
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019/SMS – RETIFICAÇÃO 001 
 

A Prefeita Municipal de São José e a Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas responsabilidades legais,  

RESOLVEM:   
 

Art.  1º  SUPRIMIR,  em  face  de  erro material  e  de  divergência  com  os  termos  previstos  nas  Leis Municipais  nº  5.006/2010  e             
nº 5.344/2013, o item 3.3.2.c. do edital supracitado. 
 
Art.  2º  RESTITUIR,  em  face  do  disposto  no  Art.  1º  desta,  o  período  para  solicitação  de  isenções  nos  termos  das  leis  citadas, 
alterando o cronograma de atividades do certame, passando a constar do mesmo as seguintes datas: 
 

Item  Atividade  Data ‐ Período 

01.  Site do Concurso  www.saude.pmsj.ieses.org 

02.  Início do Período de Inscrições  quinta‐feira, 30 de maio de 2019 

03.  Término do Período de Inscrições  sexta‐feira, 5 de julho de 2019 

04.  Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição   quinta‐feira, 30 de maio de 2019 

05a.  Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição (amparados pelo item 3.3.1 do edital)  quarta‐feira, 5 de junho de 2019 

05b.  Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição (amparados pelo item 3.3.2 do edital)  sexta‐feira, 14 de junho de 2019 

06.  Divulgação da decisão dos pedidos de isenção  quarta‐feira, 26 de junho de 2019 

07.  Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção  quinta‐feira, 27 de junho de 2019 

08.  Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção  sexta‐feira, 28 de junho de 2019 

09.  Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção.  quarta‐feira, 3 de julho de 2019 

10.  Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição  sexta‐feira, 5 de julho de 2019 

11.  Data limite para solicitação de condições especiais de prova  sexta‐feira, 5 de julho de 2019 

12.  Data limite de entrega dos pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD  sexta‐feira, 5 de julho de 2019 

13.  Divulgação da relação de inscrições deferidas   quarta‐feira, 17 de julho de 2019 

14.  Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova  quarta‐feira, 17 de julho de 2019 

15.  Divulgação da decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD  quarta‐feira, 17 de julho de 2019 

16.  Divulgação do ato de indeferimento de inscrições   quarta‐feira, 17 de julho de 2019 

17. 
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova e da 
decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD  quinta‐feira, 18 de julho de 2019 

18. 
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova e da 
decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PcD  sexta‐feira, 19 de julho de 2019 

19.  Divulgação da decisão dos pedidos de revisão   quarta‐feira, 31 de julho de 2019 

20.  Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição ‐ Locais da prova objetiva  quarta‐feira, 31 de julho de 2019 

21.  Data das provas objetivas  domingo, 4 de agosto de 2019 

22.  Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos  segunda‐feira, 5 de agosto de 2019 

23.  Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva  segunda‐feira, 5 de agosto de 2019 

24.  Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva  quarta‐feira, 7 de agosto de 2019 

25.  Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva  quarta‐feira, 28 de agosto de 2019 

26.  Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação da prova e dos pontos  quarta‐feira, 28 de agosto de 2019 

27.  Início do Pedido de revisão dos resultados (BDI)   quinta‐feira, 29 de agosto de 2019 

28.  Término do Pedido de revisão dos resultados (BDI)   sexta‐feira, 30 de agosto de 2019 

29.  Julgamento dos pedidos de revisão (BDI) e classificação final  quarta‐feira, 4 de setembro de 2019 

 
Art. 3º ALTERAR,  face a necessidade de  inclusão de cargo, o  ITEM 1.1 Cargos com exigência de NÍVEL SUPERIOR do ANEXO  I – 
CARGO,  ÁREA,  HABILITAÇÃO,  CARGA  HORÁRIA,  VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO  E  NÚMERO  DE  VAGAS  OU  FORMAÇÃO  DE 
CADASTRO DE RESERVA, incluindo o seguinte cargo:  
 

Cargo 
Área/ 

Especialidade 
Habilitação Mínima 

Carga horária 
semanal 

Vencimento/ 
Remuneração 

Nº de vagas 

Enfermeiro da  
Família 

 
Ensino  Superior  completo  em  Enfermagem, 
com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador 
do Exercício da Profissão. 

40h 

4.428,98 
+ 

Gratificação de 
Produtividade 

CR* 

 



Art.  4º  ALTERAR,  face  a  necessidade  de  inclusão  de  cargo,  o  ITEM  1.2  Cargos  com  exigência  de  NÍVEL MÉDIO do ANEXO  I  – 
CARGO,  ÁREA,  HABILITAÇÃO,  CARGA  HORÁRIA,  VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO  E  NÚMERO  DE  VAGAS  OU  FORMAÇÃO  DE 
CADASTRO DE RESERVA, incluindo o seguinte cargo:  
 

Cargo 
Área/ 

Especialidade 
Habilitação Mínima 

Carga horária 
semanal 

Vencimento/ 
Remuneração 

Nº de vagas 

Técnico em 
Enfermagem da  

Família 
 

Ensino Médio  completo  com  formação Técnica 
em Enfermagem,  com  registro  no Conselho  ou 
Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão. 

40h  2.318,48  CR* 

 
 
Art. 5º ALTERAR, face a inclusão de cargo do cargo previsto no Art. 3º, o ITEM 2.1.3, no ANEXO I – CARGO, ÁREA, HABILITAÇÃO, 
CARGA  HORÁRIA,  VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO  E  NÚMERO  DE  VAGAS  OU  FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  DE  RESERVA, 
renumerando seus itens posteriores, do qual constará a seguinte redação:  
 

2.1.3 Para o cargo de Enfermeiro da Família,  ao valor mensal de R$ 498,26, observado o escalonamento para percepção 
gradual da referida gratificação instituída pela Lei nº 5.729/2019. 

 
Art.  6º  ALTERAR,  face  a  inclusão  de  cargo  do  cargo  previsto  no  Art.  3º,  o  ITEM  1.  NÍVEL  SUPERIOR,  no  ANEXO  II  – 
RESPONSABILIDADES, incluindo a seguinte redação:  
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA: 
Realizar  cuidados  diretos  de  enfermagem  nas  urgências  e  emergências  clínicas,  fazendo  a  indicação  para  a  continuidade  da 
assistência  prestada.  Realizar  consulta  de  enfermagem,  solicitar  exames  complementares,  prescrever/transcrever  medicações, 
conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as Disposições legais da profissão. Planejar, gerenciar, 
coordenar,  executar  e  avaliar  a  USF.  Executar  as  ações  de  assistência  integral  em  todas  as  fases  do  ciclo  de  vida:  criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso. No nível de suas competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica 
e  sanitária.  Realizar  ações  de  saúde em diferentes  ambientes,  na USF  e,  quando necessário,  no  domicílio.  Realizar  as  atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde ‐ NOAS 
2001. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como 
de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 
responsáveis,  com  ênfase  nas  suas  características  sociais,  econômicas,  culturais,  demográficas  e  epidemiológicas.  Identificar  os 
problemas  de  saúde  e  situações  de  risco mais  comuns  ao  qual  aquela  população  está  exposta.  Elaborar,  com  a  participação  da 
comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde. Executar, de 
acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases 
do ciclo de vida. Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito. 
Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento. Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica. Coordenar, 
participar  de  e/ou  organizar  grupos  de  educação  para  a  saúde.  Promovendo  ações  Intersetoriais  e  parcerias  com  organizações 
formais  e  informais  existentes  na  comunidade  para  o  enfrentamento  conjunto  dos  problemas  identificados.  Fomentar  a 
participação popular,  discutindo com a  comunidade conceitos de  cidadania,  de direitos  à  saúde e  suas bases  legais.  Incentivar  a 
formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no conselho Municipal de Saúde. 
 
Art.  7º  ALTERAR,  face  a  inclusão  de  cargo  do  cargo  previsto  no  Art.  4º,  o  ITEM  2.  NÍVEL  MÉDIO,  no  ANEXO  II  – 
RESPONSABILIDADES, incluindo a seguinte redação:  
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA FAMÍLIA: 
A ESF é tida como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste 
nível de assistência, promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. Exercer as atividades inerentes ao cargo de acordo 
com sua competência técnica, conforme prescreve o seu respectivo conselho. Recusar‐se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e  legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa,  família e coletividade. 
Acolhimento ao paciente. Procedimentos de Rotina. Realizar curativos e suturas. Preparar materiais para esterilização. Preencher 
documentos  para  levantamentos  de  dados.  Exercer  a  profissão  com  justiça,  compromisso,  equidade,  resolutividade,  dignidade, 
competência,  responsabilidade,  honestidade  e  lealdade.  Fundamentar  suas  relações  no  direito,  na  prudência,  no  respeito,  na 
solidariedade  e  na  diversidade  de  opinião  e  posição  ideológica.  Assegurar  à  pessoa,  família  e  coletividade  assistência  de 
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Avaliar criteriosamente sua competência técnica 
cientifica  ética  e  legal  e  somente  aceitar  encargos  ou  atribuições,  quando  capaz  de  desempenho  seguro  para  si  e  para  outrem. 
Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem 
em  condições  que  ofereçam  segurança, mesmo  em  caso  de  suspensão  das  atividades  profissionais  decorrentes  de movimentos 
reivindicatórios  da  categoria.  Prestar  adequadas  informações  à  pessoa,  família  e  coletividade  a  respeito  dos  direitos,  riscos, 
benefícios e  intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem, bem como ao estado de saúde do paciente e seu tratamento. 
Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua 
saúde, tratamento, conforto e bem‐estar. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, 
inclusive  nas  situações  de  morte  e  pós‐morte.  Colabora  com  a  equipe  a  qual  está  inserida;  buscando  a  interatividade  e 
multidisciplinariedade. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência 
por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de garantir a 



continuidade da Assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades 
profissionais  decorrentes  de  movimentos  reivindicatórios  da  categoria.  Prestar  adequadas  informações  à  pessoa,  família  e 
coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da Assistência de Enfermagem, bem como ao estado 
de  saúde  do  paciente  e  seu  tratamento.  Respeitar,  reconhecer  e  realizar  ações  que  garantam  o  direito  da  pessoa  ou  de  seu 
representante  legal, de  tomar decisões sobre sua saúde,  tratamento, conforto e bem‐estar. Respeitar o pudor, a privacidade e a 
intimidade do ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós‐morte. Colabora com a equipe a qual está 
inserida; buscando a interatividade e multidisciplinariedade. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da Equipe de Saúde. Disponibilizar seus serviços profissionais 
à  comunidade em casos de emergência,  epidemia e  catástrofe,  sem pleitear  vantagens pessoais.  Encaminhar  a pessoa,  família  e 
coletividade  aos  serviços  de  defesa  do  cidadão,  nos  termos  da  lei.  Respeitar  no  exercício  da  profissão,  as  normas  relativas  à 
preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as  formas de poluição e deterioração que comprometam a 
saúde  e  a  vida.  Registrar  no  prontuário  do  paciente  as  informações  inerentes  e  indispensáveis  ao  processo  de  cuidar.  Prestar 
Assistência  de  Enfermagem  em  qualquer  situação  que  se  caracterize  como  urgência  ou  emergência.  Conhecer  a  realidade  das 
famílias  pelas  quais  são  responsáveis,  com  ênfase  nas  suas  características  sociais,  econômicas,  culturais,  demográficas  e 
epidemiológicas.  Identificar  os  problemas  de  saúde  e  situações  de  risco  mais  comuns  ao  qual  aquela  população  está  exposta. 
Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam 
em  risco  a  saúde.  Executar,  de  acordo  com  a  qualificação  de  cada  profissional,  os  procedimentos  de  vigilância  e  de  vigilância 
epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida. Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de 
confiança, de afeto, de respeito. Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento. Resolver os problemas de saúde do 
nível de atenção básica. Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. Promovendo ações Intersetoriais 
e  parcerias  com  organizações  formais  e  informais  existentes  na  comunidade  para  o  enfrentamento  conjunto  dos  problemas 
identificados. Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à  saúde e  suas 
bases legais. Incentivar a formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselhos locais de saúde e no conselho Municipal 
de Saúde. 
 
Art. 8º ALTERAR,  face a  inclusão de cargo do cargo previsto no Art. 3º,  o  ITEM 1. NÍVEL SUPERIOR, no ANEXO VI – PROVAS E 
PROGRAMAS, incluindo a seguinte redação:  
ENFERMEIRO DA FAMÍLIA: 
Lei  8080  de  19  de  setembro  de  1990.  Portaria  nº  2.436,  de  21  de  setembro  de  2017  –  Política  Nacional  de  Atenção  Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Portaria 
nº.  1.645/GM/MS,  de  02  de  outubro  de  2015  –  Dispõe  sobre  o  Programa  Nacional  de Melhoria  do  Acesso  e  da  Qualidade  da 
Atenção Básica (PMAQ‐AB); Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013‐ Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 
Saúde  (SUS).  Portaria  nº.  1.533,  de  16  de  Julho  de  2012  –  Altera  e  acresce  dispositivos  à  Portaria  nº  2.527/GM/MS,  de  27  de 
Outubro  de  2011,  que  redefine  a  atenção  domiciliar  no  âmbito  do  sistema  único  de  saúde  (SUS);  Portaria  nº  3.124,  de  28  de 
Dezembro de 2012 – Redefine os parâmetros de vinculação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Modalidades 1 e 2 às 
Equipes  Saúde  da  Família  e/ou  Equipes  de  Atenção  Básica  para  populações  específicas,  cria  a Modalidade  NASF  3,  e  dá  outras 
providências;  Sistema de Planejamento do SUS; Portaria Nº 2.446, de 11 de Novembro De 2014,  redefine a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (PNPS). – Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria nº. 154, de 24 de Janeiro de 2008 – Criação do 
NASF;  Diretrizes  do  NASF;  Redes  de  Atenção  à  Saúde;  Clínica  ampliada  equipe  de  referência  e  Projeto  terapêutico  singular; 
Epidemiologia; Acolhimento à Demanda Espontânea; Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022; Programa Saúde na Escola; Abordagem e  tratamento ao Fumante; Práticas  Integrativas no 
contexto do SUS. Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Humanização. Saúde da Criança. Saúde da Mulher. Saúde do Adulto. 
Saúde  do  Idoso.  Acolhimento  à  Demanda  Espontânea.  Atenção Domiciliar.  Estratégia  Saúde  da  Família.  Diretrizes  do  Núcleo  de 
Apoio  à  Saúde  da  Família.  Vigilância  em  Saúde.  Doenças  Transmissíveis.  Doenças  e  Agravos  não  transmissíveis.  Doenças 
Respiratórias.  Programa  Nacional  de  Imunização.  Epidemiologia.  Vigilância  Epidemiológica.  Sistematização  da  Assistência  de 
Enfermagem.  Procedimentos  e  Técnicas  de  Enfermagem.  Código  de  ética  dos  profissionais  de  enfermagem‐  Resolução  COFEN          
nO 564/2017. Lei no 7498/86‐Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Manual de rede 
de frio do Programa Nacional de Imunizações (2017). 
 
Art.  9º  ALTERAR,  face  a  inclusão  de  cargo  do  cargo  previsto  no  Art.  4º,  o  ITEM  2.  NÍVEL MÉDIO,  no  ANEXO  VI  –  PROVAS  E 
PROGRAMAS, incluindo a seguinte redação:  
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA FAMÍLIA: 
Lei  8080  de  19  de  Setembro  de  1990.  Portaria  nº  2.436,  de  21  de  setembro  de  2017  –  Política  Nacional  de  Atenção  Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS). Sistema de 
Informação  da  Atenção  Básica  (SIAB  e  E‐SUS).  Programa  Nacional  de  Melhoria  de  Acessos  e  da  Qualidade  da  Atenção  Básica 
(PMAQAB). Ações,  Programas e Estratégias da DAB: Academia da  Saúde, Brasil  Sorridente, Consultório na Rua, Melhor em Casa, 
Requalifica UBS e Programa Saúde na Escola. Redes de Atenção à Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 30/12/2010.Administração de 
medicamentos;  Assistência  humanizada  de  enfermagem;  Cálculos  de  doses  de medicações;  Calendário  Nacional  de  imunização; 
Conceito  de  infecção,  desinfecção,  assepsia,  antissepsia;  Cuidados  básicos  de  enfermagem  na  atenção  à  saúde  da  criança, 
adolescente,  mulher/gestante/puérpera,  adulto  e  idoso;  Doenças  de  notificação  compulsória;  Doenças  infectocontagiosas: 
Conceitos,  tipos,  formas  de  transmissão,  precauções,  padrão  de  prevenção  e  cuidados  na  assistência  dessas  doenças;  Doenças 
relacionadas ao trabalho; Epidemiologia, prevenção e controle de infecções; Feridas: tipos, técnicas de realização de curativos e de 
prevenção; Legislação e normas regulamentadoras da profissão; Legislação que regulamenta a segurança e saúde do trabalhador 
em estabelecimento de saúde; Medidas de controle de infecção; Mensuração de dados vitais – Conceito, técnicas de mensuração e 



valores de referência; Estratégia de saúde da família: conceito de acolhimento no ESF, conceito e ações de visitas domiciliares do 
ESF;  Imunização:  calendário  de  vacinação,  técnicas  de  preparo  de  vacinas,  vias  de  administração,  reações  imediatas  e  tardias. 
Urgências e emergências. Manual de rede de frio do Programa Nacional de Imunizações (2017). 
 
Art. 10º DETERMINAR que se procedam as referidas alterações no Edital 001/2019/SMS.   
 
Art. 11º Os demais termos do Edital 001/2019/SMS, permanecem inalterados. 
 
Art. 12º Revogam‐se as disposições em contrário. 
 

São José (SC), 06 de junho de 2019. 
 

ADELIANA DAL PONT 
Prefeita Municipal 

 
SINARA REGINA LANDT SIMIONI 

Secretária Municipal de Saúde de São José 
 


