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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 

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

 
Considerando que o número de servidores aprovados no Concurso Publico nº 001/2022-PMI, não foi suficiente para suprir as vagas necessá-
rias 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 em atenção básica, atrelados a 
Secretaria Municipal de Saúde, que são contínuos e indispensáveis a toda população ibaitiense;  
 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização do Edital de Chamamento Público Simplificado, visando a 
contratação de pessoal, por prazo determinado para desempenhar funções junto a Secretaria Municipal de Saúde, 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 1299 de 09 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 do Secretario Municipal de Saúde e do Prefeito Municipal.  
1.3. Os candidatos classificados, quando convocados, atuarão para lotação na Secretaria Municipal de Saúde, 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 

Concorrên-
cia 

Vagas 
PcD 

Vagas 
Autode-
clarados 
Pretos e  
Pardos 

Vencimento 
base (R$) 

Requisitos básicos 

AGENTE COMBATE 
ÀS ENDEMIAS 

40 h 13 
* 

*** 2.604,00              Ensino médio 
completo. 

AGENTE COMUNI-
TARIO DE SAUDE 
(ACS) 

40 h 10 
* 

01 2.604,00 
Ensino médio completo. 

ATENDENTE DE 
FARMACIA 

 

 

 

 

40 h 

 

 

 

 

3 

* 

***  

 

 

 

1.636,63 

- Ensino Médio Comple-
to; 

- Curso Profissionalizan-
te na área, legalmente 
reconhecido com carga 
horaria mínima 140 
horas; 

- Conhecimento em 
Informática. 

 

ATENDENTE DE 
SERVIÇO DE SAÚDE 

 

 

40 h 

 

 

20 

 

 

* 

 

 

*** 

 

 

1.636,63 

-Ensino Médio Comple-
to; 

-Conhecimento em 
Informática. 

TÉCNICO DE EN-
FERMAGEM 

 

 

40 h 

 

 

21 

 

* 

 

 

*** 

 

 

2.151,13 

Curso de Auxiliar de 
Enfermagem e/ou Téc-
nico 
em Enfermagem ** 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

Cargo 

Carga 

Horária 

Semanal 

Vagas 
Ampla 

Concorrên-
cia 

Vagas 

PcD 

Vagas 
Autode-
clarados 
Pretos e  

Pardos 

Vencimento 
base (R$) 

Requisitos básicos 

FARMACEUTICO 
 

40 h 

 

1 

 

* 

 

*** 

 

4.158,97 

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. 
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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.pmi@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. 
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.pmi@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);  
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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:  
 
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   
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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 

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 perío-

do 
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 
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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. 
 

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.pmi@ibaiti.pr.gov.br, assim entendidos: 
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 http://transparencia.ibaiti.pr.gov.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.  
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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. 
10.10.1 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 Secretaria Municipal de Saúde e o Município de Ibaiti, isentos de quaisquer ônus e responsabilidades 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 Se-
cretaria Municipal de Saúde e Município de Ibaiti, publicado em Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico 
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. 
 
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.  
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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.pmi@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 

  
 

__________________________________ 
Leandro Moreira dos Reis 

Secretario Municipal de Saúde 
 
 

_______________________________________ 
Antonely de Cassio Alves Carvalho 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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 20 

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 

 

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 do Município de Ibaiti Nº 01/2023.   

 
Ibaiti/PR, _____ de fevereiro de 2023. 

 
 
 

__________________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 

 
 
  



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 21 

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 

 

 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 ___________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 

 
 
 
 

 

AGENTE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção de saúde mediante visitação a 
domicílios e orientação da comunidade. Rastrear focos de doenças específicas. Participar de campanhas preventivas e/ou corretivas para 
localizar e eliminar agentes patógenos. Promover comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
1. Cadastrar os imóveis e pontos estratégicos de sua área de atuação; 
2. Manter dados cadastrais rigorosamente atualizados; 
3. Realizar a pesquisa larvária em imóveis para verificação do índice de infestação; 
4. Identificar focos no município e em armadilhas em pontos estratégicos nas áreas não infestadas; 
5. Identificar focos de vetores em locais públicos e privados; 
6. Vistoriar caixas d’água para verificar se está devidamente vedada, cadastrando aquelas que não 
possuem tampa para fins de colocação das mesmas; 
7. Destruir e evitar a formação de criadouros através de retirada de depósitos com recolhimento com sacos de lixo, latas, garrafas e quaisquer 
outros materiais que possam acumular água; 
8. Orientar a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação de vetores; 
9. Eliminar criadouros tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); 
10. Realizar, quando necessário, o combate aos vetores nas formas larvária e alada utilizando o tratamento focal, perifocal e U.B.V. (Ultra 
Baixo Volume) através do uso de produtos químicos, sendo que este trabalho é realizado com bombas aspersoras que pesam cerca de 20 kg 
cada. 
11. Executar os serviços de desinfecção em residências a fim de prevenir e/ou evitar a proliferação de 
insetos e animais peçonhentos; 
12. Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; 
13. Orientar a população sobre o tratamento de doenças transmitidas por vetores; 
14. Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados; 
15. Registrar as informações referentes às atividades executadas nos formulários específicos; 
16. Registrar e encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos; 
17. Executar as atividades vinculadas aos programas de controle de zoonoses (doenças transmitidas por 
animais); 
18. Pesquisar e coletar vetores causadores de infecções e infestações; 
19. Participar de reuniões e demais atividades que promovam capacitação técnica; 
20. Desenvolver e participar de eventos de mobilização social; 
21. Participar de ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida; 
22. Proferir palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar os 
hábitos e prevenir doenças; 
23. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicado para cada situação; 
24. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Visitar domicílios periodicamente; assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação 
e supervisão de profissionais da saúde; orientar a comunidade para promoção da saúde; rastrear focos de doenças específicas; promover 
educação sanitária e ambiental; participar de campanhas preventivas; incentivar atividades comunitárias; promover comunicação entre unida-
de de saúde, autoridades e comunidade; participar de reuniões profissionais. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
1. Realizar mapeamento de sua área, cadastrando as famílias e mantendo esse cadastro permanentemente 
atualizado; 
2. Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco bem como as áreas de risco, informando à equipe de saúde e à população 
sobre a ocorrência de tais situações, na área de atuação; 

ANEXO III – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
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3. Realizar busca ativa de casos de doenças transmissíveis e das de cunho infecto-contagioso; 
4. Participar nas ações de vigilância epidemiológica; 
5. Coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários 
informativos e orientando a comunidade nos procedimentos necessários ao controle de saúde; 
6. Identificar indivíduos ou grupos que demandam cuidados especiais de saúde; 
7. Orientar a família sobre cuidados com pacientes acamados ou com mobilidade reduzida; 
8. Orientar a família e/ou portador de necessidades especiais quanto às medidas facilitadoras para a sua 
máxima inclusão social; 
9. Comunicar à unidade básica de saúde da respectiva área os casos existentes de indivíduos ou grupos 
que necessitem de cuidados especiais; 
10. Sensibilizar familiares e seu grupo social para a convivência com os indivíduos que necessitam de 
cuidados especiais; 
11. Prestar atendimento a comunidade nas ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 
12. Orientar a população sobre a conservação e preparo de alimentos, qualidade e uso de água; 
13. Orientar a população sobre tratamento e limpeza de caixa d’água, localização de poços e fossas, destino de lixos e objetos, criação de 
animais, proteção de fontes naturais e outros; 
14. Orientar e entregar medicamentos conforme prescrição médica e controlar as condições de 
armazenamento de medicamentos no domicílio; 
15. Avaliar as condições de higiene do domicílio; 
16. Identificar casos de violência doméstica; 
17. Estimular indivíduos, famílias e grupos a participarem de programas sociais locais que envolvam 
orientação e prevenção da violência intra e interfamiliar; 
18. Orientar quando hidratação de crianças (em casos de desidratação leve); 
19. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, efetuando os registros necessários; 
20. Desenvolver e participar de eventos de mobilização social; 
21. Participar de ações de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida; 
22. Proferir palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar os 
hábitos e prevenir doenças; 
23. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual indicado para cada situação; 
24. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
ATENDENTE DE FARMACIA 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Registrar entrada e saída de medicamentos. Executar tarefas de controle e 
manutenção de fármacos para reposição. Elaborar relatórios. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
1. Receber, conferir (no ato do recebimento), classificar, armazenar e distribuir medicamentos e substâncias correlatas; 
2. Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas públicas de fármacos; 
3. Identificar medicação prescrita, entregar o fármaco correto na quantidade preceituada ao paciente e orientá-lo sobre o uso adequado do 
produto; 
4. Administrar estoques segundo método de controle de estoque adotado pela Secretaria (UEPS, PEPS ou outro); 
5. Registrar entradas e saídas de medicamentos; 
6. Realizar compras quando houver urgência, mediante orientação da chefia; 
7. Executar serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios; 
8. Zelar pela organização e limpeza das prateleiras, balcões e demais áreas de trabalho; 
9. Colher informações sobre as características e benefícios do produto; 
10. Fracionar medicamentos e substâncias correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades do posto; 
11. Executar tarefas administrativas referentes à área de atuação; 
12. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
ATENDENTE DE SERVIÇO DE SAÚDE 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Recepcionar pacientes e executar serviços administrativos de apoio à unidade de saúde; prestar atendimento 
telefônico e fornecer informações acerca do serviço; agendar consultas e demais serviços do setor; preencher e arquivar prontuários e demais 
documentos; organizar arquivos; elaborar relatórios; observar normas segurança conferindo documentos dos pacientes. Organizar informa-
ções e planejar o trabalho do cotidiano 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
1. Recepcionar o paciente na unidade; 
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2. Preencher fichas de identificação necessárias e/ou prontuários, orientando sobre horários de 
atendimento dos profissionais da unidade; 
3. Realizar registro de controle de público, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas aos setores; 
4. Receber correspondência, encaminhando-a ao setor ou profissional competente; 
5. Atender e transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; 
6. Efetuar ligações telefônicas, mantendo registro das mesmas; 
7. Realizar serviços de transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox); 
8. Organizar agenda dos profissionais médicos; 
9. Arquivar documentos; 
10. Registrar atas em reuniões de equipe; 
11. Agendar exames complementares conforme protocolo; 
12. Organizar e acompanhar agendamento de consultas de especialidades, observando normas e 
procedimentos do setor; 
13. Manter informações sobre oferta de consultas médicas atualizadas diariamente; 
14. Manter o material impresso usado pelo serviço organizado e na quantidade necessária (estoque 
conforme protocolo); 
15. Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e atuar em 
pequenas cirurgias, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizar ambiente de trabalho e dar continuidade aos 
plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios 
técnicos. Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde da família.  
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; 
Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle 
sistemático da infecção hospitalar; 
Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; 
Colher ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames laboratoriais, segundo orientação; 
Realizar exames de eletro diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem; 
Orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em 
tratamento de saúde; 
Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; 
Preparar e administrar medicações segundo prescrição médica, e sob supervisão do Enfermeiro, quando necessitar desta; 
Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; 
Realizar a movimentação e o transporte de pacientes de maneira segura e eficaz; 
Auxiliar nos atendimentos e procedimentos de urgência e emergência; 
Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatísti-
co; 
Efetuar o controle diário do material, equipamentos e medicamentos utilizados, bem como requisitar, segundo as normas da unidade, o mate-
rial necessário à prestação da assistência à saúde do paciente; 
Auxiliar o Enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; 
Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle 
sistemático da infecção hospitalar;  
Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; 
Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles priori-
tários e de alto risco;  
Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos mediante aplicação de técnicas apropriadas, bem 
como seu armazenamento e distribuição; 
Verificar e comunicar à coordenação equipamentos avariados ou desgastados, solicitando sua substituição, se necessário;  
Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio; 
Auxiliar na preparação do corpo após o óbito; 
Atuar na supervisão de pessoal auxiliar de atividades de enfermagem, transmitindo informações, prestando assistência técnica e acompa-
nhando a execução das tarefas;  
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Colaborar no desenvolvimento de programas educativos, atuando no treinamento e capacitação de pessoal auxiliar de atividades de enfer-
magem e na educação de grupos da comunidade; 
Coletar dados e informações junto a pacientes e seus familiares, realizando visitas e entrevistas, para subsidiar a elaboração do plano de 
assistência de enfermagem. Auxiliar nos exames admissionais, periódicos e demissionais;  
Verificar as condições de higiene das instalações em conjunto com o Técnico de Segurança do Trabalho, quando necessário; 
Controlar a distribuição de medicamentos na sua área;  
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
FARMACEUTICO 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar tarefas referentes ao desenvolvimento, produção, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, do-
missanitários e insumos correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas de 
interesse humano; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; realizar fiscalização sobre estabe-
lecimentos, produtos e serviços. 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
1. Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura; 
2. Subministrar produtos médicos e cirúrgicos conforme prescrição medica; 
3. Selecionar produtos farmacêuticos e criar ou aprimorar critérios e sistemas de dispensação; 
4. Avaliar prescrição e indicar medicamento conforme diagnóstico profissional; 
5. Dispensar fármacos instruindo o usuário quanto ao período de tratamento e posologia adequada; 
6. Instruir sobre medicamentos genéricos, conforme necessário; 
7. Pesquisar e avaliar eficácia de tratamento; 
8. Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos; 
9. Definir especificações técnicas de matéria- prima, embalagem, materiais, equipamentos e instalações; 
10. Selecionar e/ou qualificar fornecedores; 
11. Opinar na aquisição de fármacos; 
12. Estabelecer e programar procedimentos de produção e manipulação; 
13. Controlar dispensação de psicotrópicos e demais fármacos de uso controlado; 
14. Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos verificando 
qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; 
15. Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais; 
16. Efetuar análise bromatológica de alimentos, controle de qualidade, pureza, conservação e 
homogeneidade; 
17. Fazer manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos; 
18. Administrar estoque de medicamentos observando condições de armazenagem e prazo de validade; 
19. Coordenar política de medicamento e de serviços farmacológicos; 
20. Participar na elaboração de políticas de fármacos propondo protocolos de tratamento e normatização 
para o uso de medicamentos; 
21. Planejar, implementar e coordenar ações de assistência farmacêutica; 
22. Elaborar e coordenar ações de fármaco-vigilância; 
23. Participar de ações de vigilância epidemiológica; 
24. Fiscalizar estabelecimentos, produtos e serviços; 
25. Instituir normas de fiscalização e orientar quanto ao cumprimento da legislação atinente à matéria; 
26. Inspecionar estabelecimentos, produtos e serviços, emitindo parecer em processos de alvará de 
funcionamento; 
27. Assistir a Municipalidade em assuntos atinentes à sua especialidade; 
25. Responder tecnicamente pelo serviço prestado na Unidade, nos termos da Resolução 236/1992; 
28. Desempenhar outras atividades correlatas. 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 

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. 
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MUNICÍPIO DE IBAITI 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 
 
 
 

 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 
 
 
 

 
  


