
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 
 

 

O Prefeito Municipal de Maçambará- RS, no uso de suas atribuições, visando à contratação de 

pessoal em número de 09 (nove), por prazo determinado, para desempenhar funções de 

VISITADOR DO PIM- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, junto a Secretaria 

Municipal de Saúde , amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido com 

filcro no art.37,IX, da Constituição da República, e artigos 227 a 230 da Lei Complementar 

Municipal n° 05 de 24 de dezembro de 1998, torna pública a realização do Processo Seletivo 

Simplificado, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1-  O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão 

composta pelo GTM – Grupo Técnico Municipal. 

 

1.2-  Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 

prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art.37, “ caput”, da Constituição da 

República. 

 

1.3-  O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente 

no mural de publicações oficiais da prefeitura Municipal, sendo o seu extrato 

veiculado, ao menos uma vez, em jornal de circulação local, no mínimo cinco dias do 

encerramento das inscrições. 

 

1.4-  Os demais atos e decisão inerente ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio 

eletrônico pelo site da prefeitura. 

 

1.5- Os prazos de inscrições neste edital vão de 22 de março a 26 de março de 2022 

serão para contemplar as vagas e cargos criados pela Lei Municipal n° 1.648de 20 

de dezembro de 2021. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 Quant. Cargos Vencimentos R$ 

03 Visitador do PIM – Sede – 40h 1.081,05 

01 Visitador do PIM – Povinho – 40h 1.081,05 

01 Visitador do PIM – Encruzilhada – 40h 1.081,05 

01 Visitador do PIM - Passo do Goulart – 40h 1.081,05 

01 Visitador do PIM – São Donato – 40h 1.081,05 

01 Visitador do PIM – Serra do Iguariaçá – 40h 1.081,05 

01 Visitador do PIM – Bororé – 40h 1.081,05 

01 Monitor do PIM – 40 horas 1.686,73 

Aos contratados na forma da presente Lei, ficam assegurados os seguintes direitos: I - jornada 

de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e 



gratificação natalina proporcional e adicional de insalubridade quando exposto à atividades 

insalubres; II - férias proporcionais, ao término do contrato; III – inscrição no RGPS/INSS; vale 

alimentação na forma da lei. 

 
 

1.6 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na aplicação de prova dissertativa de 6 

questões cada uma com 10 linhas para resposta a ser elaborada pelo GTM e 

corrigida por este mediante o Espelho de Correção que terão como tema a atividade 

prática da função sendo avaliado também o correto uso da língua portuguesa e 

coesão textual, que ocorrerá após o curso do ponto 6. O Processo Seletivo 

Simplificado consistirá na aplicação de prova objetiva contendo 20 questões 

para resposta a ser elaborada pelo GTM e corrigida por este mediante o 

Espelho de Correção que terão como tema a atividade prática da função. 
 

1.6.1 – Cada questão conterá apenas um Espelho de Correção que será elaborado e 

aprovado pelo GTM em data anterior. 

1.6.2  A prova será numerada e não conterá o nome do candidato a fim de na correção 

ser preservado a impessoalidade. Não podendo haver qualquer marcação do 

candidato como sinal característico. 

1.6.3 A prova será numerada e não conterá o nome do candidato a fim de na correção ser 

preservado a impessoalidade. Não podendo haver qualquer marcação do candidato 

como sinal característico 

1.6.4 A prova deverá ser realizada com caneta de tinta preta ou azul, transparente. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA: 

 

2.1-  A função temporária de que se trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde 

ao exercício das atividades que constam no Anexo I o presente Edital. 

 

2.2- A carga horária semanal será de 40 horas e será desenvolvida diariamente, de acordo 

com horário definido pela autoridade competente ato próprio. 

 

2.3.2 – Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários; 

 

2.4- Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos 

para os demais servidores estatutários pelos artigos 125 a 127 do Regime Disciplinar, no 

que couber. 

 

 

3. INSCRIÇÕES: 

 

3.1-  As inscrições serão recebidas pelo GTM, junto a Prefeitura Municipal de Maçambará, sala 

de Protocolos, sito à rua Otávio Silveira n° 306, no período compreendido do dia 22 de março a 

26 de março, durante o horário de funcionamento da prefeitura ou por e-mail devendo ser 

encaminhado no assunto a localidade que deseja a vaga. 

 

3.1.1- Não serão aceitas inscrições fora de prazo. 

 

3.2-  A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação de presentes 

instruções e normas estabelecidas neste Edital. 

 

 

4- CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

4.1- Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer 

pessoalmente ao endereço ou enviar e-mail os documentos abaixo e informando o cargo que 

deseja: 

 














