
EDITAL Nº 09/2021 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
 

 
 
 A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E A SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE no uso das suas atribuições legais, em conformidade 

com a Lei Municipal n° 4.756, de 05 de julho de 2021, torna público que 

estarão abertas, no período abaixo discriminado, as inscrições para Processo 

Seletivo Simplificado visando a contratação temporária de profissionais para 

desempenhar atividades nos Residenciais Terapêuticos, definindo os 

critérios para seleção e preenchimento dos cargos de acordo com a 

necessidade da Administração Pública e respectivo interesse público.  

 O Processo Seletivo Simplificado será conduzido pela Comissão 

especialmente designada para esse fim e obedecerá ao disposto na Lei 

4.756/21 e neste Edital 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

 O processo seletivo será regido por este edital e destina-se à contratação de: 

 

Cargos Vagas Carga 
Horária 

Semanal 

Pré-requisitos mínimos Salário 

Psicólogo (a) 1 40 Graduação em Curso 
Superior de Psicologia, 
com residência 
multiprofissional em 
saúde mental ou  02 
(dois) anos de 
comprovada experiência 
na Rede de Atenção 
Psicossocial e registro 
no Conselho de Classe 

R$ 3.636,38 

Técnico (a) de 
Enfermagem 

2 40 Curso completo de 
Técnico em 
Enfermagem e registro 
no Conselho de Classe 

R$ 1.700,13 

Cuidador (a) 15 40 Ensino médio completo R$ 1.550,00 

Tabela 01 

 
 O presente Processo Seletivo Simplificado visa selecionar Psicólogo (a), 



Técnicos (as) de Enfermagem e Cuidadores (as), conforme a tabela acima,  

para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal da Saúde do Município, 

mediante Contrato Administrativo temporário de caráter excepcional, por 

um período inicial de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual 

período, conforme as atribuições descritas no Anexo I deste Edital. 

 A contratação referida poderá ser rescindida a qualquer tempo pela 

Administração Municipal em caso de descumprimento dos deveres funcionais 

previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais ou havendo 

interesse administrativo na rescisão antecipada do Contrato, assim como o 

contratado poderá solicitar o seu desligamento, por meio de aviso prévio de 30 

dias. Ao contratado caberá somente o pagamento da remuneração (salário) e 

verbas rescisórias de forma proporcional ao período trabalhado, em 

conformidade com a Lei nº 4.756/2021 e as regras deste Edital. 

 A remuneração a ser paga ao(à) contratado(a) corresponde ao 

vencimento mensal de acordo com a tabela acima, com os devidos 

acréscimos legais, nos termos da legislação municipal vigente, conforme as 

condições de trabalho, além de filiação e inscrição obrigatória ao Regime 

Geral de Previdência Social.  

 

2.  DOS PRAZOS E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

 

 O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital será feito 

mediante Avaliação Curricular dos candidatos inscritos, para o preenchimento 

dos requisitos legais de habilitação, e entrevista sobre a experiência profissional, 

sendo que todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão divulgados 

oficialmente por meio de Editais publicados no site  

www.cachoeiradosul.rs.gov.br e/ou e/ou nos quadros de avisos das 

Secretarias Municipais da Administração, da Fazenda e da Saúde. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

 As inscrições serão realizadas no período de 29 de julho a 02 de Agosto de 

2021 das 08 horas às 11h30min e das 13h30min às 17 horas, no serviço de 

protocolo geral da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria da Administração, na 

Rua Moron, nº 1013, nesta cidade, EXCLUSIVAMENTE mediante a entrega 

física de envelope lacrado, identificando o candidato e o CARGO pretendido, 

contendo todos os documentos mediante o atendimento dos seguintes requisitos:  

 

 

PROCESSO SELETIVO   
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EDITAL 09/2021 

 

CARGO________________________ 

 

NOME: __________________________________ 

 

 

a) A documentação comprobatória de cursos e/ou titulação deverá ser 

encaminhada em cópia simples, de forma nítida e completa (frente verso, se 

for o caso). Os títulos serão avaliados conforme forem recebidos, quanto a 

sua nitidez e legibilidade.  

b) Entrega do currículo (modelo Anexo III); 

c) Cópia do comprovante de conclusão do curso que lhe habilita a concorrer a 

vaga; 

d) Inscrição no conselho de classe para vagas de técnico de enfermagem e 

psicólogo; 

e) Demais comprovantes de cursos, treinamentos, experiência comprovada, 

entre outros, previstos no anexo II deste edital; 

f) Avaliação e seleção dos currículos será feita por Comissão específica 

definida na Lei 4756/2021;  

g) Abertura dos envelopes nos dias 03 a 06 de agosto de 2021, junto ao Centro 

de Atenção  Psicossocial II, sito rua Marechal Floriano, 207,  na sala de reuniões; 

h) Publicação da classificação preliminar em 09 de agosto de 2021, com prazo de 

recurso a ser interposto nos dias 10 e 11 de agosto de 2021, junto ao Serviço de 

Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, e neste caso tendo direito de acesso a 

respectiva ficha pontuação. 

i) Designação da Fase de Entrevistas para os dias 16 a 18 de agosto de 

2021. Presencialmente de forma ordenada conforme a classificação na 

primeira fase, em cada função, a partir das 8 horas, junto a Rua Virgílio de Abreu, 

1175, bairro Santo Antônio, sede do Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira 

do Sul – SIPROM. 

j) A Entrevista será de caráter classificatório e obedecerá a pontuação prevista no 

Item 5.2 deste Edital; 

k) Publicação da classificação final no dia 20 de agosto de 2021. 

l) O candidato aprovado terá prazo de 03 (três) dias úteis, após publicação do 

resultado final, para apresentar-se no Setor Administrativo da Secretaria 

Municipal de Administração, sito à rua Moron, 1013, para formalização da 

Contratação, presumindo-se ao contrário, o desinteresse, caso que ocorrerá a 

desclassificação. 

4. DO CURRÍCULO (adotar modelo do Anexo III) 

4.1. No currículo devem constar os seguintes dados: 



a) Identificação do Cargo Pretendido 

b) Identificação do Candidato 

c) Telefones para contatos. e-mail e/ou aplicativo de conversa 

d) Endereço completo 

e) Formação que habilitam o candidato a atuar no cargo. 

4.2. Devem estar anexados ao currículo, obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

a) Cópia diploma/certificado devidamente registrado de conclusão do pré-

requisito de formação do cargo que deseja concorrer, conforme quadro do 

item 1. Disposições Preliminares. 

b) Cópia do comprovante de regularidade com o órgão de classe; 

c) Para o cargo Psicó logo  documentação que comprove a Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental ou a experiência p r o f i s s i o n a l  na rede 

de atenção psicossocial. 

4.3. Poderão ser anexados ao currículo para fins de pontuação para 

classificação os documentos que comprovem  os critérios definidos no 

Anexo II. 

4.4 Não serão pontuados itens que estejam no currículo sem a devida 

comprovação; 

4.5 Será considerada como experiência registro em carteira profissional e/ou 

Declaração e/ou Certidão quando se tratar de serviço público. 

4.6. Cada candidato poderá se inscrever somente para um único cargo 

deste processo seletivo. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

5.1 O processo de avaliação e seleção dos candidatos consistirá em 2 etapas 

classificatórias e eliminatórias, respeitados os seguintes termos: 

5.1.1  Etapa 1 – Análise de todos os currículos protocolados no  se rv i ço  de  

p ro t oco lo  ge ra l  da  P re f e i t u ra  Mun ic i pa l ,  que valerá de 0 a 8 (oito) 

pontos, conforme Anexo II; 

5.1.2  Etapa 2 – Entrevista individual valendo de 0 a 2 (dois) pontos, com os 

candidatos aprovados na Etapa 1 (um) que obtiverem a melhor pontuação, 

respeitados os seguintes limites de candidaturas: 

5.1.2.1 Função de Psicólogo(a), os 3 (Três) primeiros candidatos colocados. 

5.1.2.2 Função de Técnico(a) de Enfermagem, os 6 (Seis) primeiros 

candidatos colocados. 

5.1.2.3 Função de Cuidador(a), os 45 (quarenta e cinco) primeiros candidatos 

colocados. 

5.2 Na entrevista os candidatos serão avaliados quanto ao desempenho   em 

uma situação clínico institucional de desinstitucionalização, além de avaliação 

técnica profissional do candidato; 



5.3 No caso de empate entre os candidatos, os critérios para desempate serão, 

sucessivamente: 

a) Maior pontuação na Avaliação de Títulos; 

b) Maior pontuação na Experiência Profissional; 

c) Maior Idade do Candidato; 

d) Sorteio, com data a ser definida, se necessário. 

5.4 A nota final será composta pela soma das notas da análise Curricular e da 

Entrevista, sendo fixada de zero a dez, admitida uma casa decimal. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Servidores públicos em atividade ou aposentados somente poderão 

preencher as vagas oferecidas atendendo ao disposto no inciso XVI, do art. 37, 

da Constituição  Federal, que trata da acumulação de cargos públicos. 

6.2 Diplomas e Certificados expedidos no exterior somente serão considerados 

válidos quando revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil. 

6.3 Os candidatos classificados serão chamados através de contato telefônico  

ou e-mail. Caso  

6.4 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 

todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo  no  

site  www.cachoeira.rs.gov.br e/ou nos quadros de avisos das Secretarias 

Municipais da Administração, da Fazenda e da Saúde. 

6.5 A Comissão Julgadora é a Instância Julgadora dos eventuais recursos e as 

suas decisões são soberanas. 

6.6 A aprovação no Processo Seletivo Simplificado  gera para o candidato 

apenas a expectativa de direito de contratação. O Município reserva-se o direito 

de proceder às contratações conforme necessidade do serviço. 

6.7 Caso o titular ou os suplentes não manifestem interesse na ocupação das 

vagas, conforme a ordem de classificação, serão convocados os 03 (três) 

candidatos classificados na primeira etapa, para que participem da segunda 

etapa, sejam classificados e chamados aos cargos, atendendo ao interesse 

público subjacente. 

6.8 O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a seu critério, antes da 

homologação, suspender, revogar ou invalidar o Processo Seletivo Simplificado, 

desde que devidamente fundamentado, não assistindo ao candidato direito à 

reclamação de qualquer natureza. 

6.9 O resultado do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal. 

 

 

 

ANEXO I  
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ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 

 

 PSICÓLOGO 

 

Acompanhamento dos Planos Terapêuticos Singulares de pessoas em 

processo de desinstitucionalização, desde a mudança da moradia 

institucional para o Serviço Residencial Terapêutico (SRT);  

Acompanhamento clínico institucional das equipes dos SRTs; 

Acompanhamento das equipes de saúde do município no planejamento 

e execução de ações de fortalecimento da RAPS para atender as 

demandas de saúde das pessoas em processos de desinstitucionalização. 

Demais Atribuições previstas na Lei Municipal 4120/2011 

 

 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

Executar atividades de enfermagem, de nível técnico, atribuídas a 

equipe de enfermagem; assistir ao Enfermeiro em atividades de 

assistência de Enfermagem; prestar cuidados em pacientes em estado 

grave; exercer atividades de prevenção e controle de doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;  

atuar na prevenção e controle sistemático da infeção hospitalar e 

ambulatorial; atuar na prevenção e controle sistemático de danos físicos 

que possam ser causados a pacientes na assistência a saúde; participar 

de programas e atividades de assistência integral a saúde individual e 

de grupos; participar nos programas de higiene, segurança do trabalho, 

segurança e prevenção  de doenças profissionais; integrar equipes de 

saúde; montar relatórios  referente as atividades desenvolvidas, registrar 

observações, procedimentos executados e ocorrências verificadas em 

relação aos usuários / pacientes observando o sigilo  ético; executar 

outras tarefas afins 

 

 

 CUIDADOR 

Auxiliar na elaboração Planos Terapêuticos  Singulares de pessoas em 

processo de desinstitucionalização desde a mudança da moradia 

institucional para o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), com 



orientação do supervisor clínico institucional. Executar os Planos 

Terapêuticos elaborados, bem como as tarefas descritas na Lei 

4120/2011, que se aplicarem ao cargo, a critério da Administração 

Pública.  

Acompanhar e auxiliar nas atividades de vida diária dos moradores do 

SRT com  grave dependência institucional que não tenham possibilidade 

de desfrutar de inteira autonomia social. 

Promover  a apropriação dos espaços domésticos pelos moradores em 

desinstitucionalização, buscando desenvolver sua autonomia nas 

atividades de vida diária, conforme estabelecido nos Projetos 

Terapêuticos Singulares. Promover a autonomia para a circulação social, 

em atividades de lazer, cultura, trabalho, renda e outros, de acordo com 

as necessidades e desejos dos usuários. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II  

PONTUAÇÃO CURRICULAR 

 



1-PSICÓLOGO 

CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO 

Experiência de trabalho em Serviços da 
Rede de Atenção Psicossocial (CAPS, 
Atenção Básica, Hospital Geral, Centro de 
Convivência ou comunitário, oficinas 
Terapêuticas, NASF, NAAB, Unidade de 
Acolhimento), superior (excedentes) a 02 
(dois) anos considerados como pré-
requisitos mínimos 

Total: 3 
Distribuição de pontos: 
a) 6 meses a 2 anos: 1 ponto 
b) de 2 anos e um dia a 3 anos: 2 pontos 
b) acima de 3 anos: 3 pontos 

Experiência  em apoio institucional e/ou 
matriciamento e/ou gestão de serviços da 
RAPS e/ou gestão de processos de 
educação permanente em saúde 

1 

Especialização nas áreas de Psicologia, 
Saúde e ciências afins 

2 

Mestrado nas áreas de Psicologia, Saúde 
e ciências afins 

1 

Doutorado nas áreas de Psicologia, 
Saúde e ciências afins 

1 

Total 0 

Tabela 02 
 

 

 

 

 

2-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Critérios Pontuação 

Experiência de trabalho em serviços da 
Rede de Atenção Psicossocial (CAPS,  
Atenção Básica, Hospital Geral, Centro 
de Convivência  ou Comunitário, Oficinas 
Terapêuticas, NASF, NAAB,  Unidade de 
Acolhimento. Serviços Residenciais 
Terapêuticos) 

4 

Curso completo de Cuidador  - no 
mínimo 30 horas 

 Total: 2 
 

Cursos na área de saúde mental  
 

1 
(0,5 por curso) 

Cursos na área de enfermagem 1 



(0,5 por curso) 

Total 8 

Tabela 03 

 

 

3-Cuidador 

 

Critérios  Pontuação 

Experiência de trabalho em serviços da 
Rede de Atenção Psicossocial (CAPS, 
Atenção Básica, Centro de convivência 
Comunitário, Serviço Residencial 
Terapêutico, Oficinas Terapêuticos, 
NASF, NAAB, Unidade de Acolhimento) 

Total: 5 
Distribuição de pontos: 
a) de 6 meses a 1 ano: 1 ponto 
b) de 1 ano e um dia a 2 anos: 2 pontos 
c) de 2 anos e um dia a 3 anos: 3 pontos 
d) acima de 3 anos: 5 pontos 
 

 

Cursos na área de Saúde mental  Total: 2 
 

(0,5 por curso) 

Curso Completo de Cuidador 1 

TOTAL 8 

Tabela 04 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

 

 
Currículo para o processo seletivo simplificado 

 
Edital nº 09/2021 

 



 

Cargo que concorre:______________________________ 

Nome:  ________________________________________ 

Data de Nascimento:_____________________________   Idade:_____________ 

Endereço:______________________________________ 

Bairro: ________________________________________ 

Cidade: _______________________________________  UF: _______ 

Telefone: ________________                                              Celular: _______________  

E-mail: _______________________________________________________ 

RG: _____________________________ Órgão Emissor: ______________ 

CPF:_____________________________Estado Civil:  ________________ 

Nacionalidade:_____________________   Naturalidade: _______________ 

Carteira Profissional: _______________________ Série: ______________ 

Título de Eleitor: _________________Zona:_________   Seção: _________ 

Nome do Pai: __________________________________________________ 

Nome da mãe: _________________________________________________ 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

Obs.: Anexar todos os comprovantes dos cursos e títulos informados. 

1 – Escolaridade: _____________________________________________ 

a) Ensino Médio: _____________________________________________ 

Instituição de Ensino: __________________________________________ 

Ano de Conclusão: __________ 

B) Graduação: ________________________________________________ 

Curso/Área:     ________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ___________________________________________ 



Ano de Conclusão:     ______________ 

C) Pós – Graduação/Especialização: _______________________________ 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Ano de Conclusão: ______________________________________________ 

Curso/Área: ____________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Ano de Conclusão: ______________ 

D) Mestrado:  __________________________________________________ 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ___________________________________________ 

Ano de Conclusão: ______________ 

E) Doutorado: _________________________________________________ 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ___________________________________________ 

Ano de Conclusão: ______________ 

2 – Cursos relacionados à função: (utilizar mais de uma folha se necessário) 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Data de Início: ____________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ____________ 

 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Data de Início: ____________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ____________ 

 



Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Data de Início: ____________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ____________ 

 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Data de Início: ____________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ____________ 

Curso/Área: ___________________________________________________ 

Instituição de Ensino: ____________________________________________ 

Data de Início: ____________ Data de Conclusão: _____________________ 

Carga horária: ____________ 

 

3 – Experiências profissionais relacionadas à função: (necessário comprovação 

conforme tabelas 2,3 ou 4 (atestado de tempo de atuação profissional ou CTPS) utilizar 

mais de uma folha se necessário): 

Empresa:  _____________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________ 

Funções: ______________________________________________________ 

Período: _______________________________________________________ 

 

Empresa:  _____________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________ 

Funções: ______________________________________________________ 

Período: _______________________________________________________ 

 



Empresa:  _____________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________ 

Funções: ______________________________________________________ 

Período: _______________________________________________________ 

 

Empresa: _____________________________________________________ 

Área de atuação: ________________________________________________ 

Funções: ______________________________________________________ 

Período: _______________________________________________________ 

 

Cachoeira do Sul, ______de ________de 2021. 

 

 

 

Assinatura do candidato 

 

 

Obs. É de responsabilidade do candidato as informações e a juntada de 
documentos relativos a este Anexo. 


