
 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2017 

 
 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito publico interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrita no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, representado 
neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF nº. 
938.411.089-20, RG n°. 3.299.783, no uso de suas atribuições legais CONVOCA os 
interessados em assumir contratação emergencial e temporária para os cargos de Técnico 
em enfermagem e Técnico em higiene bucal, conforme atribuições e vencimentos abaixo, que 
se apresentem junto ao setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal de São Miguel da 
Boa Vista/SC, endereço acima mencionado, para protocolo de documentação obedecendo aos 
seguintes critérios:  
 
Requisitos: 
 
1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;  
2 - Estar quite com as obrigações eleitorais;  
3 - Estar quite com as obrigações militares;  
4 - Ter nível de escolaridade, habilitação legal exigida para o exercício do cargo 
(Diploma/Certificado);  
5 - Idade mínima de 18 anos;  
6 - Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, expedido pela junta médica 
designada pela administração municipal; e 
7 - Disponibilidade de carga horaria de 40 horas semanais. 

 
Vagas: 
 
a) TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
Escolaridade: Ensino Médio e Técnico Específico 
 
Atribuições: 
- Prestar cuidados integrais à pacientes em unidades de saúde;  
- Executar tratamentos prescritos e de rotinas, nas unidades de saúde sob a supervisão do 
enfermeiro; 
- Instalação de soros;  
- Troca de bolsas de ostomia;  
- Executar tarefas referentes à conservação, validade e aplicação de vacinas;  
- Realizar e proceder à leitura de testes para aferição de glicemia capilar;  
- Auxiliar, sob supervisão, os profissionais de saúde nas tarefas da enfermagem em geral nas 
unidades de saúde pública; 
- Orientar e revisar o trabalho do pessoal na unidade em que atuar; 
- Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e instrumental destinado ao uso do 
médico;  
- Providenciar a esterilização de instrumental e material destinado a procedimentos de 
enfermagem;  
- Verificar a temperatura e sinais vitais dos pacientes, anotando nos prontuários; 
- Ministrar medicamentos e fazer curativos;  
- Aplicar injeções em geral, vacinas e outras que exijam técnica e precauções especiais;  
- Orientar os pacientes a respeito da prescrição médica que receberem;  
- Fazer visitas domiciliares quando necessário para o acompanhamento e continuidade do 
tratamento;  
- Participar de treinamento de pessoal;  
- Participar de atividades de orientação individual ou de grupos em programas comunitários de 
preservação da saúde;  



- Colaborar na análise de dados e informações sobre enfermagem;  
- Participar de estudos relativos ao aperfeiçoamento e adequação das novas técnicas de 
enfermagem assistencial;  
- Colaborar na orientação dos trabalhos de anotações em fichas e documentos à assistência 
médica;  
- Registrar atividades específicas nas unidades de enfermagem;  
- Fornecer dados estatísticos;  
- Participar na observação de pacientes portadores de doenças mentais ou contagiosas e 
prestar-lhe assistência;  
- Executar tarefas semelhantes;  
- Apresentar relatório, bimestrais, das atividades desenvolvidas; 
- Executar as atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade de serviço 
que não estejam descritas, mas que façam parte de suas atribuições;  
- Utilizar e zelar pela manutenção e conservação, obrigatoriamente, os Equipamentos de 
Proteção Individual, na forma da legislação em vigor;  
- Desincumbir-se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo superior hierárquico ou 
Chefe do Poder Executivo;  
- Desempenhar e cumprir as normas legais, em obediência à legislação em vigor. 
Remuneração: R$ 1.858,98 (um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito 
centavos) 
 
b) TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL 
Escolaridade: Ensino Médio e Técnico Específico 
 
Atribuições: 
- Marcar consultas;  
- Preencher a anotar fichas clínicas;  
- Manter em ordem arquivo e fichário;  
- Auxiliar no atendimento ao paciente;  
- Realizar tarefas administrativas relacionadas à atividade;  
- Instrumentar o cirurgião-dentista junto à cadeira odontológica;  
- Manipular substâncias restauradoras;  
- Revelar e montar radiografia intra-oral;  
- Confeccionar modelos de gesso;  
- Preparar o paciente para atendimento;  
- Promover o isolamento relativo;  
- Delecionar moldeiras;  
- Realizar a profilaxia;  
- Orientar os pacientes sobre higiene bucal;  
- Efetuar a retirada de ponto sutura;  
- Efetuar a drenagem de abcessos e selantes;  
- Integrar a equipe de saúde bucal;  
- Manter a ordem à limpeza do ambiente de trabalho;  
- Manter equipamentos limpos;  
- Proceder à conservação e manutenção do equipamento odontológico;  
- Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização dos instrumentos;  
- Desenvolver atividades em odontologia sanitária;  
- Participar dos levantamentos e estudos epidemiológicos como anotador;  
- Executar outras atribuições afins; 
- Apresentar relatório, bimestrais, das atividades desenvolvidas; 
- Desincumbir-se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo superior hierárquico ou 
Chefe do Poder Executivo; 
- Desempenhar e cumprir as normas legais, em obediência à legislação em vigor. 
Remuneração: 1.232,57 (um mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete 
centavos) 



 
Documentação: 

 
a) Carteira de identidade; 
b) CPF; 
c) Titulo de eleitor e quitação eleitoral; 
d) Certificado de reservista (masculino) 
e) Currículo; 
f) Documentos que comprovem a formação na área (Diploma de conclusão do Curso). 

 
Período de contratação: A contratação dos profissionais será, temporária, da assinatura do 
contrato até a homologação do Concurso público a ser realizado para preenchimento dos 
cargos de Técnico em enfermagem e Técnico em higiene bucal. 
 
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município. 
 
Período de inscrição: O protocolo da documentação dos candidatos para contratação, será a 
partir de 12 de janeiro de 2017 até 18 de janeiro de 2017, com o responsável pelo Setor de 
Compras do Município, sito a Rua São Luiz, nº. 210, centro, na cidade de São Miguel da Boa 
Vista/SC. 
 
Critérios de seleção: O Perfil profissional será analisado por comissão formada por membros 
capacitados lotados na Saúde, nomeada pelo Prefeito Municipal, observando o currículo e 
documentação apresentada. Em caso de mais de um(a) candidato(a) inscrito para a vaga, será 
observado e seguido à ordem cronológica de inscrição e a qualificação, através da 
documentação entregue.  
 
 

     São Miguel da Boa Vista/SC, 12 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

Vilmar Schmaedecke 
Prefeito Municipal 

 
 


