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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE IRANI 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°08/2020 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 
N°029/2007,  ART.  3°,§2. 

O Prefeito Municipal de  Irani,  Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, publica Edital de chamada pública para contratação de Técnico 

em Enfermagem e Enfermeiro Plantonista, para atuar junto a Secretaria Municipal 

de Saúde, por prazo determinado, para suprir a falta de profissionais em férias, 

conforme segue: 

1. JUSTIFICATIVA 

As vagas disponibilizadas, excepcionalmente, por não haver candidatos em 

cadastro reserva para o preenchimento de Técnico em Enfermagem e Enfermeiro 

Plantonista criado por meio da Lei Complementar n° 115/2020, as contratações se 

dão pelo motivo de que os servidores em atividade estão com férias vencidas. 

O período das contratações serão estipuladas da seguinte maneira: O 

Técnico em Enfermagem será contratado por um período de 04 (quatro) meses e o 

Enfermeiro por um período de 03 (três) meses, com início em 01/10/2020. A jornada 

de trabalho será de 12 (doze) horas de serviço por 36 (trinta e seis) horas de 

descanso. 

O servidor não fará jus ao recebimento de horas extras, pois, são 

considerados mensalmente a média de 44 (quarenta e quatro) horas semanais 

trabalhadas, ressalvadas as hipóteses de serviço extraordinário além da jornada 

prevista. 

VAGAS  CH  CARGO HABILITAÇÃO SALÁRIO 
BASE 

AUXÍLIO 
ALIMENTAÇÃO 

01 44h Técnico em 
Enfermagem 
Plantonista 

Ensino Médio 
Técnico ou com 
complementação 

específica e 
inscrição no 
respectivo 
Conselho 

Regional que 
regulamenta a 

R$ 1814,26 R$ 220,00 
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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE IRANI 

II profissão 

01 44h Enfermeiro 
Plantonista 

Nível superior, 
segundo a 

especialidade do 
cargo e registro 

junto ao 
respectivo 
Conselho 

Profissional, 
quando 

legalmentre 
exigido 

4494,86 R$ 220,00 

São atribuições do cargo de Técnico em Enfermagem Plantonista: 

Exercer as atividades técnicas de enfermagem, participar dos serviços e das ações 

de saúde pública, junto às unidades de saúde e na operacionalização dos 

programas de saúde em que o Município seja partícipe ou os desenvolva 

especialmente os de saúde preventiva, de campanhas de saúde pública e de 

controle epidemiológico; integrar e interagir com a equipe de profissionais para 

melhorar e ampliar o atendimento à saúde da população e, especialmente, para a 

promoção de formas de prevenção de endemias; cooperar e participar das 

atividades, ações e serviços de saúde pública, inclusive de extensão e de 

saneamento, segundo as respectivas especialidades, inclusive em programas 

sociais e comunitários, nos termos da programação da Administração; Controlar os 

sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção dos pacientes, pequenas cirurgias, 

suturas e curativos; Transportar pacientes; Auxiliar durante o processo de 

reanimação cardiorrespiratórias; Administrar medicamentos por via oral, muscular, 

subcutânea e venosa; Monitorar pacientes graves e pacientes engessados; Instalar 

as bombas de infusão e monitorar pacientes; exercer outras atribuições próprias das 

características do cargo. 

São atribuições do cargo de Enfermeiro Plantonista: Exercer as 

atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades de saúde do 

Município, com atuação fundamentada nas ações preventivas; participar 

efetivamente na elaboração e na execução dos planos, programas, ações e serviços 

de saúde pública em que o Município seja partícipe ou que os desenvolva; atuar em 

todas as ações de controle epidemiológico; participar e interagir com outros 
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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE IRANI 

issionais e equipes multidisciplinares, que objetivem a melhoria das condições 

de vida das pessoas e na implementação e execução de programas de ações 

preventivas e de orientação; além de outras atribuições inerentes à enfermagem em 

saúde pública; Realizar o acolhimento do paciente e classificação de risco; atuar na 

unidade de urgência e emergência conforme regulamentação do respectivo conselho 

da classe e orientações superiores de nível local, estadual e federal; executar outras 

atividades e serviços, segundo as especialidades pertinentes à respectiva profissão. 

INSCRIÇÃO 

A inscrição para a Chamada Pública será realizada exclusivamente até às 

17h0Omin do dia 23/09/2020, no seguinte  email:  rhananeves@irani.sc.gov.br,  o 

candidato deverá anexar os seguintes documentos: 

a) Cópia de documentos pessoais com foto (cédula de identidade e CPF); 

b) Certificado de conclusão de Curso Técnico e Ensino Superior conforme 

exigências dos cargos; 

c) Documento que comprove o preenchimento dos critérios do item 

seguinte: 

	

2. 	DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

I - Graduação na área específica; 

II - Pós-graduação lato sensu na área específica ou afim; 

Ill - Mestrado na área específica ou afim; 

IV - Doutorado na área específica ou afim; 

V - Maior tempo de serviço na área específica ou afim, exercido na iniciativa 

pública ou privada, devidamente comprovados (em dia, meses e anos). Os 

períodos enviados em anos fechados sem a informação do dia e mês 

iniciado não será contado. 

	

3. 	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

O Candidato que prestar informações falsas será desclassificado. 

Será contado 01 (um ponto) para cada item da ordem de classificação 

acima, desde que devidamente comprovado. 

Após a publicação da lista de classificação prelimimar o candidato terá 01 

(um dia) para interpor recurso por escrito no seguinte 	e-mail:  

Fone:  49 3432 3200 I E-mail: prefeitura@irani.sc.gov.br  
Rua Eilirio de Gregori, 207 I CNPJ: 82.939.455/0001-31 I CEP 89.680-000 I Irani Sc1 
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O prazo de vigência da presente chamada pública encerra-se com o término 

do cronograma de férias da Secretaria Municipal de Saúde. 

Irani/SC, 17 de Setembro de 2020. 

SIVIO ANTONI EMOS DAS NEVES 

PREFEIT• MUNICIPAL 
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