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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023-FHSMI 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 

 
Considerando que o número de servidores aprovados no Concurso Publico nº 001/2022-FHSMI, não foi suficiente para suprir as vagas ne-
cessárias para atender as demandas da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti;  
 
Considerando que há procedimento em andamento para a realização de novo concurso público para preenchimento das vagas remanescen-
tes; 
 
Considerando que a falta de servidores inevitavelmente prejudicara a prestação de serviços de saúde publica de urgência e emergência 
atrelados a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, que são contínuos e indispensáveis a toda população ibaitiense;  
 
O Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização do Edital de 
Chamamento Público Simplificado, visando a contratação temporária de pessoal, para desempenhar funções junto a Fundação Hospitalar de 
Saúde Municipal de Ibaiti, em excepcional interesse público, fundamentado na necessidade de cada repartição pública, com fundamento no 
art. 37, IX, da Constituição Federal, Leis Municipais 417/2015 e 690/2013. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O presente Chamamento Público Simplificado será regido por este Edital, e será executado por meio da Comissão Especial, constituída 
através da Portaria 1250 de 08 de fevereiro de 2023, e terá seu prazo de validade de 6 (seis) meses, prorrogável uma única vez por igual 
período, de acordo com a necessidade da administração pública. 
1.2. A Comissão Especial de Avaliação e Seleção será responsável pela avaliação dos documentos dos candidatos que se submeterem ao 
Processo de Seleção, sendo ainda de sua responsabilidade o cumprimento de todas as etapas do processo seletivo, com exceção da homo-
logação do resultado final, atribuição ao Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti e do Prefeito Municipal.  
1.3. Os candidatos classificados, quando convocados, atuarão para lotação na Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, de acordo 
com o interesse e a necessidade da administração pública, com carga horária especificada no item 2., deste Edital.  
1.4. O Chamamento público simplificado realizar-se-á por meio de Prova de Títulos referentes à Escolaridade, Tempo de Serviço, Cursos, 
Capacitações e Especializações conforme disposto neste Edital. 
1.5. Os candidatos que serão contratados estarão subordinados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 
1.6. Este Edital contém as cláusulas e condições que regem o presente processo seletivo, e o candidato ao se inscrever, declarará aceitação 
de todas as normas e condições previstas no mesmo.  
1.7 O presente edital estará disponível exclusivamente no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato sua obtenção, devendo observar os requisitos e prazos previstos.  
1.8. É de responsabilidade dos candidatos o envio da documentação exigida nos termos deste edital, os dados para localização do candidato 
e o acompanhamento do Chamamento Público.  
 

2. DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, DA REMUNERAÇÃO E DOS REQUISITOS EXIGIDOS.  

 
2.1 O cargo, requisito/nível de formação, vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa com deficiência (PcD), carga horária semanal, a 
remuneração inicial bruta são os estabelecidos a seguir: 
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Tabela  

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas 
Ampla 

Concor-
rência 

Va-
gas 

PcD 

Vagas 
Autode-
clarados 
Pretos e  
Pardos 

Vencimento 
base (R$) 

Requisitos básicos 

TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM  

40 h  

05 
* 

*** 2.008,85 Curso de Técnico 
em Enfermagem** 

AUXILIAR DE FARMA-
CIA 

40 h  

01 
* 

*** 1.634,98 Ensino médio completo. 

AUXILIAR DE LABO-
RATÓRIO  

40 h  

02 
* 

*** 1.817,60 Ensino médio completo. 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
   

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas 
Ampla 

Concor-
rência 

Va-
gas 

PcD 

Vagas 
Autode-
clarados 
Pretos e  

Pardos 

Vencimento 
base (R$) 

Requisitos básicos 

ENFERMEIRO ALTO 
PADRÃO  

40 h  

01 
* 

*** 5.328,15 
Ensino superior em 
enfermagem** 

BIOQUIMICO  
20 h 01 

* 
*** 3.873,76 Ensino superior em 

farmácia** 

  
2.1. O contrato será por tempo determinado de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 
 
Parágrafo único - Os salários serão acrescidos de adicional insalubridade conforme laudo de periculosidade Laudo Técnico de Condições 
Ambientais de Trabalho - LTCAT – 2022-2023. 
 

3. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 
3.1. Para obter validação, as inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico pelo seguinte endereço: 
pss.fhsmi@ibaiti.pr.gov.br , mediante envio da documentação exigida no presente edital, em um arquivo único em PDF. 
3.2. O envio deve ser realizado a partir das 18h:00min do dia 10 de fevereiro de 2023 até às 23h59min do dia 22 de fevereiro de 2023. 
3.3. O assunto do e-mail da inscrição deverá ser identificado com NOME COMPLETO, CPF e CARGO pretendido. 
3.4 Não serão aceitas inscrições fora de prazo, 
3.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento prévio e na tácita aceitação das presentes instruções e normas estabelecidas neste 
Edital. 
3.5. É vedada a participação de pessoa jurídica, dos responsáveis pela elaboração da seleção e de ocupante exclusivo de cargo comissiona-
do, no âmbito dos Poderes Federal, Estadual e Municipal. 
3.6. As inscrições não serão aceitas fora dos prazos estabelecidos no Edital. 
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3.7. Não será homologada a inscrição do candidato que deixar de atender quaisquer exigências do Edital, ao qual adere integralmente. 
3.8. O e-mail pss.fhsmi@ibaiti.pr.gov.br é exclusivo para envio de documentação e recursos conforme Edital. 
3.9. Será validade/efetivada a inscrição o primeiro e-mail enviado, sendo os demais desconsiderados. 
 

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 
4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
4.1.1 Ficha de inscrição (Anexo I do Edital), devidamente preenchida e assinada. 
4.1.2 Cópia de documento de identidade oficial com foto: carteira ou cédula de identidades expedida pela Secretaria de Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos 
de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, COREN 
etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com foto-
grafia). 
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino); 
4.1.4 Certidão de Quitação Eleitoral – site do Tribunal Regional Eleitoral; 
4.1.5 O formulário para entrega de títulos, de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital, acompanhado de cópia dos 
títulos que comprovam as informações do currículo que serão ratificados com o original no ato da contratação. 

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

 
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) do número total de vagas providas durante a validade do presente 
processo seletivo simplificado, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência, observado o disposto pelo artigo 37, 
inciso VIII da Constituição Federal, Decreto federal  nº. 3.298/99, Lei Estadual nº 15.139/2006 e Lei Complementar Municipal nº 02/2012. 
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica especial, perdendo o 
candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo. 
5.1.2 quando o número de vagas reservadas aos portadores de deficiência resultar em fração, arredondar-se-á para o número inteiro imedia-
tamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco). 
5.2 A pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere a avaliação e aos critérios de aprovação, de acordo com o previsto no presente Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado 
pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a V a seguir; e as contempla-
das pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção 
Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, he-
miplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decre-
to nº 5.296, de 2004);  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004); 
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer e  
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.  
 
5.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:  
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5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição conforme o subitem 5.1.1 deste Edital, declarar que pretende participar do Pro-
cesso Seletivo Simplificado como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;  
5.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital.  
5.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da 
deficiência da qual o candidato é portador com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – 
CID. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.  
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias do mesmo, que deve-
rão ser apresentados no ato da contratação. 
5.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não-portador de deficiência, 
perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nestes casos o candidato não poderá interpor recurso em 
favor de sua situação.  
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada neste item, a 
opção de concorrer às vagas destinadas à pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.  
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no Diário Oficial do 
Município, endereço eletrônico http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/portal-diario-oficial/, conformo item 7.1. 
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no processo seletivo simplificado, terá seu nome divulgado na lista geral 
dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência.  
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será preenchida pelos demais can-
didatos, com estrita observância da ordem de classificação geral. 
 
6. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicos eletrônico http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/portal-
diario-oficial/  Diário Oficial do Município na data especificada no Cronograma Anexo V. 
6.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para portadores 
de deficiência. 
6.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme o disposto no item 10 deste Edital.  
6.4 Comissão Especial do Concurso Público decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de edital disponibiliza-
do no endereço eletrônico http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/portal-diario-oficial/. 
 

7. DA PROVA DE TITULOS  
 
7.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos e somente poderá participar desta fase do certame o 
candidato que estiver inscrito conforme os critérios estabelecidos neste Edital. A prova de títulos terá o valor máximo de 10,00 pontos, ainda 
que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a este valor, conforme disposto na Tabela 7.3.1, 7.3.2 deste Edital. 
7.2 O formulário de entrega de títulos deverá ser preenchido pelo candidato, nos moldes do Anexo II do presente Edital. 
7.3 A classificação será efetuada, mediante pontuação dos títulos apresentados, conforme os seguintes critérios: 
 
7.3.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS NÍVEL SUPERIOR   
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO 
VALOR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo/especialidade a 
que concorre 

2,0 
Por título 

2,0 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo/especialidade a 
que concorre. 

1,0 
Por título 

1,0 

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na 
área do cargo/especialidade a que concorre. 

1,0 
Por título 

2,0 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização ou Formação Continuada ou participação em Congressos, Jorna-
das e Semanas de Estudos, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas até cursos com menos de 180 

(cento e oitenta) horas. 

1,0 
Por título 

2,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência profissional comprovada,  correlacionada  ao  cargo/função  pretendido.  Serão avaliados tão so-

mente períodos de, no mínimo, 6 meses completos.  
1,0 

Por perí-
odo 

3,0 
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TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS                                                                                              10,0 
 
7.3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS NÍVEL MÉDIO 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO 
VALOR 
TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no  cargo/função  pretendido, com  carga  horária  mínima  de 
180 (cento  e  oitenta)  horas),   

1,0 
Por título 

3,0 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no cargo/função pretendido, com carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas até cursos com menos de 180 (cento e oitenta) horas. 

1,0 
Por título 

3,0 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
Experiência profissional comprovada, correlacionada ao  cargo/função  pretendido.  Serão  avaliados  tão  

somente  períodos  de,  no  mínimo,  6 (seis) meses completos. Não serão somados períodos  de  vínculos  
distintos. 

1,0 
Por período 

4,0 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS                                                                                              10,0 
 
7.4 Não serão avaliados os documentos:  
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de títulos;  
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos, Anexo-II;  
c) cuja fotocópia esteja ilegível;  
d) Os Documentos poderão ser autenticados na data da contratação, devendo o candidato apresentar os originais para conferencia;  
e) sem data de expedição; 
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior no Brasil e sem tradução 
juramentada. 
7.4.1 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros, e se deles constarem 
todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento.  
7.3.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 7.3.1, 7.3.2. 
7.3.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.  
7.3.9 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.  
7.3.10 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o candidato terá anulada 
a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.  
7.3.11 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico 
http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br.  
7.3.12 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da divulgação 
do referido resultado.  
 

7.4. DA TITULAÇÃO ACADÊMICA  

 
7.4.1 serão pontuados apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito para o cargo. Caso o candidato possua 
mais de um título de especialização que seja considerado como requisito do cargo, um título de especialização será considerado 
como requisito do cargo e os outros títulos serão pontuados até o limite máximo de pontos estabelecidos na Tabela 7.3.1, 7.3.2. O 
candidato deverá enviar, além do título que pretende pontuar, o título de especialização referente ao requisito do cargo, quando for 
o caso;  
7.4.2 para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e Doutorado, será aceito diploma 
ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Tam-
bém será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico esco-
lar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e apro-
vação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está de acordo com as normas do extinto 
CFE e declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato 
legal de credenciamento da instituição Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do 
curso, o certificado/declaração não será aceito.  
7.4.3 para os cursos de doutorado ou de mestrado concluídos no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição 
de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 
7.4.4 A comprovação do período de trabalho deverá ser feita através de registro na CTPS do candidato, contrato ou certidão de 
tempo de serviço. 
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8. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 
8.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.  
8.2 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto 
do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);  
b) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem.  
c) Tiver obtido a maior pontuação na comprovação de experiência, conforme fixado no Edital, 
d) O candidato que possuir maior escolaridade, comprovado por documentos válidos; 
e) Sorteio em ato público. 
8.3 O resultado final do processo seletivo simplificado será publicado por meio de duas listagens, a saber:  
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem de 
classificação;  
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como Pessoa com Deficiência em 
ordem de classificação. 
 
9. DA ELIMINAÇÃO 
 
9.1 Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que:  
9.1.6 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos. 
9.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
9.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital  
9.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, e ele será automaticamente elimi-
nado do Processo Seletivo Simplificado. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial de Avaliação no prazo de 02 (dois) dias úteis da 
publicação das decisões objetos dos recursos, a ser protocolado através do endereço eletrônico pss.fhsmi@ibaiti.pr.gov.br, assim entendi-
dos: 
10.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: condição especial e inscrição como portador de deficiência;  
10.1.4 contra o resultado prova de títulos;  
10.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos.  
10.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no ende-
reço eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena de perda do prazo recursal.  
10.3 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.  
10.4 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste 
Edital não serão apreciados.  
10.5 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida 
pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para a aprovação.  
10.6 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.  
10.7 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.  
10.8 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.  
10.9 Não serão aceitos recursos fora do prazo. 
10.10 Em hipótese alguma, os recursos de terceiros serão acatados. Havendo recursos neste sentido serão negados de plano sem direito a 
recorrer da decisão, ficando a Fundação Hospitalar de Saude Municipal e o Município de Ibaiti, isentos de quaisquer ônus e responsabilida-
des pela negativação do recurso. 
10.11 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico 
http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
11.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Fun-
dação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti e Município de Ibaiti, publicado em Diário Oficial do Município e no endereço eletrôni-
co http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br. em duas listas, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de 
todos os candidatos, outra somente com a classificação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência. 
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12. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  
 
12.1 O candidato será convocado através de edital específico publicado no órgão oficial do Município e no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Ibaiti e em edital afixado no mural da Prefeitura. 
12.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo 48 horas, fixado no Edital de Convocação, será considerado como desistente e 
substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.  
12.3 Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados na forma estabeleci-
da no subitem 12.1.  
12.4 O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e avaliação psicológica e caso seja considerado inapto para 
exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.  
12.5 Para a contratação temporária o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá apresentar os seguintes documen-
tos originais e cópias autenticadas:  
12.5.1 cópia da Carteira de Identidade;  
12.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
12.5.3 cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral;  
12.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo masculino);  
12.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente;  
12.5.6 cópia da certidão de nascimento ou casamento;  
12.5.7 cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 16 (dezesseis) anos;  
12.5.8 carteira de vacinação dos filhos até 05 (cinco) anos;  
12.5.9 certidão negativa de antecedentes criminais Estadual (do Estado que tenha residido nos últimos 05 anos);  
12.5.10 certidão negativa de antecedentes criminais Federal;  
12.5.11 comprovante de endereço;  
12.5.12 cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade, pré-requisitos mínimos constantes do Edital; 
12.5.13 títulos apresentados 
12.5.14 demais documentos que o Município de Ibaiti achar necessários, posteriormente informados.  
12.6 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Prefeitura Municipal Ibaiti, no prazo de 48h quarenta e oito horas, conforme 
determinado em edital, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados e listados no subitem 12.5. 
12.10 O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser requisitado no Departamento de 
Recursos Humanos e protocolar impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de 
final de lista. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do even-
to que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Ibaiti no endereço eletrônico http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br. 
13.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o 
resultado deste Processo Seletivo Simplificado e embora tenha sido aprovado, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo conside-
rados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.  
13.4 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais even-
tos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço ele-
trônico http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br. 
13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo.  
13.6 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de sua publicação.  
13.7 A impugnação deverá ser protocolada através do endereço eletrônico pss.fhsmi@ibaiti.pr.gov.br 
12.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Ibaiti, em 10 de fevereiro de 2023. 
 

 
Registre-se e Publique-se 

  
Robson da Silva Reis 

Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME COMPLETO: 

CARGO PRETENDIDO: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

CEP: CIDADE:  ESTADO: 

TELEFONE: CELULAR: 

EMAIL: 

DATA DE NASCIMENTO: IDADE: 

 
 
Declaro toda documentação enviada corresponde com a original e que estou de acordo e tenho pleno conhecimento de todas as regras e 
condições estabelecidas no Edital de chamamento Público da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti Nº 01/2023.   

 
Ibaiti/PR, _____ de fevereiro de 2023. 

 
 
 

__________________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

 

NOME: 

CARGO:  

Campo preenchido pelo candidato  Não preencher 

Nº TÍTULOS Nº HO-
RAS 

PONTUAÇÃO OBS. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

   TOTAL  

 

Ibaiti, _____ de fevereiro de 2023 

___________________________________                                   _____________________________ 

Assinatura do responsável pelo recebimento                                          Assinatura do candidato 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

AUXILIAR DE FARMACIA 

Receber, conferir, analisar, classificar, armazenar e distribuir medicamentos e substâncias correlatas; - Fracionar medicamentos e substân-
cias correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades do hospital; - Auxiliar na manipulação de medicamentos, esterili-
zando-os antes e depois do manuseio; - Fazer controle de estoque, inventários e outros;- Registrar as entradas e saídas de medicamentos; -
Auxiliar no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico-hospitalares e correlatos; - Realizar compras quando hou-
ver urgência, mediante orientação da chefia;- Auxiliar o farmacêutico em quaisquer outras tarefas pertinentes a essa especialização, obser-
vando as técnicas recomendadas, bem como zelando pela conservação adequada do instrumental utilizado;- Zelar pela limpeza das pratelei-
ras, balcões e outras áreas de trabalho;- Executar outras atividades correlatas. 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO  

Limpa e desinfeta a aparelhagem, utensílios e as instalações do laboratório, utilizando técnicas e produtos apropriados, de acordo com as 
normas estabelecidas e orientação superior;- Efetua e mantêm a arrumação dos materiais de laboratório em gavetas e bandejas, providenci-
ando sua reposição quando necessário;- Auxilia na coleta e manutenção de materiais físicos, químicos e biológicos, para possibilitar a reali-
zação dos exames; - Realiza o preenchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares;- Preenche fichas relacionadas aos 
trabalhos de laboratório, fazendo as anotações pertinentes, para possibilitar consultas ou informações posteriores;- Comunica ao superior 
imediato qualquer problema no funcionamento dos aparelhos e equipamentos do laboratório, a fim de que seja providenciando o devido repa-
ro;- Atende; -Executa outras atividades correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato. 

ENFERMEIRO ALTO PADRÃO  

Planejar, organizar, supervisionar e executar procedimentos específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou 
coletiva; - Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada peta 
equipe de enfermagem no período de trabalho; - Executar diversas tarefas de enfermagem, como triagem nos pacientes na pré-consulta, 
administração de sangue, plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais; IV - Coordenar e super-
visionar o pessoal da equipe de enfermagem, observando-o e realizando reuniões de orientação e avaliação; - Orientar a equipe de enferma-
gem sobre as necessidades dos pacientes; - Ministrar palestras, reuniões sobre os riscos de contaminação por descuido ou irresponsabilida-
de; - Observar o comportamento da equipe de enfermagem, no sentido de se aferir o cumprimento das atribuições e competências relativas a 
estes profissionais; - Orientar a equipe de enfermeiros sobre suas escalas, para que não haja falta, prejudicando assim o bom atendimento; - 
Orientar a equipe sobre suas tarefas, tais como: curativos, medir a pressão, verificar o batimento cardíaco do paciente, ajudar na higiene 
corporal, incentivar na alta do paciente, dar os medicamentos na hora certa e sempre estar atenta a higiene do local; - Fazer estudos e previ-
sões de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviços e atribuições diárias; - Realizar outras atividades 
correlatas ao cargo; - Agir com iniciativa própria no desempenho de tarefas de alta complexidade, de acordo as competências e atribuições 
que lhe são conferidas; - Realizar supervisão de subordinados ;- Trabalhar com materiais descartáveis também com medicamentos com data 
determinada de consumo; - Ter acesso a informações confidenciais, dos pacientes, dos funcionários e da Instituição que trabalha; - Elaborar 
relatórios e registros complexos de considerável importância; - Manter contatos regulares internos e/ou externos, requerendo tato para evitar 
distorções; - Executar suas funções com o máximo de atenção e responsabilidade, a fim de não pôr em risco a vida dos pacientes; - Ter con-
dições de manejo de equipamentos, ajudar os pacientes a se locomover de um lado para o outro; - Ter boa visibilidade sem ou com· uso de 
lentes para não haver troca de medicamento entre os pacientes; - Manter o ambiente de trabalho e os instrumentos que utilizar limpos, para 
não haver risco de contaminação e infecções hospitalares, usando sempre os equipamentos de proteção individual; e - Oferecer um serviço 
de enfermagem de alto padrão, desde a supervisão da equipe de enfermagem em seus vestuários, suprimento de medicamentos, desde a 
atenção primordial os pacientes, dando-lhes medicamentos na hora certa e também apoiando para sua auto-estima. Pois é isto que espera o 
paciente em relação às enfermeiras. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo as necessidades de pacientes; - Controlar os sinais vitais dos pacien-
tes observando a pulsação e a temperatura, através de termômetro, etc.; - Efetuar curativos diversos, desinfetando os ferimentos e aplicando 



DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE IBAITI-PR 

 
Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011 
 

ANO 2023 |     EDIÇÃO Nº 2329 |     IBAITI, SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2023          |  PÁGINA 38 

Município de Ibaiti 
Rua Vereador José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - Centro – CEP 84.900-000 

Telefone (43)3546-7450 – E-mail: diario@ibaiti.pr.gov.br 

 
Os atos oficiais publicados são assinados digitalmente 

 

os medicamentos apropriados; - Preparar os pacientes para consultas e exames; - Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, em equi-
pamento próprio; - Efetuar vacinação periodicamente bem como em campanhas especificas;- Orientar os pacientes e comunidade sobre 
saúde em programas comunitários; - Preencher fichas de pré-consultas; - Prestar atendimento a todos os pacientes internados, fazendo ano-
tações sobre a evolução clinic9, nos prontuários; - Ministrar medicamentos observando os horários e doses prescritas pelo médico responsá-
vel; - Manter o local de trabalho sempre limpo e arrumado; -Auxiliar no atendimento da população em programas de emergência; - Fazer 
visitas domiciliares, a escolas e creches segundo programação estabelecida, para atender pacientes e coletar dados de interesse médico;- 
Executar outras atividades correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato; - Ter conhecimentos formais equivalentes aos 
adquiridos em curso de 2" grau completo; - Ter curso de auxiliar ou técnico de enfermagem com reconhecimento e inscrição no COREM;- Ter 
aptidão para tarefas rotineiras, com algumas variações que seguem normas definidas, onde o ocupante recebe supervisão nas fases iniciais e 
finais do seu trabalho, para receber instruções e apresentar resultados; - Agir com iniciativa para resolução de problemas rotineiros com base 
em fatos precedentes; - Cuidar e zelar das ferramentas de trabalho que permanecem sob sua guarda. sendo responsável pelas mesmas; - 
Agir com sigilo e ética profissional, em relação às informações a que tiver acesso no desempenho de sua atividade profissional, abstendo-se 
de sua divulgação inadvertida, evitando assim embaraços internos e externo e dispêndios financeiros consideráveis para a organização; - Agir 
com responsabilidade no descarte adequado de resíduos hospitalares;- Ter atenção visual concentrada para preenchimento de fichas, leitura 
de prontuários, visando o bem estar do paciente; - Manter contatos frequentes com médicos, enfermeiros, pacientes, e familiares de pacien-
tes; e - Ter condições físicas boas, já que o ocupante do cargo passa parte do tempo em pé, andando, o que compreende esforço físico razo-
ável e, estando sujeito a trabalhar em ambiente interno, com iluminação natural e artificial suficiente. 

BIOQUIMICO  

Realizar experiências, testes e analises em organismos vivos, observando os mecanismos químicos de suas funções vitais para determinar a 
composição química desses organismos; Analisar os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e outros fenômenos bioquími-
cos para verificar os efeitos produzidos no organismos e determinar a adequação  relativa de cada elementos; Realizar os exames laboratori-
ais de rotina e primeira necessidade; Orientar  as auxiliares de laboratórios na execução das tarefas  rotineiras; Realizar outras atividades 
correlatas ao cargo. 
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ANEXO IV - REQUERIMENTO DE RECURSO  

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 

CPF: 

Cargo Pretendido: 

 

À Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A: 

 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
 

 

 

 

REQUERIMENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________, __________ de ________________ de _____________. 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES: 
− Somente serão analisados pela Banca Examinadora os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo 

com as normas estabelecidas no Edital de Abertura. 
− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, estar 

acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
  



DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE IBAITI-PR 

 
Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011 
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ANEXO V - CRONOGRAMA 

 
 

ATIVIDADES PERÍODO 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL 10/02/2023 
INSCRIÇÕES 10/02/2023 à 22//02/2023 
PUBLICAÇÃO DAS INCRIÇÕES DEFERIDAS  23/02/2023 
RECURSO 24/02/2023 à 27/02/2023 
PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 28/02/2023 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL DE CLASSIFICAÇÃO 01/03/2023 
RECURSO 02/03/2023 à 03/03/2023 
HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  06/03/2023 
 
 
 

 
  


