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PROCESSO SELETIVO POR ANÁLISE DE CURRICULO  

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEMSA Nº 002/2020 

 

O Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Saúde (SEMSA), faz saber que realizará, nos termos das Leis Municipais nº 3.181/2019 e nº 

3.183/2019, faz saber que fará realizar o Processo Seletivo Simplificado -  Análise de Currículo, 

em atendimento às necessidades de excepcional interesse público, com vistas à contratação 

temporária de Profissionais Agente Fiscal sanitário, Motorista, Técnico de Enfermagem e 

Técnico de Enfermagem da ESF para atuarem nos setores da secretaria municipal de saúde do  

município no ano de 2020. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1.  O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta 

por 04 (quatro) servidores. 

1.2. O presente edital de abertura e todos os atos e decisões inerentes à este Edital será 

publicado integralmente no mural da sede da Prefeitura Municipal de João Neiva, na Secretaria 

Municipal de Saúde (Semsa) e no site da Prefeitura Municipal de João Neiva, 

www.joaoneiva.es.gov.br .  

1.3. Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias úteis. 

1.4. O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela 

Comissão, conforme critérios definidos no item 6.  

1.5. O presente Processo Seletivo Simplificado, terá validade de 12 (doze) meses. 

1.6. Todo contrato referente a este Processo Seletivo Simplificado será por um período de 12 

(doze) meses podendo ser prorrogado por igual período. 

 

2. DOS CARGOS E VAGAS 

 2.1. Cargos, carga horária, vencimentos e pré-requisitos: 

 

Agente Fiscal Sanitário  

- Pré requisito 
Ensino médio completo e curso básico em Vigilância 
Sanitária ou áreas afins 

- Vencimento mensal R$ 1.042,56 

- Vale Alimentação R$ 250,00 

- Carga horária 40 horas semanais 

- Vagas 01 vaga + CR 

 

Motorista de Veículos Leves 
e Pesados 

CR 

- Pré requisito 
Ensino médio completo;  
Carteira Nacional de Habilitação categoria mínima “D”;  

http://www.joaoneiva.es.gov.br/
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Certidão negativa de pontuação da CNH. 

- Vencimento mensal R$ 1.042,56 

- Vale Alimentação R$ 250,00 

- Carga horária 40 horas semanais 

- Vagas CR 

 

Técnico em Enfermagem  

- Pré requisito 
- Ensino médio completo; 

- Inscrição e registro no Conselho de Classe correspondente. 

- Vencimento mensal R$ 1.251,07 

- Vale Alimentação R$ 250,00 

- Carga horária 40 horas semanais 

- Vagas  CR 

 

Técnico em Enfermagem da 

ESF 
 

 

- Pré requisito 

- Ensino médio completo; 

- Inscrição e registro no Conselho de Classe correspondente. 

- Vencimento mensal R$ 1.251,07 

- Vale Alimentação R$ 250,00 

- Carga horária 40 horas semanais 

- Vagas  CR 

CR = cadastro de reserva 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

LOCAL 

A inscrição será realizada, exclusivamente, na Secretaria 

Municipal de Saúde, localizada à Rua Fortunato Afonso 

Tessarolo, 150, Praça do Triângulo, Centro, João Neiva/ES. 

PERÍODO 25 a 26/05/2020 

HORÁRIO 

 

De 8 h às 11h e de 13h às 16h. 

 

 

3.1. Não serão aceitas inscrições fora de prazo.  

3.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 

presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.  

3.3. As inscrições para o presente Processo Seletivo serão gratuitas;  
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3.4. São requisitos básicos para a investidura no cargo:  

I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal;  

II. possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;  

III. ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 70 

(setenta) anos incompletos;  

IV. não ter contrato temporário rescindido pela Prefeitura Municipal de João Neiva por falta 

disciplinar e/ou por justa causa;  

V. estar em gozo de boa saúde física e mental, comprovada através de atestado médico;  

VI. não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser 

desempenhada;  

VII. não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser 

desempenhada;  

VIII. não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração Pública direta e indireta 

da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou 

servidores de suas subsidiárias PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA AV. PRESIDENTE 

VARGAS, Nº 157, CENTRO – TEL: (27) 3258-4713 CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA/ES – CNPJ: 

31.776.479/0001-86 8 e controladas, exceto nos casos previstos no XVI, do art. 37, da CF/88 e 

inciso XVI, do art. 70 da Lei Orgânica do Município;  

IX. ter boa conduta;  

X. não possuir antecedentes criminais.  

3.5. Para a inscrição, o candidato ou seu procurador, deverá comparecer à Secretaria Municipal 

de Saúde munido de:  

I. ficha de inscrição, constante no anexo único, devidamente preenchida a caneta azul ou preta, 

com letra legível, sem rasura ou emendas, não devendo ser usado corretivo, que deverá ser 

fixada na parte externa do envelope;  

II. cópia do CPF ou um documento que conste o número do CPF; 

III. cópia de um documento oficial de identificação com foto;  

IV. cópia do Diploma, Histórico Escolar ou Certidão que comprove a escolaridade mínima 

exigida reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);  

V. A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando 

for revalidada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC).  
 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

4.1. Encerrado o prazo fixado pelo item 3, a Comissão publicará, no prazo de 01 (um) dia útil, a 

lista contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.  

4.2. Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos 

escritos perante a Comissão, por meio de requerimento protocolado junto à Semsa, no prazo 

de 01 (um) dia, a contar da data de sua publicação, mediante a apresentação das razões que 

ampararem a sua irresignação.  
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4.2.1. No prazo de 01 (um) dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua 

decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições 

homologadas.  

4.2.2. Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será indeferido.  

4.2.3. A lista final de inscrições homologadas será publicada, no prazo de 01 (um) dia, após a 

decisão dos recursos. 
 

5. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO  

5.1. Cópia da escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de 

pontuação. 

5.2. As declarações/certidões de tempo de serviços de órgãos públicos só serão aceitas se 

expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos, e se forem referentes ao cargo pleiteado;  

5.2.1. Todo candidato que comprovar o tempo de serviço na Carteira de Trabalho e que não 

constar na mesma data do encerramento do contrato deverá juntar no envelope de inscrição, 

declaração da empresa que o mesmo mantém vínculo empregatício até a data da inscrição;  

5.2.2. Para efeitos de pontuação, o candidato que não apresentar a declaração mencionada no 

inciso anterior, não será contado o tempo de serviço.  

5.3. As declarações de conclusão dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e 

Doutorado), somente serão aceitas se o curso for concluído a partir de 2015, desde que 

constem no referido documento: data de conclusão e aprovação de monografia e histórico do 

curso (no caso de lato sensu) e aprovação da dissertação ou tese (nos casos de stricto sensu. Os 

cursos concluídos anteriormente ao ano de 2015, somente poderão ser comprovados por meio 

de Certificados ou Diplomas. 

5.4. A pontuação dos títulos obedecerá aos critérios: 
 

6. DA PONTUAÇÃO 

6.1 Critérios para atribuição de pontuação de curso/qualificação profissional e experiência 

profissional, para efeito de classificação dos cargos de Agente fiscal Sanitário, Motorista de 

Veículos Leves e Pesados, Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem da ESF. 

 

Critérios de Pontuação  Pontuação 
Quantidade 

Máxima 

Pontuação 

máxima 

Tempo de serviço prestado como Regente de Classe 

(área pública ou privada) 1,0 ponto por mês 

completo até o limite de 50 (cinquenta) meses. 

1,0 50 meses 50,0 

Curso superior em qualquer área – máximo de 01 

(um) diploma. 
30,0 01 30,0 
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Curso de capacitação ou aperfeiçoamento com carga 

horária mínima de 10 (dez) horas – máximo de 02 

(dois) certificados, realizado a partir de 2016. 

4,0 05 20,0 

TOTAL DE PONTOS 100,0 

 

7. DO DESEMPATE 

7.1. O critério de desempate será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 

8. DA CONVOCAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1. A convocação dos classificados será realizada pela Semsa, de acordo com a necessidade, 

divulgada no site www.joaoneiva.es.gov.br e afixada no mural da Semsa.  

8.2. Para fins de atendimento à convocação, para efetivação da formalização do contrato, o 

candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, apresentar todos os documentos originais para 

conferência com as cópias apresentadas no ato da inscrição, sob pena de ser ELIMINADO do 

Processo Seletivo Simplificado. 

8.3. A convocação para contratação obedecerá, rigorosamente, à classificação do Processo 

Seletivo e, caso o candidato ou seu procurador não esteja presente no momento de sua 

convocação, o mesmo será reclassificado uma única vez, sendo encaminhado para o final da 

lista de classificação.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. A remuneração dos servidores contratados respeitará os mesmos padrões previstos no 

Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Município de João Neiva, inclusive no que 

pertine aos direitos e obrigações. 

9.2. Correrá por conta do candidato a realização do exame admissional necessário a sua 

contratação. 

9.3. O profissional contratado na forma deste Edital, terá a qualquer tempo, o seu desempenho 

avaliado pela sua chefia imediata, quando for evidenciada a insuficiência do desempenho na 

função exercida ou má conduta, acarretará na rescisão imediata do contrato celebrado com o 

Município. 

9.4. A insuficiência de desempenho profissional, verificada através de evidências e atestada 

pela chefia imediata, registrada em ata, resultará na rescisão imediata do contrato ou na não 

renovação de seu contrato celebrado com o Município, respeitada a legislação vigente. 

9.5. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar constantemente as publicações 

oficiais e os prazos referentes a este Processo Seletivo Simplificado, no site 

www.joaoneiva.es.gov.br, ficando a Prefeitura Municipal de João Neiva isenta de qualquer 

outro tipo de comunicação com o candidato. 

9.6. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela autoridade 

competente na forma legal prevista. 
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9.7. No interesse e necessidade da Administração Pública, o exercício do cargo público poderá 

exigir a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e feriados.  

9.8. A aprovação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua contratação, apenas 

a expectativa de ser convocado, seguindo rigorosa ordem de classificação.  

9.9. Os candidatos aprovados serão localizados e terão exercício nos setores vinculados a 

secretaria de saúde. 

9.10. A falta de comprovação de requisito para investidura na data da contratação acarretará 

na ELIMINAÇÃO do candidato no Processo Seletivo Simplificado e na anulação de todos os atos 

a ele referentes, ainda que já tenha sido homologado o resultado final do Processo Seletivo 

Simplificado, sem prejuízo da sanção legal cabível. 

9.11. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativas 

aos candidatos deferidos e indeferidos.  

9.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública. 

9.13. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Ficha de inscrição;  

Anexo II - Modelo solicitação de recurso;  

Anexo III – Cronograma; 

Anexo IV - Atribuição dos cargos. 

 

 

João Neiva, 21 de maio de 2020. 

 

 

 

Rosilene Maria Fachetti Milani 

 

 

 

Regislaine Maciel Jacinto 

 

Samira de Bortoli 

 

 

 

Bruna Rangel de Jesus 

 

 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado Semsa nº 002/2020 
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ANEXO I 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL SEMSA Nº 002/2020  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO N° __________ 

 

DECLARAÇÃO 

O abaixo assinado vem requerer à Secretaria Municipal de Saúde de João Neiva sua inscrição 

no Processo Seletivo em epígrafe, para o cargo especificado abaixo, declarando, ao assinar 

este requerimento de inscrição, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as informações 

aqui prestadas, estando ciente e de acordo plena e integralmente com todas as condições 

estabelecidas, comprometendo-se à sua devida comprovação, quando exigida, sob pena de 

não o fazendo, tornar-se insubsistente sua inscrição. 

CARGO PRETENDIDO: 

 

 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo:               Endereço:         nº    Bairro:     Cidade:      UF:    CEP:  Celular: 

     Tel. Recado:        

 CPF:   RG.:    Data Nascimento:       

 e-mail:           

Endereço residencial: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------- - - - - ------ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO Nº  _________________________ 

 

Processo Seletivo Simplificado - Edital SEMSA nº 002/2020 

Nome: Data: 

             / ___/_____ 

Cargo: 

Assinatura do Candidato Assinatura do Membro da Comissão 

(Guarde este comprovante, pois deverá ser entregue junto com um documento 

oficial com foto, no dia da prova objetiva) 

 

 

    (    ) AGENTE FISCAL SANITÁRIO             (    ) MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS                             

    (    ) TÉCNICO DE ENFERMAGEM             (    ) TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESF 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA FORTUNATO AFONSO TESSAROLO, N°150, PRAÇA DO TRIÂNGULO – JOÃO NEIVA – ES  

 CEP: 29680-000 - TEL.: (27) 3258-4757 – CNPJ: 10.585.650/0001-08 

_________________________________________________________ 

8 

 

ANEXO II 

 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 

NOME:    

 

ENDEREÇO:    

 

BAIRRO:___________________________________________________________________ 

 

CPF:  TEL:(  )   

 

DATA DE NASCIMENTO:  /  /   

 

Nº DE INSCRIÇÃO:    

 

CARGO:    

 

DESCRIÇÃO DO RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Neiva/ES,  de  de 2020. 

 

 

Assinatura do candidato 
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ANEXO III 

 CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Período das inscrições 25 a 26/05/2020 

Divulgação da listagem dos candidatos com inscrição 

homologada 

27/05/2020 

Prazo para recurso  28/05/2020 

Resultado final e homologação do resultado final 29/05/2020 

 

*O cronograma previsto poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério da Comissão do 

Processo Seletivo – Edital SEMSA Nº 002/2020*. 
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ANEXO IV 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
Cargo: Agente Fiscal Sanitário 
Grau de instrução: Ensino médio completo e curso básico em Vigilância Sanitária ou áreas afins 
Atribuições do cargo: Acompanhar e orientar projetos de melhoramento sanitário; educar, 
orientar e conscientizar sobre os problemas de saneamento; zelar pela higiene e limpeza dos 
estabelecimentos comerciais e industriais, públicos e outros; fazer cumprir as disposições 
legais pertinentes; realizar a fiscalização sanitária dos estabelecimentos e locais onde se 
proceda ao fabrico, produção, beneficiamento, manipulação, acondicionamento, conservação, 
armazenamento, transporte, distribuição, venda e consumo de alimentos, bem como do 
comércio ambulante onde se encontrem alimentos e feiras livres; realizar a fiscalização 
sanitária dos gêneros alimentícios, bem como bebidas e águas para o consumo humano; 
realizar a fiscalização sanitária na comercialização de cosméticos, perfumes, produtos de 
higiene e saneantes; fiscalizar o estado de asseio dos indivíduos que fabriquem, produzam, 
manipulem, acondicionem, armazenem, transportem, distribuam e comercializem alimentos, 
bem como os que exerçam atividades que mereçam atenção da fiscalização sanitária; atender 
às solicitações das autoridades estaduais e federais na fiscalização sanitária dos ambientes e 
processos de trabalhos no comércio e na indústria, visando à segurança, à higiene e à saúde do 
trabalhador e do consumidor de alimentos; coletar e encaminhar a laboratório oficial amostras 
de alimentos, de aditivos para alimentos e de matérias-primas alimentares, para fins de 
controle de qualidade ou análise fiscal; apreender e/ou inutilizar os alimentos e matérias-
primas alimentares ou não-alimentares, julgados, após exame laboratorial, adulterados, 
falsificados ou deteriorados, bem como os aparelhos de utensílios que não satisfaçam às 
exigências regulamentares; lavrar termos de intimação, autos de infração, de interdição, de 
apreensão e de inutilização de amostras para análise; apresentar, quando necessário, boletins 
diários de suas atividades; apresentar relatórios periódicos; assegurar o recolhimento e 
transporte de lixo hospitalar; assegurar apoio eficaz às atividades de saúde da Prefeitura, 
mediante fiscalização sanitária de estabelecimentos comerciais e industriais; executar outras 
atividades correlatas. 
 
Cargo: Motorista de veículos leves e pesados  
Grau de instrução: Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
mínima “D”  
Atribuições do cargo: Dirigir veículos automotores, obedecendo ao Código Nacional de 
Trânsito; dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas; transportar, coletar e entregar 
cargas em geral; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar 
inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e 
de cargas; realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e 
dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa; definir rotas e assegurar a 
regularidade do transporte; realizar as atividades conforme normas e procedimentos técnicos 
e de segurança; verificar itinerário de viagens, controlar o embarque e desembarque de 
passageiros e procedimentos no interior do veículo; utilizar-se de capacidades comunicativas; 
trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; 
executar procedimentos para garantir segurança e o conforto dos passageiros; transportar 
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passageiros dentro e fora do Município; executar pequenos reparos de manutenção e 
acompanhar outros que devam ser realizados em oficinas, bem como zelar pela manutenção e 
conservação dos veículos; transportar passageiros, equipamentos, documentos, etc.; 
responsabilizar-se pelo veículo, passageiros, equipamentos e documentos durante o trajeto 
que realizar; zelar e determinar a manutenção preventiva e corretiva, bem como reparos nos 
veículos, acompanhando sua execução em oficinas; realizar pequenos reparos de emergência; 
manter o veículo em perfeitas condições de utilização e de limpeza, procedendo para tanto ao 
controle de troca de óleo, calibragem de pneus, abastecimento, rodízio de pneus, lavagem, 
lubrificação, etc.; anotar em formulário padronizado a quilometragem percorrida e serviços 
executados; auxiliar na carga e descarga de materiais, equipamentos, etc.; checar indicações 
dos instrumentos do painel; ajustar bancos e retrovisores; detectar problemas mecânicos; 
identificar sinais sonoros, luminosos e visuais; desenvolver atividades que por ventura sejam 
necessárias nas diversas Secretarias da Administração Direta, desde que preencha os requisitos 
necessários para tal, em substituição ao servidor efetivo, afastado de suas atividades, 
temporariamente, conforme Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de João 
Neiva; executar outras atividades correlatas. Dirigir veículos: buscar local seguro em caso de 
perigo; desviar de buracos; evitar paradas bruscas; reduzir velocidade em caso de chuva ou 
neblina; isolar veículo em caso de emergência ou situações anormais; destravar portas do 
veículo apenas em local seguro; verificar proximidade da escolta; cumprir ordem de serviço; 
devolver objetos esquecidos no interior do veículo; calcular distância do local de destino; 
aplicar procedimentos de primeiros socorros; obedecer aos limites de velocidade, conforme 
determina a legislação pertinente, dirigindo com segurança e respeito aos demais regramentos 
de trânsito: não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas ou quaisquer drogas ilícitas, antes, 
durante e nos intervalos dos deslocamentos e, ainda, não permitir que os passageiros o façam 
durante o trajeto; submeter-se a testes de alcoolemia, se solicitados em fiscalização de 
trânsitos; realizar anotações dos cronotacógrafo no início e no fim de cada trajeto; em especial, 
não dirigir sob o uso de medicamentos que alterem comportamento; não falar ao celular com 
o veículo em movimento; estar sempre munidos do respectivo documento de habilitação e o 
documento do veículo; recolher em local apropriado o veículo, após a realização dos serviços, 
deixando-o corretamente estacionado e fechado. Transportar pessoas, cargas ou valores: 
utilizar software de navegação (definição do itinerário via GPS), quando disponível; auxiliar 
deficientes, gestantes, idosos e crianças no embarque e desembarque; liberar embarque e 
desembarque em local seguro e permitido; alterar itinerário em caso de situações de risco ou 
emergência; calcular tempo de chegada ao destino; consultar guias e mapas; colocar objetos 
dos passageiros no compartimento de bagagem; acondicionar carga no veículo; verificar 
condições físicas da carga, acomodar ocupantes no veículo, embarcar produtos embalados, 
manusear cargas, retirar objetos dos passageiros do compartimento de bagagem, conferir 
quantidades dos bens a serem transportados, selecionar o veículo de acordo com capacidade 
licenciada, identificar avarias no veículo, verificar nível do combustível, abastecer veículo, 
limpar parte interna e externa do veículo. Realizar verificações e manutenções básicas do 
veículo: verificar estado dos pneus; testar sistema elétrico; esterilizar veículos; verificar nível do 
líquido de arrefecimento do reservatório; testar sistema de freios; conferir equipamentos 
obrigatórios do veículo; trocar óleos; acompanhar prazos ou quilometragem para revisões 
periódicas; providenciar revisões periódicas; trocar pneus; climatizar veículo; executar 
pequenos reparos mecânicos de emergência; verificar suspensão do veículo; localizar vaga para 
estacionamento; identificar obstáculos ao redor do veículo; controlar velocidade de manobra; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
RUA FORTUNATO AFONSO TESSAROLO, N°150, PRAÇA DO TRIÂNGULO – JOÃO NEIVA – ES  

 CEP: 29680-000 - TEL.: (27) 3258-4757 – CNPJ: 10.585.650/0001-08 

_________________________________________________________ 

12 

 

estacionar veículo. Manobrar veículos: localizar veículo no pátio de estacionamento; sinalizar 
local em caso de estacionamento emergencial; colocar disco no tacógrafo; verificar 
funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa; utilizar equipamentos de 
proteção individual (EPI); identificar veículos com carga perigosa. Efetuar pagamentos e 
recebimentos: efetuar prestação de contas; custodiar valores ou objetos como fiel depositário; 
conferir dados do cliente para entrega de mercadorias e execução de serviços; recolher 
assinatura do recebedor da mercadoria ou serviço; assinar comprovante de débito no 
fornecimento de combustíveis; informar, antecipadamente, a autoridade competente o 
período de vencimento do “boleto unificado” do veículo (IPVA, multa, DPVAT, licenciamento, 
etc.); preencher relatórios de controle; afixar no veículo autorizações legais para exercício da 
função. Comunicar-se: relatar ocorrências durante a realização do trabalho; acionar empresa 
seguradora; informar aos responsáveis sobre problemas mecânicos no veículo; solicitar socorro 
mecânico; relatar problemas mecânicos do veículo; portar identificação individual ou funcional 
em local visível; relatar atrasos; transmitir informações através de gestos; acionar sinais 
luminosos e sonoros; avisar extravios, furtos ou avarias de carga; acionar dispositivos de 
segurança em caso de assalto (luminosos e sonoros); prestar informações gerais aos 
passageiros; agir com ética; manter-se atualizado; zelar pelo material transportado; zelar pela 
segurança dos ocupantes do veículo.  
Demonstrar competências pessoais: Trabalhar em equipe; agir com criatividade; demonstrar 
cortesia; cumprir horários e escalas de trabalho; demonstrar capacidade visual espacial; 
trabalhar sob pressão; respeitar leis de trânsito; dirigir defensivamente; manter-se calmo; 
demonstrar noções básicas de mecânica de veículos. 
 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem. 
Grau de instrução: Ensino médio completo com habilitação na área específica, e registro no 
conselho de classe 
Atribuições do cargo: Executar ações de enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na 
recepção, triagem e acompanhamento de alta a pacientes, segundo critérios estabelecidos; 
preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos prescritos; orientar os 
pacientes na pós consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos; 
executar atividades básicas de saúde, tais como pré-consulta, pós-consulta, inalo terapia, 
curativos, visitas domiciliares, administração de medicamentos por via oral ou parenteral, 
conservação e aplicação de vacinas, aplicação de testes de reação imunológica, coletar material 
para exames laboratoriais; controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso, respiração e 
pressão arterial; efetuar a desinfecção e esterilização de material e instrumental em uso; 
registrar ocorrências relativas ao paciente; comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as 
ocorrências do estado do paciente, havidas na ausência do médico; participar das ações de 
vigilância epidemiológica, coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, auxiliando 
na investigação e no controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
participar das atividades de educação e saúde, integrando equipes de programação e de ações 
assistenciais de enfermagem, ou de equipes de trabalho pertinentes, sob supervisão do 
enfermeiro; controlar faltosos, organizando cadastro, visitando residências e conscientizando 
pacientes, comunicando-os dos riscos da descontinuidade 
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e da necessidade de sequência do tratamento; controlar medicamentos e vacinas, efetuando 
levantamento de necessidade, verificando condicionamento, solicitando suprimento, 
acompanhamento à distribuição, conforme prescrição médica, elaborando relatórios de 
consumo; preencher relatórios de atividades, lançando dados de produção e registrando 
tarefas executadas para controle de atendimento; receber o plantão, ouvindo e informando 
sobre a evolução do serviço e do estado do paciente; recepcionar o paciente, preenchendo 
dados pessoais no prontuário, verificando sinais vitais e encaminhando-o para consulta; 
coletar e preparar material para exame de laboratório, obedecendo à determinação 
superior; efetuar higiene pessoal de pacientes, executando os demais procedimentos 
necessários à manutenção do asseio individual; efetuar higiene de ambientes, desinfetando 
locais, organizando armários, arrumando leitos e recolhendo roupas utilizadas; auxiliar na 
vigilância dos pacientes, atendendo chamadas de campainhas, bem como acompanhar e 
auxiliar na movimentação, deambulação e transporte; manter organizado o setor de 
trabalho, procedendo à limpeza e assepsia de instrumentos e equipamentos; auxiliar na 
prestação dos serviços da unidade de enfermagem, lançando dados em formulários 
apropriados, mantendo controle e requisitando medicamentos e materiais necessários ao 
superior; colaborar  na elaboração de relatórios e escalas de serviços; executar outras tarefas 
correlatas. 
Demonstrar competências pessoais: 
Demonstrar compreensão; capacidade de atenção; capacidade de atendimento humanizado; 
demonstrar capacidade de saber ouvir; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar 
capacidade de persuasão e empatia. 
 
Cargo: Técnico em Enfermagem da ESF 
Requisitos: Ensino médio completo, Curso completo de Técnico em Enfermagem, e inscrição 
no Conselho Regional de Enfermagem (COREN) 
Atribuições: Participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); realizar 
procedimentos de enfermagem, como curativos, administração de medicamentos, vacinas, 
coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre 
outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e 
regulamentação; exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de 
atuação e as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na Atenção 
Básica, conforme Política Nacional da Atenção Básica. 
Demonstrar competências pessoais: 
Demonstrar compreensão; capacidade de atenção; capacidade de atendimento humanizado; 
demonstrar capacidade de saber ouvir; demonstrar coordenação motora fina; demonstrar 
capacidade de persuasão e empatia. 
 

 
 


