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-

250/2020, de 07 de abril de 2020, usando das suas atribuições, e conforme o disposto no art. 65, § 8º da Lei 8.666/93, bem como das anotações 
constantes no Processo nº 00186647/2015, registra por meio deste Termo de Apostilamento as condições a seguir estabelecidas. 

-
-

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo de Apostilamento tem como fundamentação legal o parágrafo 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste reajuste ocorrerão por conta da dotação orçamentária do Programa de Trabalho: 

Fonte de Recursos: 01 – RP.

Rio Branco - AC, 14 de junho de 2020.

VÔMEA MARIA DE ARAÚJO 
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 250/2020

SANTA ROSA DO PURUS

EDITAL Nº 011/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS

-

destinado a selecionar candidatos para atuarem na Rede Municipal de Saúde e Assistência Social.
1. Das disposições preliminares:

da Lei Federal nº 8.745/93, conferindo ao pessoal contratado os deveres e vantagens constantes nas Leis: Municipal e Federal vigentes;

observando os ditames da Lei nº 01/2017.

médica, maternidade, outras licenças do titular do cargo ou ainda na vacância por afastamento do servidor efetivo para ocupar cargo em comissão 
ou vagas/cargos não preenchidos no concurso publico vigente por falta de pessoal, tendo como objetivo principal o enfrentamento da pandemia 

1.10. As vagas em questão visarão atender às seguintes necessidades:

Vagas Seguimento
01 Assistente Social
01
01 Fisioterapeuta
02 Enfermeiro
01 Cirurgião Dentista
04 Vigia
04
06 Técnico de Enfermagem
09 Agente Comunitário de Saúde
02
01
02 Recepcionista

Vagas Seguimento
01 Visitador Social
02 Orientador Social
02 Assistente Social

-

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PURUS

EDITAL Nº 011/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
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-
pais de Administração e Planejamento, Saúde e Saneamento e Assistência Social de Santa Rosa do Purus, de acordo com a Portaria nº 0182/2020.

às necessidades da Administração Pública.
2. - Das vagas, carga horária e requisitos, propostos por este edital.

Cargo Carga Horária Remuneração Requisitos

Assistente Social 40 horas

Fisioterapeuta 40 horas
-

40 horas
-

Cirurgião Dentista 40 horas

Enfermeiro 40 horas
-

40 horas
-

Técnico em Enfermagem 40 horas

Vigia 40 horas
-

ços Diversos
40 horas

Agente Comunitário de Saúde 40 horas
-

cado de Curso ACS.
40 horas

Recepcionista 40 horas
Visitador Social 40 horas

Orientador Social 40 horas

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação Superior na área pretendida 14 pontos

6 pontos
2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. 30 pontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação Superior na área pretendida 14 pontos

-
6 pontos

2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. 30 pontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação Superior na área pretendida 14 pontos

-
6 pontos

2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

-
rações. 
Entrevista. ontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação Superior na área pretendida 14 pontos

6 pontos
2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 
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Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. pontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de Graduação Superior na área pretendida 14 pontos

6 pontos
2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. pontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de conclusão do Ensino Médio 10 pontos

2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. pontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de conclusão do Ensino Médio 10 pontos

2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. pontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de conclusão do Ensino Médio 10 pontos

10 pontos
2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. ontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de conclusão do Ensino Médio 10 pontos
Diploma de conclusão do Ensino Fundamental 10 pontos

2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. ontos

TITULAÇÃO PONTUAÇÃO
Diploma de conclusão do Ensino Médio 10 pontos

2,5 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Cursos, treinamentos, pesquisas, congressos, simpósios, relacionados na área do cargo pre- 2,0 pontos por cada curso, podendo ser computado 

Entrevista. 30 pontos

4. DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES.

4.2. No prédio da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, nos horários das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. 
5. NO ATO DAS INSCRIÇÕES:
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5.3. No ato da inscrição, o candidato deverá informar seus dados pesso-

de acordo com item 5.10.
5.4. Não haverá conferência de documentos no ato da inscrição, assim 
como não será aceito a entrega posterior dos mesmos.

documentos com fotocópias autenticadas;
5.6. Depois de efetuada a inscrição, o candidato receberá um compro-
vante de inscrição.

5.8. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de in-
teira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão do direito de 

5.9. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste edital.

-
lope na seguinte ordem: 

e assinatura. Os candidatos ou responsável deverão entregar pesso-

avaliados. Os critérios para pontuação seguem conforme disposto no 

-

-
tros que se enquadrem no critério de pontuação do cargo; 

critérios de pontuação do cargo; 

registrados de acordo com a legislação pertinente. 
-

tabelecidas neste edital, o candidato estará automaticamente eliminado 
da seleção.
5.13. Os candidatos no ato das inscrições deverão ter em mãos seus 

cópias;
-

tados no mesmo; 

de forma irretratável, irrevogável e irrenunciável, que tem conhecimento 
pleno, completo e inquestionável da legislação municipal que trata so-

conteúdo e dispositivos ali estabelecidos.
5.16. A entrega de documentos é de plena responsabilidade do candi-
dato, após o ato inscrição não será aceito acréscimo de documentação.
6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

-

para desenvolvê-las. 4 
-

-

pontos, conforme disposto no item 3, deste Edital. 

-

-
nicipal, pela Portaria nº 0182/2020 de acordo com § 1º do Art. 1º da Lei 
Municipal nº 01/2017.
7. DA ANÁLISE DO CURRÍCULO

que apresentadas as originais; 
-

ção devidamente autenticados ou cópias dos mesmos desde que apre-
sentadas as originais. 

atuação deverá ser fornecida através de: 

de trabalho, quando se tratar de empregado da iniciativa particular ou 
da administração pública. 
7.2.2. Declaração/Certidão do tempo de serviço público ou privado, emi-
tida pela unidade de Recursos Humanos da Secretaria em que trabalha 
ou trabalhou ou pela Direção das Unidades Escolares, na qual conste 

com seus respectivos carimbos de autenticação e em papel timbrado; 

trata o subitem 7.2.2, a Certidão/Declaração deverá ser emitida pela 
autoridade responsável pelo fornecimento do documento; 

-

-
verão, obrigatoriamente, conter a carga horária e conteúdo programáti-

-

-

processo, regulado por este Edital.
7.8. Qualquer documento ou informação falsa gera a eliminação do candidato 

tempo simultâneo. 
7.10. Os documentos apresentados em cópia, sem a apresentação das 
originais, deverão estar autenticados.
7.11. Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer docu-
mentação entregue será cancelada a inscrição por ventura efetivada e 
anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo ainda, seu autor, 
pela falsidade, na forma da lei.
8. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
8.1. Os critérios de pontuação adotados seguem conforme disposto no
item 3 deste edital.
9. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ENTREVISTA
9.1. No Prédio da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus e reali-

e 14h00min às 17h00min.
-

10. DA CLASSIFICAÇÃO, APROVAÇÃO E CONVOCAÇÃO.

-

curricular e entrevista;
11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
11.1. Ocorrendo empate, quanto ao número de pontos obtidos, o desem-

12. DO RESULTADO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

nos Murais da Prefeitura, no dia 27 de julho de 2020.
13. DOS RECURSOS
13.1. O candidato que se sentir prejudicado poderá interpor recurso me-
diante requerimento direcionado a Comissão de Seleção do Processo
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I - Protocolado na Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, no dia 

-
provação será indeferido. 

-
pulados neste Edital. 
IV - Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, con-

14. DA HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO FINAL.
-
-

de inscrição e a pontuação. 
14.2. Aos servidores contratados temporariamente, aplica-se o direito 

Santa Rosa do Purus/AC, e conforme Lei Municipal Nº 01/2017 e de-
mais Leis correlatas, sendo por tempo determinado e estritamente ne-
cessário para a consecução das atividades. 
14.3. Os candidatos serão convocados em observância a ordem da 

14.5. Aplica-se ao contratado nos termos deste Edital o disposto na le-
-

dores públicos municipais, ou o que couber.
14.6. O contratado nos termos deste Edital não poderá:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

-

III - ser novamente contratado com base no mesmo processo seletivo 
que originou a sua contratação, ressalvada as prorrogações contratuais. 
14.7. A inobservância do disposto no item 15.13 importará na resci-
são do contrato, assim como o disposto no Art 7º da Lei Municipal nº 

-
des envolvidas na transgressão. 

-
terminado serão apuradas mediante Processo Administrativo Discipli-
nar, assegurada ampla defesa.

I – pelo término contratual;
II - por iniciativa do contratado; 

demissão observando a ampla defesa e o contraditório. 

-

14.11. A inobservância do disposto no § 5º do Art. 2º da Lei Municipal 
nº 01/2017, implicará na proibição do contratado de participar de novo 

Purus/AC no ano seguinte ao abandono do cargo/função, contado da 
data do encerramento do contrato. 
14.12. O tempo de serviço público objeto de contratação por tempo de-
terminado será computada na forma prevista em Lei, observada a legis-
lação relativa ao Regime Geral da Previdência Social- RGPS. 

-

14.14. Não será fornecido ao candidato qualquer documento de caráter 

-
-

vamente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade as convoca-

-

-

inclusive os que levarem a compreensão de sua desistência tácita. 
14.18. A simples efetuação da inscrição não gera qualquer direito ao 
candidato. 15. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

administração pública:

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

-

permanecerá;
15.2. É vedada a celebração de contrato com a administração pública 
sem o preenchimento dos requisitos do item 15.1, observando, ainda, 

demissão ou perda de cargo público. 

dar-se-á após a homologação do certame, obedecido à ordem de clas-

15.4. Os aprovados serão contratados de acordo com a necessidade 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 
Saúde e Saneamento.
15.5. O candidato convocado para contratação deverá se apresentar 
perante o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

após a convocação pelo Departamento de Recursos Humanos- DRH, 
sob a pena da perda do direito ao preenchimento da vaga. 

-
gidos pelo DRH, sendo que a não apresentação dos mesmos implicará 
na perda de todos os direitos ao preenchimento da vaga. 

-

decairá do direito ao preenchimento da mesma. 

determinado, perderá todos os direitos sobre a vaga.
15.9. O candidato que não comparecer na data agendada pela Administra-

da habilitação. 
15.11. O vencimento do contratado na forma deste Edital será idêntico 

-
gir a necessidade, a critério da Administração Pública Municipal. 

-
-

derão levar a sua nulidade e consequente rescisão unilateral por parte 

15.14. Não poderão ser contratados os interessados que: 

16. DAS DISPOSIÇÕES E INSTRUÇÕES FINAIS:
16.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar todo o Processo

-
cados feitos pela comissão responsável pelo processo seletivo.

facultando à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento a 
-

o Art. 37 da Constituição da República.

16.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
17. DOS CASOS OMISSOS.
17.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do

-
pal, pela Portaria nº 0182/2020, conforme o caso.
Santa Rosa do Purus-Acre, 14 de julho de 2020.

Maria de Jesus Brandão Siqueira 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 
Daniela da Silva Santos
Membro da Comissão do Processo Seletivo
Alessandra Santos de Araújo
Membro da Comissão do Processo Seletivo
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

EDITAL N° 011/2020/PMSRP.
1. Nome completo: _________________________________________
2. RG nº: __________________________________
3. CPF: ___________________________________
4. Data de Nascimento: ____/____/_____
5. Endereço: ______________________________________________
6. Número: ___________ 7. Complemento: _______________________
8. Bairro: _________________________________________________ 9. CEP: ___________ -________

Código do cargo: _____________ 
Nome do Cargo:______________________________________________________
Observação: O candidato poderá preencher apenas uma opção, ou seja, poderá inscrever-se em apenas uma das vagas, devendo observar o graú 
de escolaridade. 

Santa Rosa do Purus – AC, ____ de _________________ de 20____.

____________________________________
Assinatura do Candidato

EDITAL N° 011/2020/PMSRP.

Candidato:_______________________________________________
Inscrição Nº: __________________________ 
Código do Cargo: ______________________ 
Cargo: __________________________________________________
Santa Rosa do Purus/AC, _____de__________________de 20____.
_______________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor

EDITAL N° 011/2020/PMSRP.
Candidato:_______________________________________________
Inscrição Nº: __________________________ 
Código do Cargo: ______________________ 
Cargo: __________________________________________________
Santa Rosa do Purus/AC, _____de__________________de 20____.
________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA RECURSO

FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nome Completo:
Código do Cargo:
Cargo Pretendido:

EDITAL N° 011/2020/PMSRP, solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular/Entrevista Pessoal, sob os seguintes argumentos:

Santa Rosa do Purus/AC, ______ de ________________ de 2020. 
________________________________
Assinatura do candidato

Atenção: 

2. Apresentar argumentações claras e concisas.

ANEXO III - CARGO, CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, VAGAS E VENCIMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Denominação Carga Horária Quantidade de Vagas Remuneração

Vigia 40 horas 04
40 horas 04

Recepcionista 40 horas 02
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40 horas 02
Técnico em Enfermagem 40 horas 06
Agente Comunitário de Saúde 40 horas 09

40 horas 01

Assistente Social 40 horas 01
Fisioterapia 40 horas 01

40 horas 01
Cirurgião Dentista 40 horas 01
Enfermeiro 40 horas 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Denominação Carga Horária Quantidade de Vagas Remuneração

Visitador Social 40 horas 01
Orientador Social 40 horas 02

Assistente Social 40 horas 01

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 009.02-10.305.0013.1148.0000 - Programa Academia da Saúde, 009.002-10.301.0013.1142.0000 
- NASF PAB variavél, 009.02-10.301.0013.2075.0000 - Saúde Bucal; 009.02-10.301.0013.1018.0000 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF;
009.01-10.301.2349.2013.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO; 009.01-10.301.2349.2013.0000 - Recurso Pró-

- PSB; Elemento de Despesa: 31.90.04.00.00 - Contratação por tempo determinado; Fonte de Recursos: 001, 013, 014, 017;

ANEXO IV – QUADRO DE ATRIBUÍÇÕES
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
1. AUXILIAR DE CIRUGIÃO DENTISTA – ACD OU AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – ASB OU TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL – THB.
1.1. Atribuições:

restauradores;
-

local de trabalho;

2.TÉCNICO EM ENFERMAGEM
2.1. Atribuições:

II - Prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão; 
III - Desempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica; 
IV - Atuar em ações de prevenção epidemiológicas; 

desinfetando o ferimento e aplicando os medicamentos apropriados; 
VIII - Acompanhar pacientes de transferência inter-hospitalar de maneira segura; controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua res-
ponsabilidade; 

urgência e emergência. 

3. ASSISTENTE SOCIAL DE PROGRAMAS DE SAÚDE
3.1. Atribuições:

-

IV - Trabalhar nos determinantes sociais que envolvam as situações de transtornos mentais, juntamente com a equipe multidisciplinar, destacando 

V - Acompanhar os processos dos usuário que tenham necessidade de se internar por indicação do psiquiatra ou de outro médico e em processos 

VI - Acompanhar a alta do usuário de hospital psiquiátrico ou de alta de hospital geral e reencaminhá-lo ao serviço de Saúde Mental e a à UBS, 
prestando a devida assistência social;
VII - Coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às ESF; 
VIII - Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as ESF; 

de como lidar com suas adversidades e potencialidades; 

de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais; 
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-
cool e a outras drogas; 
XV - Estimular e acompanhar as ações de Controle Social em conjunto 
com as ESF; 

-
-

derais e estaduais de distribuição de renda; 
-

pia, capacitando as ESF no acompanhamento dessa ação de atenção 
à saúde; 

-
lhador; 
XIX - Mediar entre o usuário e a instituição ou até mesmo o ambiente 
de trabalho; 

4. ASSISTENTE SOCIAL:
4.1. Atribuições:

-
clarecer dúvidas, orientar sobre direitos e deveres, acesso a direitos ins-

sociais, normas, códigos e legislação e sobre processos, procedimentos 

sociais; 

metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e critérios de 
atendimento; programar atividades.

-

situações-problema; requisitar acomodações e vagas em equipamentos 
sociais da IFE; formular relatórios, pareceres técnicos e rotinas e proce-

VI - Monitorar as ações em desenvolvimento: Acompanhar resultados 
-
-

dos com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar 
instrumentos de avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e progra-
mas, projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários.
VII - Articular recursos disponÌveis:

-

-

VIII - Coordenar equipes e atividades: Coordenar projetos e grupos de 
trabalho; recrutar selecionar e pessoal; participar do planejamento de 
atividades de treinamento e avaliação de desempenho dos recursos hu-
manos da instituição.
IX - Desempenhar tarefas administrativas: Providenciar documentação 

-

dados estatÌsticos.

-

5. CIRURGIÃO DENTISTA 
5.1. Abribuições:

-
nidos na NOB/SUS/96 e NOAS 200; 

população adscrita; 
IV. Encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas

-
panhamento; 

VII. Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade
dos diagnósticos efetuados; VIII. Emitir laudos, pareceres e atestados
sobre assuntos de sua competência;

de acordo com o planejamento local; 

X. Coordenar ações coletivas, voltadas à promoção e prevenção da
saúde bucal;
XI. Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações
coletivas;

educativas e preventivas em saúde bucal; 
-

fase no grupo infantil; XIV. Supervisionar o trabalho desenvolvido pelos 
membros que compõem a equipe de saúde bucal; 

-
dades locais durante o desenvolvimento do Programa.
6. PROFICIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
6.1. Atribuições:

-

à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; 
Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que am-
pliem o sentimento de pertinência social na comunidade, por meio da 

Corporal, nutrição e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a for-
ma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de 

um processo de Educação Permanente; 
II - Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjun-
to de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 
administração pública; 

convivência como proposta de inclusão social e combate à violência; 

para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto 
com as Equipes do PSF; 

VII - Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como 

corporais; 
VIII - Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as ativida-
des desenvolvidas pelas Equipes PSF na comunidade; 
IX - Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes 

-

da população; 
XII - Outras atividades inerentes à função.
7. FISIOTERAPEUTA
7.1. Atribuições:

das reais necessidades da população adscrito; 
II - Planejar ações e desenvolver educação permanente; 

IV - Trabalhar de forma integrada com as ESF; 

VI - Desenvolver ações Inter setoriais; 
VII - Participar dos Conselhos Locais de Saúde; 

de Saúde do impacto das Ações implementadas através de indicadores 
pré-estabelecidos; 
IX - Promover programas coletivos de ações terapêuticas preventivas à 
instalações de processos que levam à incapacidade funcional, à patolo-

-
volvendo a consciência corporal; 

XI - Desenvolver atividades voltadas para adultos e idosos, através de 
-

ção e reabilitação de complicações decorrentes de patologias, a inde-

portadores de Enfermidades crônicas ou degenerativas, acamados ou 

quando necessário.
8. ENFERMEIRO
8.1. Atribuições:

-

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta 
e terceira idade;
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sulta de enfermagem, procedimentos, atividades em 
grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabele-
cidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

-
plementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços; 

IV - Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Técnicos 
de enfermagem e ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 

da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e 
VI - Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o ade-
quado funcionamento da UBS.
9. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
9.1. Atribuições:

microárea; 
II - Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros 

-

-
tânea;

-

em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnera-

mês;
VI - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de 

sociais ou coletividade; 
VII - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 
doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domici-

entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito 
das situações de risco; e

ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das do-
enças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, 
bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa 

de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo 
federal, estadual e municipal, de acordo com o planejamento da equipe.
É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Bási-
cas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
10. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10.1. Atribuições:
I - Atendimento telefônico e presencial;

-
postas;
V - Recebimento e remessas de documentos e correspondências;

-
cebimentos e contas a pagar;

VIII - Preenchimento de formulários e planilhas;

como fornecedores;

XI - Elaboração e redação de documentos;
XII - Participação em reuniões e eventos
11. VISITADOR SOCIAL
11.1. Atribuições:
I - Desempenhar atividades relacionadas ao Programa Primeira Infancia

-
cia Social - CRAS de Santa Rosa do Purus/AC; 

cada público atendido pelo programa; 
III - Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acom-
panhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; 
IV - Apoiar a gestante e a famÌlia na preparação para o nascimento e 
nos cuidados perinatais; 

o papel das familias para o desempenho da função de cuidado, prote-

VI - Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância, e 

para a gestante, crianças na primeira infância e suas famÌlias; 

IX - Participar do planejamento do programa junto com o técnico de 

usuários; 

-

XIII - Participar de eventos e atividades da Secretaria Municipal de As-
sistÍncia Social de Santa Rosa do Purus; ser proativo; 
XIV - Cumprir orientações administrativas e desempenhar outras tarefas 
correlatas.
12. ORIENTADOR SOCIAL OU EDUCADOR SOCIAL
12.1. Atribuições:
I - Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e sociali-

e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da 

II - Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar di-

social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, con-
templando as dimensões individuais e coletivas, levando em considera-
ção o ciclo de vida e ações intergeracionais;
III - Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do 
trabalho social;
IV - Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
V - Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

usuários, assegurando a privacidade das informações;
VII - Apoiar e participar no planejamento das ações;

coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
-

vidades;

unidades e, ou, na comunidade;

territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situa-
ções de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das 
ações das Unidades socioassistenciais;
XII - Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das 
ações;
XIII - Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas eta-
pas do processo de trabalho;
XIV - Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, 
subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de de-
fesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento 
Individual e, ou, familiar;
XV - Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a 

-

o usufruto de direitos sociais;

XVII - Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais 

XVIII - Participar das reuniões de equipe para o planejamento das ativi-

-
-

ção de situações de fragilidade social vivenciadas;
-

cumprimento de condicionalidades;

possibilidades de acesso e participação em cursos de formação e qua-
-

viços de intermediação de mão de obra;
XXI - Acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários 
nos cursos por meio de registros periódicos;
XXII - Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e de-
mandas.
13. RECEPCIONISTA EM SAÚDE

-
decendo as normas internas do local de trabalho; 
II - Atender telefones, anotar e transmitir recados; 

-
buir correspondências e documentos; 
IV - Repassar informações e relatórios conforme a necessidade do serviço; 
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VI - Operar 

VIII - Informar à segurança do local de trabalho sobre pessoas ou movimentações estranhas ao setor; 

14. VIGIA
14.1. Atribuições:
I - Zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade;

-
tranhas e outras anormalidades;

-

V - Adotar comportamento preventivo e seguir orientações e normas referentes a Seurança do trabalho;
VI - Quando necessário efetuar registro no livro de ocorrência confeccionando relatório.
15. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS
15.1. Atribuições:

-lo em condições de asseio requeridas;
-

III - Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos 
de iluminação, máquinas e aparelhos; 

necessidade de reposição, quando for o caso; 
VI - Manter arrumado o material sob sua guarda; 

-

de Serviço público.

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
INSCRIÇÃO Nº - _______ 

Nome: __________________________________________________ 
RG nº_______________________ CPF nº _______________________ 
Cargo Pretendido: _________________________________________ 

Santa Rosa do Purus/AC, _____ /____/_______. 
_________________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇAO DE CARGOS DE ACORDO COM O ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
INSCRIÇÃO Nº - _______ 

Nome: __________________________________________________ 
RG nº______________________ CPF nº ________________________ 
Cargo Pretendido: _________________________________________ 

Acre que não acumulo cargos conforme disposto no art. 37 da Constituição da República.

-

Santa Rosa do Purus/AC, _____ de_______de_______.
_________________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO VII
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo: ________________________________________
1.2 Filiação: ______________________________________________
1.3 Nacionalidade: _________________________________________
1.4 Naturalidade: __________________________________________
1.5 DatadeNascimento: _____________________________________
1.6 EstadoCivil: ___________________________________________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

2.5 Endereço Residencial: ___________________________________
2.6 Endereço Eletrônico: ____________________________________
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2.7 Telefone residencial e celular: ______________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ______________
3. ESCOLARIDADE
3.1 ENSINO FUNDAMENTAL
Instituição de Ensino: _______________________________________
Ano de conclusão: _________________________________________
3.2 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino: _______________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________
3.3 GRADUAÇÃO
Curso: __________________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________
Ano de conclusão: _________________________________________
3.4 PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA OU ASSISTÊNCIA SOCIAL
Curso / área: _____________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________
Ano de conclusão: _________________________________________
3.4.1 PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Curso / área: _____________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________
Ano de conclusão: _________________________________________
3.4.2 MESTRADO
Curso / área: _____________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________
Ano de conclusão: ________________________________________
3.4.3 DOUTORADO
Curso / área: ____________________________________________
Instituição de Ensino: ______________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________

Curso / área: _________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________
4. CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA PRETENDIDA,
Curso / área: __________________________________________
Instituição de Ensino: ______________________________________

Carga horária: __________________________________________
Curso / área: ____________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________

Carga horária: ____________________________________________
Curso / área: ___________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________

Carga horária: ___________________________________________
Curso / área: ______________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________

Carga horária: _____________________________________________
Curso / área: ___________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________

Carga horária: ____________________________________________
Curso / área: _____________________________________________
Instituição de Ensino: _______________________________________

Carga horária: ____________________________________________

CARGO DE INSCRIÇÃO:
1._______________________________________________________

2_______________________________________________________

3________________________________________________________

4_______________________________________________________

5________________________________________________________

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________
Local e Data.
_________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO VIII – FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE ENTRIVISTA

NOME DO CANDIDATO:

ITENS QUESITOS DA ENTREVISTA
PONTUAÇÃO

Obtida
1 10,0
2 4,0
3 3,0
4 Liderança, Criatividade e Comunicabilidade. 3,0
5 Aspirações, motivação para o cargo em questão. 3,0
6 3,0
7 Planejamento/resultado. 4,0

PONTUAÇÃO TOTAL OBTIDA DA ENTREVISTA:

SANTA ROSA DO PURUS/AC, ________, DE _______________DE 20___.
MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
MEMBRO DA COMISSÃO MEMBRO DA COMISSÃO

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista o resultado obtido nos autos do Processo Licitatório nº 020/2020, que tem por objeto aquisição de matérias de consumo (Limpe-

Lei, nos termos do Art. 4º, inciso XXI da Lei Nº 10.520/02, o Prefeito Municipal, resolve HOMOLOGAR em todos os seus termos, para que surta 

Pregão Presencial SRP nº 08/2020, tendo sido o seu objeto ADJUDICADO pelo Pregoeiro desta Prefeitura, as licitantes vencedoras do certame, 
a saber:empresaJ.PRUDÊNCIO DA SILVA - ME, inscrita noCNPJ/MF sob onº 20.849.369/0001-80, vencedora dos itens08, 12, 13, 14, 25,32,do 

Publique-se.
Santa Rosa do Purus – AC, 16 de Julho de 2020.

Francisco de Assis Fernandes da Costa
Prefeito Municipal

SENA MADUREIRA

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N°. 678/2020 DE 16 DE JULHO DE 2020

OSMAR SERAFIM DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Sena Madureira, Estado do Acre.
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

-

I – Orientação e elaboração da Lei orçamentária;

-
-

SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

-

-

desenvolvido pela Administração.


