PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA – SC
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL PMI/CERSP/PSP No 01/2019
Anexo I
CÓDIGO

EMPREGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

VAGAS

JONADA
SEMANAL

VENCIMENTOBASE

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
01

FISIOTERAPEUTA

Diploma de graduação em Fisioterapia e comprovante de
registro no CREFITO

01 + RT

40hs

02

MÉDICO AUDITOR

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de
registro no CRM

01 + RT

20hs

03

MÉDICO CLÍNICO GERAL - ESF

Diploma de graduação em Medicina e comprovante de
registro no CRM

01 + RT

40hs

R$ 6.824,68

04

PSICÓLOGO

Diploma de graduação em Psicologia e comprovante de
registro no CRP

01 + RT

40hs

R$ 2.154,87

Certificado de curso Técnico de Enfermagem a nível de
Ensino Médio ou Ensino Médio Completo acrescido de curso
Técnico de Enfermagem e comprovante de registro no
COREN

01 + RT

36hs

R$ 1.404,57

40hs

R$ 1.250,00

40hs

R$ 1.250,00

40hs

R$ 1.250,00

40hs

R$ 1.250,00

R$ 2.154,87
R$ 4.160,05

NÍVEL MÉDIO
05

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
06

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– ÁREA 01
Bairro: Vila Alvorada e Village

07

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– ÁREA 06
Bairro: Vila Nova e Porto da Vila

08

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– ÁREA 10
Bairro: Araçatuba e Peinha

09

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– ÁREA 13
Bairro: Limpa e Sambaqui

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e
comprovante de residência na área de atuação.

01 + RT

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e
comprovante de residência na área de atuação.

01 + RT

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e
comprovante de residência na área de atuação.

01 + RT

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e
comprovante de residência na área de atuação.

01 + RT
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10

11

EMPREGO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– ÁREA 14
Bairro: Vila Esperança e parte da Vila
Nova Alvorada
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– ÁREA 16
Bairro: Ibiraquera

12

AGENTE DE COMBATE AS
ENDEMIAS

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

VAGAS

JONADA
SEMANAL

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e
comprovante de residência na área de atuação

01 + RT

40hs

R$ 1.250,00

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental e
comprovante de residência na área de atuação

01 + RT

40hs

R$ 1.250,00

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental

01 + RT

40HS

R$ 1.250,00

Conclusão da 4ª Série do Ensino Fundamental e CNH “D” ou

01 + RT

40hs

R$ 998,66

VENCIMENTOBASE

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
13

MOTORISTA ESF

superior.

RT – Reserva Técnica
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES
FISIOTERAPEUTA - Definir, planejar, organizar, supervisionar, prescrever e avaliar as atividades da assistência fisioterapêutica aos pacientes; participar de ações de
promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; compor equipe nos programas e na implementação de políticas públicas.
MÉDICO AUDITOR – Auditar os serviços hospitalares, ambulatoriais públicos ou privados, procedimentos de alto custo, hemoterapia, órtese-prótese, prontuários
médicos, laudos médicos, fichas clínicas, fichas de atendimentos ambulatoriais, de acordo com a legislação aplicável pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Verificar “in
loco” por amostragem, a quantidade do atendimento prestado ao usuário do sistema.
MÉDICO CLÍNICO GERAL/ESF – Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico,
prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comunidade; requisitar exames complementares; analisar e interpretar resultados de
exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; prescrever medicamentos,
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indicando dosagem e a respectiva via de administração; manter registros legíveis dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e
evolução da doença; emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações legais; atender emergências clínicas, cirúrgicas e
traumáticas; participar de ações de promoção e prevenção na comunidade; realizar visitas domiciliares; atuar de acordo com as diretrizes do Programa de Saúde da
Família e dos Programas de Saúde Pública em geral; exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação
superior.
PSICÓLOGO - Coordenar, orientar, e executar tarefas especializadas referentes ao estudo do comportamento humano e à dinâmica da personalidade com vistas à
orientação psicopedagógica, ocupacional, clínica e ao ajustamento individual.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Desenvolver serviços técnicos referentes a enfermagem em geral e executar outras tarefas correlatas a sua função.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – Executar tarefas nas áreas de vigilância epidemiológica e de educação em saúde comunitária e executa outras tarefas correlatas
a sua função.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – Inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de combater a presença de animais transmissores
de doenças infectocontagiosas ou peçonhentas, bem como orientar a população quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação destes animais.
MOTORISTA ESF – Dirigir veículos oficiais para exercer as atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado; executar atividades de transporte utilizando
automóveis, conforme orientação superior; comportar-se de acordo com as regras e exigências do Condigo Nacional de Trânsito; manter o asseio do(s) veículo(s) que lhe
for confiado; observar as condições de abastecimento e manutenção dos veículos e seus componentes, verificando os níveis de óleo, água, condições e fluído, dos freios
e parte elétrica; comunicar imediatamente o superior hierárquico sobre ruídos estranhos ou defeitos constatados no veículo; velar pela guarda, conservação, higiene e
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.

