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EDITAL 002/2021 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2021 

  

ÉRCIO KRIEK, PREFEITO MUNICIPAL DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 

37, da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO 01/2021 ao Edital 002/2021 

de Processo Seletivo Público 01/2021, conforme segue: 

    

RETIFICAÇÃO 01/2021 

 
ONDE SE LÊ NO ANEXO I- QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA: 

 
CARGO VAGAS 

AC PCD 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Alto 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Central I 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Central II 

 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Rega I 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Rega II 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Wunderwald 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Pomerode Fundos 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Ribeirão Clara 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Ribeirão Areia 

CR -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Centro 

CR -- 

 

 

LEIA-SE: 

 
CARGO VAGAS 

AC PCD 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Alto 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Central I 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Central II 

 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Rega I 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Testo Rega II 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Wunderwald 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 01 -- 
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Localidade Pomerode Fundos 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Ribeirão Clara 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Ribeirão Areia 

01 -- 

Agente Comunitário de Saúde 

Localidade Centro 

01 -- 

 
ONDE SE LÊ NO ANEXO I- QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E HABILITAÇÃO 

MÍNIMA EXIGIDA: 

 

A COMPROVAÇÃO DE “EXPERIÊNCIA COMPROVADA” FAR-SE-Á MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE: 

carteira de trabalho, contrato de trabalho (com firma reconhecida), portaria de contratação com no mínimo 24 (vinte e 

quatro) meses. 

 

LEIA-SE: 

 

A COMPROVAÇÃO DE “EXPERIÊNCIA COMPROVADA”, para o cargo de Técnico de Enfermagem Socorrista-

SAMU, FAR-SE-Á MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE: carteira de trabalho, contrato de trabalho (com firma 

reconhecida), portaria de contratação com no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da Lei Complementar nº 

381/2020 

 

ONDE SE LÊ NO ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAMU: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e 

supervisão das atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 

grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro e nos atendimentos de urgência sob a orientação do 

Médico Regulador do SAMU, dentro do âmbito de sua qualificação profissional; participar de programas de treinamento 

e aprimoramento profissional especialmente em urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas. 

Chegar precocemente à vítima,após ter ocorrido um agravo a sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, 

obstétrica, pediátrica, psiquiátricas, entre outras), que possa levar a sofrimento, seqüelas, ou mesmo à morte para lhe 

prestar atendimento e transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. 

Prestar o atendimento primário, quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão, ou atendimento secundário, 

quando a solicitação partir de um serviço de saúde no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário 

à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas que necessita ser conduzido a outro serviço de maior 

complexidade para a continuidade do tratamento.Atender as requisições das Centrais de Regulação Médica das Urgências 

e,dentro de suas  capacidades, todas as requisições por socorro e resgate. Somam-se as atribuições do emprego de técnico 

de enfermagem socorrista aquelas do cargo de técnico de enfermagem previstas no anexo V da lei complementar 

municipal 291/2016. 

 

LEIA-SE: 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA – SAMU: Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes 

em estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação 

profissional; participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em 

urgências/emergências; realizar manobras de extração manual de vítimas. Chegar precocemente à vítima, após ter 

ocorrido um agravo a sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátricas, entre 

outras), que possa levar a sofrimento, sequelas, ou mesmo à morte para lhe prestar atendimento e transporte adequado 

para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. Prestar o atendimento primário, quando o 

pedido de socorro for oriundo de um cidadão, ou atendimento secundário, quando a solicitação partir de um serviço de 

saúde no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência 

apresentado, mas que necessita ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento. 

Atender as requisições das Centrais de Regulação Médica das Urgências e, dentro de suas  capacidades, todas as 
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requisições por socorro e resgate. Somam-se as atribuições do emprego de técnico de enfermagem socorrista aquelas do 

cargo de técnico de enfermagem previstas no anexo V da lei complementar municipal 291/2016. 

 

ONDE SE LÊ NO ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade, a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva, o registro, para fins exclusivos de 

controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, estímulo à 

participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde, a realização de visitas domiciliares 

periódicas para monitoramento de situações de risco à família, a participação em ações que fortaleçam os elos entre o 

setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida, o exercício de atividades complementares definidas por 

políticas públicas, visando a integração entre os órgãos públicos em prol da comunidade. Exercício de atividades de 

prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,  desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que 

normatizam a saúde preventiva e   a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida 

às  ações e aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor 

municipal, como também todas as demais atribuições e atividades endereçadas ao cargo pela lei federal 11.350/2006. 

 

 

LEIA-SE: 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a 

partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 

coletivas,  desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e   a atenção 

básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às  ações e aos serviços de informação, de 

saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, como também todas as demais 

atribuições e atividades endereçadas ao cargo pela lei federal 11.350/2006. 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

 

 

Município de Pomerode, 28 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

ÉRCIO KRIEK  

Prefeito Municipal  


