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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 004/2013 

 
 
  EDUARDO RUSSOMANO FREIRE, Prefeito Municipal de PALMEIRA DAS 
MISSÕES, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará Processo Seletivo Simplificado visando à con-
tratação de pessoal, por prazo determinado para desempenharem as suas funções junto à Secreta-
ria Municipal de Saúde, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido por 
intermédio das Leis 01/2005, 02/2005 e 03/2005 e alterações posteriores – Estatuto do Funcionário 
Público do Município de Palmeira das Missões, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da Repú-
blica, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital, para o  cargo, carga horária sema-
nal  para provimento  de 10 (dez) vagas de AGENTE DE CAMPO NA ÁREA DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE. 
 

Lei ordinária Municipal n º  4431 / 2013 
 
 
  Art. 1º. Fica o poder Executivo Municipal autorizado a contratar por tempo determi-
nado de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, Inc.IX da Constituição Federal e 
Art.252 e SS, da Lei Complementar nº 001/2005- Regime Jurídico único, dos cargos de provimento 
efetivo, que integram o Quadro de Cargos e Funções Públicas do Município estabelecidas na Lei 
Complementar nº 0002/2005, nas seguintes quantidades e denominações de cargos: 
 
Quantidade     Denominação do Cargo    Padrão 

10     AGENTES DE CAMPO        08 
 
 

 §1º Fica definido como caráter emergencial, para fins desta Lei, a necessidade  
inadiável para o serviço de saúde e de assistência médica na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF),  
na Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Sanitária; 
 
 
  §2º.  As atribuições dos profissionais que se refere o “caput” deste artigo, são as 
quem constam no Anexo da Lei Complementar nº 002, de 15 de abril de 2005. 
 
 
 Art.2º Os contratos de que trata esta Lei, são de natureza administrativa, ficando 
assegurado nãos contratados os direitos e deveres, as atribuições, condições de trabalho , respon-
sabilidade e qualificação, exigíveis , previstos na Lei Complementar nº 001/2005, que dispõe sobre 
o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais..  
 
 

Art.3º A seleção dos Contratos será feita por sorteio, após análise da equipe 
técnica da Secretaria Municipal de saúde. 

 
 

Art.4º O prazo de contratação será de seis (06) meses, a contar da assinatura dos 
contratos. 
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Art.5º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações orçamen-
tárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
Art.6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art.7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
CAPÍTULO I - DO EMPREGO 
 
1.1-  ESCOLARIDADE E OUTROS REQUISITOS EXIGIDOS:   
- Haver concluído o ensino médio; 
 
1.2. CARGA HORÁRIA: 40 horas/semanal. 
 
1.3. VENCIMENTO: R$ 939,46 (Novecentos e trinta e nove reais, quarenta e seis centavos).  
 
1.4. DAS VAGAS: 
1.4.1. A Seleção destina-se ao provimento de vagas. 
1.4.2. A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas 
apenas a expectativa de ser admitido segundo a vaga existente, de acordo com as necessidades da 
Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação. 
 
1.6. DA VAGA E LOCAL DE TRABALHO: 
-O exercício do cargo é a “Campo” e está sujeito a prestação de serviços a noite, fins de semana e 
dias feriados; trabalho interno e externo. 
 
1.6. DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO: 
a) Descrição Sintética: na organização das atividades de campo o agente é o responsável por 
uma zona fixa de 800 a 1.000 imóveis, visitados em ciclos bimensais no município infestado por 
Aedes Egypty e quadrimensais para município infestado ou infestado por  Albo pictus. O agente 
terá como obrigação básica: descobrir focos, destruir e evitar a formação de criadouros, impedir 
a produção de focos e orientar a comunidade com ações educativas. 
 
b) Descrição Analítica: suas atribuições no combate aos vetores são: 
-Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de focos no 
município e em armadilhas e pontos estratégicos nos município. 
-Monitorar os criadouros e, potencial,tendo como método de primeira escolha o controle mecânico 
(remoção, destruição, vedação e etc...); 
-Executar o tratamento focal e perifocal  e como medida complementar,o controle mecânico, apli-
cando larvicidas conforme orientação técnica; 
-Executar trabalho de orientação e conscientização da população com relação aos cuidados a fim 
de evitar a proliferação dos vetores; 
-Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação; 
-Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; 
-Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da zona sob sua responsabilidade; 
-Registrar as informações referentes a atividades executadas nos formulários específicos; 
-Deixar seu itinerário diário de trabalho no ponto de abastecimento (PA) 
-Encaminhar aos servidores de saúde os casos suspeitos de dengue. 
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CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 
 
 
2.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. A Seleção será executada por intermédio de Comissão composta por três servidores, designados 
através da Portaria n° 143/2013. 
2.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas. 
2.2 Durante toda a realização do Processo de Seleção serão prestigiados, sem prejuízo de outros, os 
princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República. 
2.1.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos; por via postal; por telex ou via fax; e-

mail; extemporâneas e/ou condicionais. 
2.1.2. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do 
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham 
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado 
pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
2.1.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem 
valor de identidade, nem documentos ilegíveis,  não identificáveis ou danificados. 
2.1.4. Para efetivar a inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadas-
tro de Pessoa Física, regularizado. 
2.1.5.. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simpli-
ficado o candidato que utilizar o CPF de terceiro. 
2.1.6. As informações prestadas na ficha de inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos 
exigidos serão de total responsabilidade do candidato ou seu procurador.  
 
 
2.2. DA  DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
2.2.1- A divulgação das inscrições será dada a conhecer por meio de Edital, no qual constarão as 
inscrições deferidas e indeferidas. 
2.2.2- O candidato deverá acompanhar esse edital; bem como a relação de candidatos homologa-
dos para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada ou processada, o 
mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado 
neste Edital. 
2.2.3- Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado da Se-
leção. 
2.2.4. Em 04/03/2013 será divulgado edital de homologação das inscrições. 
 

2.3. DA INSCRIÇÃO: 

2.3.1. As inscrições poderão ser realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de vigilân-
cia em saúde, localizada na rua João Adrião Gonçalves, 2000, Centro, de 25 de fevereiro  a 01 de março 
de 2013, no horário de 8:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00.  
 
2.3.2. A inscrição terá que ser feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração autenticada em 
cartório, com poderes específicos. Em caso de inscrição por procuração, deverá ser entregue o res-
pectivo instrumento de mandato, contendo poder específico para inscrição no PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO, acompanhado de cópia do documento de identidade do procurador, além da 
apresentação dos demais documentos indispensáveis à inscrição do candidato, acompanhado dos 
originais ou autenticado.  
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2.3.3- Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no PROCESSO DE 
SELEÇÃO de que trata este Edital,  de acordo com a Lei Municipal nº 2.277/94. 
 
 
2.3.4.  O candidato ao inscrever-se nesta condição, deverá estar ciente de que as atribuições ine-
rentes ao cargo, são todas desenvolvidas a Campo. 
  
 

a) laudo médico (original ou cópia legível autenticada) emitido há menos de um ano  
atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID,  bem como da  provável 
causa da deficiência. 
 

 
2.3.5. Os candidatos inscritos nessa condição participarão  do  PROCESSO DE SELEÇÃO,  em 
igualdade de condições com os demais candidatos, ao processo de seleção em igualdade de condi-
ções aos demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria. 
 
 
2.3.6. Condições para inscrição:  
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prerrogativas constantes do art. 12 da Constitui-
ção Federal; 
 
b) No ato da Inscrição, o candidato, obrigatoriamente, deverá apresentar os seguintes documentos, 
bem como, as respectivas cópias xerográficas destes: 

• Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da Inscrição. 
• 01 foto 3x4, recentes e sem uso; 
• Carteira de Identidade - RG 
• Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
• Título eleitoral com comprovante da última eleição, 2012, ou Certidão de estar quites com a 

Justiça Eleitoral; 
• Comprovante de escolaridade descrita neste Edital ou equivalente  
• Certificado do serviço militar. Para os candidatos que completem 18 anos em 2013, será 

aceito o comprovante de alistamento; 
• Atestado comprovando a deficiencia de que é portador, quando se tratar de inscrição a 

portador de deficiencia; 
• A documentação deverá se entregue em envelope pardo médio. 

 
 
 
2.3.7. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, ficando 
ciente que está de acordo com as exigências e normas previstas neste Edital. Se aprovado, deverá 
manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal durante a validade do PROCESSO DE 
SELEÇÃO. 
 
2.3.8. Não serão admitidas inscrições condicionadas ou por correspondência.  
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CAPÍTULO III - DA POSSE DO CANDIDATO 
 
3.1. Serão exigidos no ato de admissão e posse do candidato, os documentos abaixo relacionados, 
além das condições e documentação exigidas nos subitens 2.3.7 e 2.3.8 acima: 

• Alvará de folha corrida - fornecida pelo Fórum; 
• Atestado médico (Exame admissional  agendado e realizado pelo médico da Prefeitura 
• Carteira de Identidade - RG 
• Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
• Certidão de Nascimento ou Casamento; 
• Certidão de Nascimento e cartão de vacinação do(s) filho(s) menores de 14 anos 
• Título eleitoral com comprovante da última eleição, 2012, ou Certidão de estar quites com a 

Justiça Eleitoral; 
• Cartão do PIS ou PASEP, caso tiver; 
• Comprovante de escolaridade descrita neste Edital ou equivalente  
• Certificado do serviço militar. Para os candidatos que completem 18 anos em 2013, será 

aceito o comprovante de alistamento; 
• Declaração de que não ocupa outro cargo e/ou emprego ou aposentadoria, incompatível a 

esta admissão. 
• Comprovação de residência que poderá ser feita através de conta de luz, água ou telefone 

em nome do candidato, contrato de locação ou declaração devidamente reconhecida em 
cartório. 

• Atestado comprovando a deficiencia de que é portador, quando se tratar de inscrição a 
portador de deficiencia; 

• A documentação deverá se entregue em envelope pardo médio. 
 
 
3.2. O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A 
não apresentação dos comprovantes exigidos, tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candida-
to, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 
3.3. O exame médico pré-admissional terá caráter  eliminatório e realizar-se-á com base nas ativi-
dades inerentes ao EMPREGO a qual o candidato foi aprovado, considerando-se as condições de 
saúde necessárias para o exercício das mesmas. 
 
3.4. É de inteira responsabilidade do candidato, o acompanhamento das informações referentes ao 
PROCESSO DE SELEÇÃO em que se inscreveu.  
 
 
CAPÍTULO IV - DA SELEÇÃO 
  
4.1 - Fica previsto neste Edital que a data provável de divulgação dos selecionados é 02 de março de 
2013.  
 
 
CAPÍTULO V -  DOS RECURSOS 
 
5.1. Todos os recursos deverão ser interpostos até 1 (um) dia útil, a contar da divulgação por edital. 

a) O recurso a ser interposto deverá seguir  criteriosamente o modelo  abaixo.  
 
 
5.2. Será admitido recurso quanto: 

a) Aos resultados parciais e finais do PROCESSO DE SELEÇÃO. 
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5.3. Os mesmos deverão ser protocolados junto à Prefeitura Municipal, no prazo marcado por Edital, 
na forma de requerimento, fundamentando o referido recurso. 

a) Processo de  Seleção de referência – Edital de PROCESSO DE SELEÇÃO 004/2013 – 
Município de PALMEIRA DAS MISSÕES; 

b) EMPREGO ao qual concorre; 
c) Razões do pedido de revisão. 

 
5.5. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do pe-
dido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota. 
 
5.6. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax ou 
meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital. 
 
 
CAPÍTULO VI - DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
 
6.1. A lista final de classificação do PROCESSO DE SELEÇÃO apresentará apenas os candidatos 
aprovados. 
6.2. Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos. 
 
 
6.4. O primeiro critério de desempate será o candidato com idade mais elevada, de acordo com as 
disposições da Lei 10741/2003 - Estatuto do Idoso, Art.1º, que assegura às pessoas com idade i-
gual ou superior a 60 (sessenta) anos, combinado com o Art. 27 Parágrafo Único que estabelece o 
primeiro critério de desempate em PROCESSO DE SELEÇÃO será a idade, dando-se preferência 
ao de idade mais elevada. 
 
 
6.5. O sorteio, se necessário, será realizado em ato público, a ser divulgado por edital. 
 
6.6. O resultado do sorteio público dar-se-á através do edital de homologação final do PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO. 
 
 
CAPÍTULO VII - DO PROVIMENTO DO EMPREGO 
 
7.1. A publicação da nomeação dos candidatos será feita por Edital, publicado junto ao Painel da 
Prefeitura de PALMEIRA DAS MISSÕES. É responsabilidade exclusiva de o candidato manter atua-
lizado o seu endereço. 
 
7.2. O provimento do EMPREGO obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candida-
tos aprovados. 
 
7.3. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de admissão, a posse no EMPREGO só lhes 
será deferida no caso de exibirem:  

a) A documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo III - item 3.1 deste 
Edital acompanhada de fotocópia.   

b) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do 
Município ou ainda,  por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão 
necessária para o exercício do EMPREGO, bem como a compatibilidade para os casos de 
deficiência física. 

c) Declaração negativa de acumulação de EMPREGO, emprego ou função pública, conforme 
disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas. 
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d) Não estar incompatibilizado com investidura em EMPREGO público em razão de demissão 
por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância ou de inquérito 
administrativo. 

 
7.4. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da posse, implicará na impossibilidade 
de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da ins-
crição no PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 
7.5. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma Junta 
Médica Oficial para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua deficiência 
com o exercício das atribuições do EMPREGO. 
 
 
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
8.1. O PROCESSO DE SELEÇÃO será válido por 06 (seis) meses, a contar da data da posse do 
candidato, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante Decreto do 
Executivo Municipal, nos termos da Constituição Federal. 
 
8.2. Não haverá segunda convocação para contratação, salvo a hipótese do candidato que, ao 
comparecer e não aceitar a vaga oferecida, optar pela sua inclusão no final da relação dos candida-
tos classificados, reposicionamento este que deverá ser requerido por escrito.  
 
8.3. O candidato aprovado será convocado para assumir a vaga. O não comparecimento ou a falta 
de seu pronunciamento no prazo de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez dias), a 
contar da publicação do Decreto de nomeação na imprensa oficial da Prefeitura Municipal, implicará 
a exclusão automática do processo de posse no EMPREGO público. 
 
8.4. Todas as publicações serão feitas por afixação no painel de publicações da Prefeitura Munici-
pal. 
 
8.6. Os casos omissos serão resolvidos pela PREFEITURA MUNICIPAL, em conjunto com a equipe 
da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo PROCESSO DE SELEÇÃO. 
 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira das Missões, em 18 de fevereiro de 2013.  

 
 
 

 
 _______________________________________________ 
 Eduardo Russulmano Freire 
 Prefeito Municipal de Palmeira das Missões 
 
 
 
Registre-se e Publique-se: 
 

Marx André da Cunha Fortes 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 
 
PALMEIRA DAS MISSÕES/RS 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PREFEITURA DE PALMEIRA DAS MISSÕES 
NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________________ 
EMPREGO: ______________________________________ Nº de INSCRI-
ÇÃO:__________________ 
 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
 
(   ) 
   

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso 
 
 Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formu-
lário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

Data: ____/___________/_______ 
 
 
 
_____________________________  _______________________________________ 
Assinatura do candidato Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO IV – REQUERIMENTO PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

  
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO: ________________ Município/Órgão:______________________ 
 
Nome do candidato: ____________________________________________________________ 
 Nº da inscrição: ________________ Cargo: _________________________________________ 
 
 
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA, apresentou  LAUDO MÉDICO 
com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: 
__________________________________________________ 
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID _____________________ 
 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____________________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de cor-
reção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Es-
pecial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário ) 
 
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
 
(  ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento. 
 
 
 

Palmeira das Missões,____/______________/2013 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura 
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PROVA DE PUBLICAÇÃO DO ATO 

 
  

                                    CERTIDÃO 

 
 

               CERTIFICO que o Edital 004/20113 deste Poder Executi-

vo, ficará afixado junto ao mural deste órgão, pelo período de 07 (sete) dias, a par-

tir de 18 de fevereiro de 2013. 

 

                                  Palmeira das Missões, 18 de fevereiro  de 2013. 
 
 
 
 
                                                    MARX ANDRE FORTES 

                                                      Secretário Municipal de Administração 
 
 


