
 

 

 
CHAMAMENTO N.º 001/2020 

 
 

O MUNICÍPIO DE PINHÃO, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
ODIR ANTONIO GOTARDO, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o art. 37, inciso IX da 
Constituição Federal, Emenda Constitucional 106/2020, e de acordo com a Lei Federal 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 093/2020, Decreto Legislativo nº 06 de 2020, publicado no Diário Oficial da 
Assembleia nº 1940, no dia 22 de abril de 2020, e do art. 3.º, § 2.º da Lei Municipal nº 1.975/2017, 
bem como as medidas de Emergência de Saúde Pública e combate a infecção humana COVID-19 
(Coronavírus), TORNA PÚBLICO a abertura de CHAMAMENTO, para contratação temporária de 
profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. 
 
1. DO OBJETO 

1.1. Este Edital tem por objeto realizar o chamamento de médicos, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, com formação e habilitação nas respectivas áreas de atuação, para contratação 
temporária de profissionais para atuação na saúde pública do Município de Pinhão, para auxiliar na 
contenção do avanço da COVID-19, nos termos estabelecidos no presente Edital. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO 

2.1. Constituem requisitos para a participação no chamamento promovido pelo presente Edital: 
a) possuir certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação nas respectivas áreas de 
atuação, emitido por instituições de ensino nacional. 
b) possuir habilitação em situação regular para o exercício das atividades nas respectivas áreas, 
mediante registro nos Conselhos competentes. 
c) ter disponibilidade para atuação junto a Saúde Pública do Município; 
d) não possuir vínculo de serviço com carga horária incompatível ou acumulação ilícita de cargos 
públicos; 
e) estar em situação regular com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
 
3. DOS CARGOS 

3.1 A contratação ocorrerá pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no art. 37, inciso 
IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal n.º 1.975/2017. 
 
 3.2 O Contrato terá prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 5º, inciso I da Lei Municipal n.º 
1.975/2017, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 
 
3.3 Os cargos de que trata o presente Edital para contratação de Enfermeiro, Médico Clínico Geral e 
Técnico em Enfermagem, são específicos para atuar na área da Saúde Pública do Município de Pinhão, 
no combate a pandemia do Coranavírus (COVID-19).  
 
3.4 Serão contratados imediatamente as vagas dispostas no quadro abaixo, podendo haver novas 
contratações conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo a ordem de 
classificação. 
 
3.5 O salário e a carga horária serão equivalentes ao valor inicial da Tabela de Vencimentos do Quadro 
Geral de Servidores, de acordo com art. 8º, inciso I, da Lei Municipal n.º 1.975/2017, conforme segue: 
 



 

 

CARGO 
NÚMERO 
DE VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO REQUISITOS 

Enfermeiro 01+CR 40h/s R$ 3.662,08 
Bacharel em Enfermagem, com 
registro no COREN/PR. 

Médico Clínico Geral 01+CR 20h/s R$ 6.835,97 
Bacharel em Medicina, com 
registro no CRM/PR. 

Técnico em 
Enfermagem 

01+CR 40h/s R$ 1.866,65 
Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico em Enfermagem, com 
registro no COREN/PR. 

 *CR – Cadastro Reserva. 
- Enfermeiro  
Descrição Sumária: Coordenar e supervisionar as ações de saúde desenvolvidas na área de 
enfermagem, participando da equipe de saúde no planejamento, execução e supervisão das ações da 
saúde, efetuar pesquisas na área, assistir ao indivíduo, a família e a comunidade.  

Coordenar as ações de saúde desenvolvidas na área enfermagem na pré e pós-consulta, 
atendimento de enfermagem, curativo, inscrição, visita domiciliar, aplicação de vacinas, testes e 
reuniões com a comunidade; 

Coordenar as ações de enfermagem no internamento, diagnóstico, tratamento pré e pós-
operatório, cirurgia, socorros de emergência, consultam médica visita a pacientes; 

Participar de equipes multiprofissional no estabelecimento de ações de saúde a serem 
prestados ao indivíduo, família e comunidade, na elaboração de diagnostico de saúde da área, 
analisando dados de mobilidade, mortalidade e demais indicadores, verificando serviços, capacitação e 
treinamento de recursos humanos; 

Elaborar rotinas e normas técnicas de enfermagem, em consonância com as demais áreas; 
Participar na previsão, provisão e controle de material, opinando na sua aquisição; 
Efetuar pesquisas relacionadas á área de enfermagem, visando contribuir para o 

aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; 
Realizar supervisão e treinamento do pessoal de enfermagem; 
Prestar atendimento de enfermagem ao indivíduo, a família e comunidade; 
Executar outras tarefas correlatas com o cargo, colaborando pelo permanente aprimoramento 

da prestação dos serviços de saúde pública; 
Executar outras tarefas compatíveis com a função, determinadas pela chefia imediata. 
 

- Médico Clínico Geral  
Descrição Sumária: Prestar atendimento médico em clinica geral e/ou em especialidade a serem 
definidas a bem do serviço público, coordenar atividades médicas institucionais; diagnosticar situação 
de saúde da comunidade, executar atividades médico-sanitárias, desenvolver programas de saúde 
pública. 

Prestar atendimento médico, ambulatório e hospitalar, encaminhando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a 
evolução, registrando consulta em documento próprio e encaminhando-as aos serviços de maior 
complexidade, quando necessário; 

Executar atividades médico-sanitárias, exercendo atividades clínicas, cirúrgica ambulatorial e 
demais especialidades, conforme sua área de atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, 
prevenção e recuperação da saúde da população; 

Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde da área de 
atuação, analisando dados de mobilidade e mortalidade, verificando serviços e a situação da saúde da 
comunidade, para o estabelecimento de prioridade nas atividades a serem implantadas e/ou 
implementadas; 



 

 

Coordenar as atividades médicas, acompanhando e analisando as ações desenvolvidas, 
participando do estudo de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando dar assistência integral ao 
individuo; 

Participar da elaboração e/ou de normas e rotinas, visando à sistematização e melhoria da 
qualidade das ações da saúde prestados; 

Delegar funções a equipe auxiliar, participando da capacitação, orientando e supervisionando 
as atividades delegadas; 

Emitir quando necessário atestado médico para fins de dispensa de trabalho; 
Realizar exames pré-admissionais, avaliando as condições gerais de saúde do candidato em 

relação ao cargo a que se destina; 
Assessorar a comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA, proferindo palestras e 

debates, analisando ocorrências de acidentes de trabalho, auxiliando na convenção de seus objetivos; 
Executar outras tarefas compatíveis com o cargo e/ou com as necessidades da entidade. 
 

- Técnico de Enfermagem  
Descrição Sumária: Desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos espaços das unidades de 
saúde e no domicilio/comunidade. 

Desenvolver com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das famílias 
de risco;  

Contribuir, quando solicitado, com o trabalhos dos agentes no qual se refere às visitas 
domiciliares;  

Acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos as situações de risco, 
visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde;  

Executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e 
epidemiológica; nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, 
bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativa e infecto 
contagiosas;  

Executar outras tarefas afins;  
Participar da discussão e organização do processo de trabalho da unidade de saúde. 

 
4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição para participação neste chamamento é gratuita, e será efetuada, exclusivamente, via 
internet, através do endereço eletrônico http://pss.pinhao.pr.gov.br, não sendo realizadas inscrições 
na Prefeitura Municipal e nos demais órgãos do Município, estando disponíveis do dia 26/10/2020 até 
o dia 27/10/2020. 
 
4.2. Para que seja concluída a sua inscrição, o interessado, após o preenchimento do formulário 
eletrônico e prestação das declarações deverá gerar o comprovante de inscrição. 
 
4.3 O preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é de responsabilidade exclusiva do 
interessado não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados encerrado o período de 
inscrição. 
 
4.4. A ausência, o preenchimento incorreto, ou informações inverídicas de qualquer dos dados poderá 
acarretar na invalidação da inscrição. 
 
4.5. O Município não se responsabiliza por inscrições não finalizadas por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão 
de dados, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impeçam a 
transferência de dados. 



 

 

 
4.6. Em qualquer etapa da chamada regida por este Edital, os interessados poderão ser exclusos em 
caso de prestação de declarações inverídicas e inconformidade da documentação com a legislação ou 
as regras deste Edital. 
 
4.7. Encerrado o período das inscrições, será disponibilizada a relação de inscritos mediante publicação 
no site oficial do Município. 
 
 4.8. Não será cobrada taxa de inscrição. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

5.1 Serão classificados todos os candidatos que concluírem a inscrição neste Chamamento, 
desconsiderando as inscrições canceladas pelo candidato. 
 
5.2 O primeiro candidato classificado será o candidato que efetivou a sua inscrição em primeiro lugar, 
e assim sucessivamente. 
 
5.3 A classificação será na ordem crescente de efetivação das inscrições válidas, conforme item 5.1. 
 
5.4 A ordem de classificação considerará sequencialmente a hora, o minuto, o segundo em que se 
efetivou a confirmação da inscrição pelo candidato. 
 
5.5 Não serão consideradas inscrições canceladas para fins de gerar a classificação dos candidatos. 
 
5.6 O resultado com a Classificação dos Candidatos será divulgado até 30/10/2020, em Edital próprio, 
no site oficial do Município de Pinhão: http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/ 
Concursos. 
 
6. DOS RECURSOS 

6.1 Serão aceitos questionamentos sobre a classificação, desde que estejam em conformidade com o 
disposto nos itens abaixo: 
 
6.1.1 Os questionamentos devem estar devidamente fundamentados e apresentados, 
preferencialmente, em formulário específico, que estará disponível no Protocolo Geral do Município; 
 
6.1.2 O recurso deverá ser protocolado pessoalmente no protocolo da Prefeitura Municipal de Pinhão, 
em apenas 1 (uma) via, no prazo de 01 (um) dia, imediatamente após a divulgação da lista de 
classificação provisória no site oficial do Município; 
 
6.1.3 Não serão aceitos questionamentos protocolados fora do prazo, bem como aqueles que não 
estiverem devidamente justificados e fundamentados ou encaminhados de forma diferente do 
estabelecido nos itens anteriores; 
 
6.1.4 Serão desconsiderados questionamentos relativos ao preenchimento do cadastro de inscrição 
pelo candidato. 
 
6.2 Os Recursos serão analisados pela Procuradoria Municipal, que emitirá Parecer Conclusivo. 
 

http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/Concursos
http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/Concursos


 

 

6.3 Julgado procedente o recurso, será emitida nova Lista de Classificação. A Classificação Final será 
publicada no site oficial do Município de Pinhão: http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/ 
Exibir/Concursos. 
 
7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1 A contratação será efetivada conforme ordem de classificação, mediante apresentação dos 
documentos necessários junto ao Departamento de Pessoal do Município. 
 
7.2 O candidato convocado terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar a documentação necessária, 
bem como submeter-se a realização de exame pré-admissional e efetivar a contratação temporária; 
7.2.1 O candidato que for considerado inapto no exame pré-admissional será eliminado do presente 
Chamamento. 
 
7.3 A contratação não gera estabilidade ou direito adquirido junto a Administração Municipal. 
 
7.4 As contratações serão efetivadas mediante solicitações da Secretaria Municipal de Saúde e 
autorização do Chefe do Poder Executivo, em decorrência das demandas para enfretamento ao 
COVID-19. 
  
7.5 A Secretaria Municipal de Saúde indicará o local de atuação dos profissionais conforme a demanda 
necessária para enfretamento ao COVID-19. 
 
7.6 No momento em que o candidato classificado for convocado deverá comparecer nos locais, datas e 
horários estabelecidos em Edital, portando documentação solicitada, conforme os itens 10.10.5 e 
10.11. 
 
7.7 O candidato para assumir suas funções deverá comprovar os seguintes requisitos: 
7.7.1 Ter nacionalidade brasileira ou em processo de naturalização; 
7.7.2 Poderá concorrer quem comprovar residência fixa no Brasil e apresentar documentação em 
trâmite, perante a Polícia Federal para naturalização no prazo de 120 dias; 
7.7.3 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e menos 65 (sessenta e cinco) anos na data da 
contratação; 
7.7.4 Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, quando for o caso; 
7.7.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 
7.8 Apresentar cópias dos seguintes documentos: 

- 01 (uma) foto 3X4, colorida e recente; 

- Carteira de identidade (RG); 

- Cadastro de Pessoa Física – (CPF), com comprovante de regularidade emitido pela Receita 
Federal, disponível:  
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPubli
ca.asp; 

-Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de regularidade 
com a Justiça Eleitoral, disponível em http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-
eleitoral; 

- Comprovante de regularidade da situação militar, se do sexo masculino; 
- Carteira de Trabalho Profissional e/com Inscrição no PIS/ PASEP; 
- Certidão de nascimento/casamento; 
- Certidão de nascimento de dependentes menores de 18 (dezoito) anos; 

http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/Concursos
http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/Concursos
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral
http://www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral


 

 

- Comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou telefone); 
 

7.8.1 O candidato deverá ainda apresentar juntamente com a documentação supracitada 01 
(uma) via original dos seguintes documentos: 
- Laudo médico elaborado por profissional devidamente habilitado como Médico da Saúde e 
Segurança do Trabalhador que, após análise de exames porventura solicitados, ateste a aptidão 
física e mental para o exercício do cargo; 
- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais, emitido pelo Cartório Distribuidor da Comarca de 
Pinhão e da Comarca do Município de onde residir, se for ocaso; 
- Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pelo Departamento de Tributação do 
Município de Pinhão http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/portal-da- 
governanca, no link certidão/certidão negativa de débito; 
- Declaração Negativa de Demissão por justa causa do Serviço Público, conforme Anexo IV; 
- Declaração Negativa de Acumulo de Cargos Públicos, conforme Anexo VI; 
- Comprovante de Titular de Conta Corrente contendo agencia e Número de conta, sendo em um 
dos seguintes bancos: Brasil, Itaú, Bradesco e CRESERV; 
 

7.9 O Contrato de Trabalho será único e estabelecido nos termos da Lei n.º 1.975/2017, em Regime 
Celetista. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Na convocação para escolha de vagas quando houver será respeitada rigorosamente a ordem 
de classificação. 
 
8.2 Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmulo ilegal de cargo ou função pública, 
nos termos das Constituições Federal e Estadual. 
 
8.3 Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados, o candidato em 
fase de avaliação será excluído do presente Chamamento, ou se já contratado será feita rescisão 
contratual. 
 

8.4 Perderá a vaga, o candidato com deficiência que não apresentar o Atestado de Saúde 
acompanhado de Laudo Médico no momento da convocação. 
 
8.5 É de responsabilidade do candidato manter atualizados no Departamento de Recursos 
Humanos do Município endereço, número válido de telefone e e-mail. 
 

8.6 O candidato será eliminado da Lista de classificação se, nos últimos 02 (dois) anos, tiver se 
enquadrado em uma das situações: 
a) Demissão ou Exoneração do Serviço Público, após Processo Administrativo com ampla defesa; 
b) Rescisão Contratual, após Sindicância; 
c) Rescisão Contratual em Regime Especial por ausência ao serviço por mais de 30 (trinta) dias, 
consecutivos ou alternados no ano, sem motivo justificado, e demais situações previstas em Lei 
 

8.7 Processo de Chamamento disciplinado por este Edital tem validade de 06 (seis meses). 
 
8.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria Municipal. 

Pinhão, 23 de outubro de 2020. 
 

Odir Antonio Gotardo 
Prefeito Municipal 

http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/Pagina/Exibir/portal-da-

