. 
→ Estabelecer e manter contatos com o público (servidores, munícipes, órgãos públicos, 
instituições privadas e outros), pessoalmente ou por telefone, atendendo com rapidez e 
eficiência, recepcionando, prestando informações, anunciando e orientando-os acerca do 
local ao qual devem dirigir-se caso a demanda não possa ser resolvida no local procurado. 
→ Proceder a entrega de documentos do setor para os contribuintes e servidores 
municipais. 
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→ Elaborar e controlar o trabalho de recebimento, classificação e arquivamento de papeis e 
documentos através do computador. 
→ Auxiliar na organização e execução de eventos da Secretaria, Fundação e/ou Autarquia 
em que estiver atuando. 
→ Atender e resolver questões com os fornecedores e demais empresas prestadoras de 
serviço para a Prefeitura (ou Secretarias). 
→ Fazer pesquisa de preços sempre que for necessária a aquisição de materiais, bem como 
efetivar o processo de compras quando necessário e/ou solicitado. 
→ Contribuir com a realização de reuniões, elaborando pautas e atas. 
→ Preparar e emitir documentos de interesse dos munícipes. 
→ Revisar e confrontar cadastros, dirimindo dúvidas e incompatibilidades existentes. 
→ Agilizar e assegurar os processos administrativos da secretaria, Fundação ou Autarquia 
em que estiver atuando: 
→ Digitando e fazendo cópias de documentos com segurança; 
→ Emitindo relatórios; 
→ Efetuando o controle do almoxarifado; 
→ Recepcionando e expedindo listagem de trabalhos processados; 
→ Efetuando controle de material de expediente; 
→ Digitando e inserindo no sistema tabelas, correspondências, relatórios, circulares, 
formulários, informações processuais, requerimentos, memorando e outros 
dados/documentos; 
→ Providenciando a duplicação de documentos utilizando máquinas para tal; 
→ Preenchendo requisições e angariando assinaturas; 
→ Conferindo nomes, endereços e telefones extraídos de documentos recebidos, fichas e 
outros; 
→ Realizando o fechamento de planilhas e de bloquetes de débitos e créditos bancários. 
→ Efetuar serviços de encadernação e de controle de materiais, operando equipamentos de 
reprografia, datilografia e outros relacionados. 
→ Realizar procedimentos relacionados às atividades funcionais do servidor, tais como 
cadastro de servidores, escalas de férias, atualizações de versões e impressão de folha 
ponto. 
→ Auxiliar na elaboração de editais, visando dar andamento aos procedimentos de compras 
e contratações, bem como aos procedimentos junto ao RH. 
→ Auxiliar nos processos de Pregões e de licitações: 
→ Recebendo documentos; 
→ Cadastrando licitantes; 
→ Registrando as propostas de preços; 
→ Analisando as propostas vindas dos participantes dos certames quanto a documentação 
exigida pela Prefeitura (secretaria); 
→ Emitindo autorização de fornecimento; 
→ Analisando os valores propostos; 
→ Realizando demais procedimentos pertinentes. 
→ Providenciar o acondicionamento e conservação de documentos, correspondências, 
relatórios, fichas e demais materiais, arquivando-os e classificando-os, visando garantir o 
controle dos mesmos e a fácil localização. 
→ Executar atividades de registros, relatórios, demonstrativos, alimentação de sistema, 
controles, digitações, arquivamento de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, 
financeiro, pessoal e material. 
→ Preparar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, mapas, formulários, fluxogramas, 
organogramas e outros instrumentos, com o intuito de criar relatórios, disponibilizar 
informações pertinentes, padronizar e otimizar o rendimento: 
→ Consultando documentos; 
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→ Efetuando cálculos; 
→ Registrando informações com base em dados levantados. 
→ Elaborar cronogramas e acompanhar a realização dos eventos, bem como administrar a 
agenda do superior, facilitando o cumprimento das obrigações assumidas, contribuindo com 
o cumprimento de prazos. 
→ Facilitar o acesso aos dados do município, realizando a manutenção e organização dos 
arquivos. 
→ Realizar o processo de aposentadoria e pensão por morte, solicitando e juntando a 
documentação necessária, bem como dando os demais encaminhamentos que se fizerem 
necessários. 
→ Organizar a junta médica dos aposentados por invalidez, identificando e elaborando 
agenda para servidores que necessitam nova perícia, os recepcionando e auxiliando os 
peritos, com o objetivo de detectar servidores que perderam seu benefício e tem o direito de 
mantê-lo. 
→ Contribuir com o processamento da folha de pagamento, ponto e frequência dos 
servidores do município, realizando procedimentos administrativos e encaminhando-os à 
Gestão de Recursos Humanos para processamento. 
→ Efetuar lançamentos contábeis de receita e despesas, folhas de pagamento, empenho, 
liquidação, ordem de pagamento, auxiliar no preenchimento de relatórios contábeis como 
SIOPS (Sistemas de Informações do Orçamento Público em Saúde), executar conciliações 
bancárias, fazer prestações de contas e comprovar subvenções, emitir DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal), emitir balancetes e demonstrativo de caixa e relatórios de 
contabilidade em geral. 
→ Zelar pelo material bibliográfico disponibilizado aos usuários na biblioteca municipal e 
proporcionar condições de acesso a estes materiais, controlando o seu empréstimo e 
devolução, providenciando a recuperação dos materiais danificados e estimulando aos 
usuários a prática da leitura. 
→ Prestar suporte na elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e/ou outros 
documentos, sempre que necessário. 
→ Elaborar ofícios, despachos, portarias, termos de convênio, aditivos, editais, atestados, 
declarações e/ou outros documentos, sempre que necessário, buscando junto a seu 
superior imediato a validação dos documentos elaborados. 
→ Protocolar processos e encaminhar ao setor competente. 
 
Técnico em Contabilidade: 
→ Prezar pela organização e fácil localização de documentos da área, de forma a manter 
um padrão de qualidade: 
→ Organizando documentos dentro de uma lógica preestabelecida; 
→ Montando balancete mensal, balanço anual e movimento diário (boletins de caixa); 
→ Realizando os arquivamentos necessários. 
→ Atender as necessidades dos serviços contábeis e financeiros, por meio da realização de 
atividades desta natureza: 
→ Emitindo empenhos e ordens de pagamento; 
→ Realizando liquidações; 
→ Procedendo a integração da folha de pagamento, encargos e retenção de impostos; 
→ Lançando receitas e despesas; 
→ Utilizando-se das ferramentas e procedimentos necessários. 
→ Realizar lançamentos contábeis, conferência dos registros em relatórios, balancetes e 
balanços, de acordo com os preceitos da legislação vigente, a fim de contribuir da melhor 
forma possível para a boa administração dos recursos públicos e suas finalidades: 
→ Realizando a conciliação bancária; informando possíveis erros ao seu superior; 
→ Buscando soluções para a correção de erros; 



 

Issem – Concurso Público 01/2019 – Anexo I Página 7/7 

→ Efetuando os lançamentos contábeis necessários; 
→ Realizando a prestação de contas dos recursos repassados como recebidos. 
→ Garantir que os registros efetuados estejam de acordo com as informações recebidas, 
conferindo, sempre que possível, as informações com o que foi lançado no sistema. 
→ Operacionalizar sistemas de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas do Estado, 
mantendo contato com todas as áreas envolvidas, recebendo dados de atos de pessoal, 
jurídicos, previdência, educação e licitações, conferindo estas informações, juntando-as com 
as informações contábeis e as enviando em tempo hábil a Controladoria, bem como manter 
arquivo organizado para levantar possíveis problemas. 
→ Preencher e encaminhar anualmente para a Diretoria de Recursos Humanos a DIRF dos 
prestadores de serviços e enviar mensalmente informações para compor a GEFIP - INSS. 
→ Verificar e dar o encaminhamento devido para resolução das pendências financeiras junto 
a órgãos federais e estaduais. 
→ Efetuar processamento da despesa, emitindo empenhos, subempenhos, liquidações, 
lançamentos de descontos (impostos e consignações), emitindo ordem de pagamento, 
restos a pagar, anulações, gerar guia para recolhimento de INSS, recibo de retenção de ISS, 
de acordo com orientação de seus superiores. 
→ Prestar apoio técnico no preenchimento de relatórios relacionados à sua área de atuação, 
contribuindo com a agilidade dos processos da área. 
→ Orientar e suprir o processo para tomada de decisão: 
→ Assessorando os superiores hierárquicos e demais servidores, visando fornecer 
subsídios para decisões; 
→ Atuando como fonte permanente de consultas a todas as Secretarias e Autoridades do 
Município; 
→ Atendendo pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas, receber 
solicitações, bem como contribuir na busca de soluções; 
→ Auxiliar em consultas sobre a matéria de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e 
orçamentária, propondo, se for o caso, as soluções cabíveis; 
→ Emitindo pareceres, laudos e informações sobre assuntos contábeis, financeiros e 
orçamentários quando necessário ou solicitado por seus superiores; 
→ Elaborando relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área. 
→ Realizar o acompanhamento da legislação sobre contabilidade pública e matérias 
correlatas e efetuar seu registro sistemático. 


