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LEI MUNICIPAL N° 2.921/2016, DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Cria os cargos e vagas que menciona para integrar o Quadro

Permanente de Servidores para o Serviço Público

Municipal, e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanCIOno e promulgo a

seguinte Lei:

Art. 10 São criados os cargos de provimento efetivo, com as correspondentes vagas, que

compõem o Quadro Permanente de Servidores para o Serviço Público Municipal, conforme elencados no

Anexo I, contendo o número de vagas para cada cargo, jornada e requisitos de acesso.

Art. 20 Os servidores admitidos segundo a presente Lei submeter-se-ão, modo cogente, ao

regime jurídico estatutário instaurado pela Lei Municipal n.O333/2000, de 19 de abril de 2000, para todos

os fins e efeitos legais.

Parágrafo único. Estes servidores gozarão dos direitos e sujeitar-se-ão aos deveres

elencados no referido Estatuto, observadas as condições estabelecidas pelo artigo 3° desta Lei.

Art. 30 Os servidores admitidos sob a égide da presente Lei terão assegurado, nos termos

da Lei Municipal nO2.33912011, de 18 de outubro de 2011, que contempla diretrizes e critérios objetivos

para promoções embasadas em avaliações periódicas e permanentes quanto ao desempenho funcional de

cada servidor efetivo, para promoções pelo desenvolvimento funcional estruturado com base em

qualificação profissional para cada servidor efetivo conforme a respectiva categoria profissional, e para

avanços percentuais segundo o correspondente tempo de serviço para o Município.

Art. 40 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias

próprias.
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Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 28 (vinte e

oito) dias do mês de abril do ano de 2016.

LUIS LAUERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

)4'
T A,SI DE MELO

Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I

(Art. 10 da Lei Municipal n° _/_. de _ de __ de 20->.

QUADRO DE CARGOS PúBLICOS MUNICIPAIS DE PROVIMENTO EFETIVO

CARGO EFETIVO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 30 (trinta)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 1.099,28 + 30% Adiciona de Periculosidade

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: exercer atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Descrição Analítica: Participar de ações educativas e coletivas nos domicílios e na comunidade em geral, sob

supervisão competente; proceder visitas domiciliares para identificar a existência de focos de doenças contagiosas;

executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações de saúde,

doenças e outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas políticas-públicas de saúde; coletar

materiais para exames laboratoriais; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e

outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; orientar a população, objetivando a eliminação de

fatores que propiciem o surgimento de possíveis doenças; trabalhar no combate de doenças; desenvolver ações de

educação e vigilância à saúde; manter atualizado o cadastro de informações e outros registros; orientar sobre as

condições físicas e higiênico-sanitárias eliminação de criadouros tendo como método de primeira escolha o

controle mecânico (remoção, destruição, vedação, etc.); executar o tratamento focal e peri-focal como medida

complementar ao controle mecânico; coletar amostras de para análise, fiscalizar e/ou aplicar produto biológico em

locais necessários; fazer identificação e tratamento de focos de vetores com manuseio de inseticidas e similares;

orientar a população, inclusive com campanhas comunitárias, com relação ao combate e aos meios de evitar a

proliferação dos vetores; investigar casos de zoonoses e orientar a comunidade quanto ao controle e prevenção das

mesmas, efetuar o controle sanitário do ambiente; verificar higiene e conforto ambiental da população; realizar

visitas domiciliares para identificar a existência de focos de doenças contagiosas e vetores de importância para a

saúde pública; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para controle das ações

de saúde, doenças e outros agravos à saúde; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor de

saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; informar os órgãos responsáveis na hipótese
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de constatar resistência de colaboração por parte dos munícipes em evitar a proliferação doenças; desenvolver

outras atividades pertinentes à função de Agente de Endemias.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Ensino Médio Completo;

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 2.733,49

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: executar as atividades auxiliares, atribuídas à equipe de enfermagem, sob supervisão do

enfermeiro; desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos espaços das unidades de saúde e no

domicílio/comunidade.

Descrição Analítica: No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de

enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle

das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e no controle

sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; preparar o

paciente para as consultas, exames e tratamento; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua

qualificação, executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de

enfermagem; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; fazer curativos, aplicar oxigenioterapia; nebulizar,

enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referente à conservação e aplicação de vacinas; efetuar o

controle de pacientes e de comunicantes de doenças transmissíveis; realizar testes e proceder sua leitura; colher
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material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e

conforto ao paciente zelando por sua segurança; zelar pela limpeza e ordem do material da unidade; participar de

atividades de educação em saúde; auxiliar o Enfermeiro e o Técnico em Enfermagem na execução dos programas

de educação para a saúde; desenvolver, com os Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação das

famílias de risco; contribuir, quando solicitado, com o trabalho do Agentes Comunitários de Saúde no que se refere

às visitas domiciliares; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco,

visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de saúde; executar, segundo sua qualificação

profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao

adolescente, ao trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-

degenerativas e infecto-contagiosas; exercer outras tarefas afins; participar da discussão e organização do processo

de trabalho da unidade de saúde, operar os equipamentos disponíveis e os sistemas e recursos informatizados;

executar atividades afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Ensino Médio Completo. Curso completo de Técnico em Enfermagem. Registro profissional regular

no respectivo Conselho Regional de Enfermagem;

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: ENFERMEIRO

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 4.399,39

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem e programas de
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saúde pública, desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto à

equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de

Saúde, bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem.

Descrição Analítica: dirigir, chefiar e organizar orgao de enfermagem de saúde pública; prestar serviço de

enfermagem em unidades sanitárias, ambulatórios e seções próprias; ministrar medicamentos prescritos, bem como

cumprir outras determinações médicas; zelar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; participar da

elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde pública; prescrever medicamentos previamente

estabelecidos em programas de saúde pública, em rotinas aprovadas pela instituição de saúde pública; participar na

prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; prestar

assistência à gestante, parturiente ao recém-nascido; participar dos programas de atividades de assistência integral à

saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; acompanhamento da

evolução e do trabalho de parto e execução e assistência obstétrica em situações de emergência; participar em

programas e atividades de educação sanitária; participar nos programas de segurança e higiene do trabalho bem

como prevenção de acidentes e de doenças profissionais; participar da elaboração e operacionalização do sistema

de referência e contra-referência do paciente nos diversos níveis de atenção à saúde; participar do desenvolvimento

de tecnologia apropriada à assistência à saúde; proceder a coleta de material e consulta de enfermagem; executar,

no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de

atenção à criança, ao adolescente, à Mulher, ao trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos

Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao

serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os

aspectos de educação sanitária; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais

saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania,

enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de programação e

planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das Unidades de Saúde; operar os equipamentos

disponíveis e os sistemas e recursos informatizados executar tarefas afins.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Municipio.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;
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2. Instrução: Nível Superior Completo em Enfermagem. Registro profissional regular no respectivo Conselho

Regional de Enfermagem;

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: FARMACÊUTICO

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)
LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: planejar, organizar e supervIsIOnar as atividades na unidade de Farmácia sob sua

responsabilidade. Planejar, orientar, acompanhar, avaliar e controlar os programas de organização das atividades

técnico-administrativas do setor.

Descrição Analítica: prestar assistência farmacêutica integral na área de farmácia hospitalar e ambulatorial:

manipular drogas de várias espécies; aviar receitas de acordo com as prescrições médicas; manter registro

permanente do estoque de drogas. Fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários a farmácia.

Examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues a farmácia. Ter custódia de drogas

tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de receituário

médico. Controlar estoques e produtos de uso restrito, (validade, substituição, relatório). Executar e garantir o

gerenciamento da equipe para a correta dispensação de medicamentos, promovendo o uso seguro e racional destes,

de acordo coma legislação vigente. Prestar atendimento e assistência a pacientes ambulatoriais, internados ou semi-

internados, quando necessário. Prestar informações ao Corpo Clínico. Comprometer-se com resultados terapêuticos

dos pacientes, de forma a integrar as atividades de assistência farmacêutica, ensino e pesquisa junto à equipe

multidisciplinar do município. Controlar estoques e produtos de uso restrito. Realizar farmacovigilância.

Acompanhar aviamento das prescrições. Participação na ccm e CTNP. Coordenar, supervisionar e executar

outras atividades na área dentro da rede de ações e serviços do município. Executar qualquer outra atividade que,

por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;
2. Instrução: Nível Superior Completo em Farmácia. Registro profissional regular no Conselho Regional de

Farmácia;

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO CLÍNICO GERAL

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05(cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos cirúrgicos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar das comissões
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hospitalares; Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar

de forma integrada com a equipe multiprofissional e demais áreas da instituição;

Executar todas as rotinas e normas administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador

conforme determinado pela Unidade de Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de

trabalho; Executar demais atribuições da especialidade bem como atividades gerais de competência médica.

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnóstico-

terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de atuação. Realizar o acompanhamento a transporte de

pacientes. Realizar atendimento em todas as unidades do município. Prestar assistência médica clínica aos

pacientes atendidos no Serviço de Emergência, de forma a integrar as atividades de assistência, ensino e pesquisa

junto ao Município e unidades por ele geridas. Compor Comissões Institucionais na área da saúde. Diagnosticar e

tratar os principais problemas de saúde em nível ambulatorial; Desenvolver programas de promoção à saúde

dirigidos a grupos de risco ou prioritários (AIDS, HAS, Alcoolismo, etc.). Manter sob controle os grupos

populacionais de alto risco. Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação

dentro da rede de serviços do Município. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Clínica Médica. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO CARDIOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05
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ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos cirúrgicos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar das comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multiprofissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Executar demais atribuições da

especialidade bem como atividades gerais de competência médica. Elaborar documentos e difundir conhecimentos

da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de

atuação. Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes. Realizar atendimento' em todas as unidades do

município. Compor Comissões Institucionais na área da saúde. Prestar assistência cardiológica. Ter condições de

avaliar e interpretar exames cardiográficos. ECG, ECG contínuo, Ergometria, Holter, Medicina Nuclear e

Ecocardiografia. Ter conhecimento de indicações e cuidados cardiológicos em pacientes de cirurgia cardíaca,

cardiologia pré-natal e alto risco. Executar demais atividades qualificadas na área de Cardiologia. Coordenar,

supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do

Município. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
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b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Cardiologia. Registro profissional

regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO DERMATOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos cirúrgicos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem
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como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Executar demais atribuições da

especialidade bem como atividades gerais de competência médica.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Dermatologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

Centro Administrativo Leopoldo Petry - Rua Guia Lopes, nO4201, Bairro Canudos - 93410-340
Novo Hamburgo/RS - Telefone (51) 3594.9999

www.novohamburgo.rs.gov.br
"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente" "Doe Sangue. Doe Órgãos,Doe Medula Óssea SALVE UMA VIDA"

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município - PGM
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

médicas.

Descrição Analítica: Realizar consultas e atendimentos médicos, tratando pacientes dentro de sua área de

especialidade. Diagnosticar e tratar pacientes portadores de doenças do aparelho digestivo, prevenir doenças do

aparelho digestivo e hepático, prescrevendo orientação dietética, prescrevendo uso de vacinas, orientando a

promoção de campanhas contra o uso de fumo, álcool, drogas, divulgando a forte relação entre esses usos e a maior

freqüência de tumores de esôfago, pâncreas, doenças inflamatórias intestinais e hepáticas, como hepatites, cirroses,

esetatoses e tumores do fígado, realizar endoscopia digestiva alta e baixa, biópsia hepática; avaliar e acompanhar

pacientes internados em outros serviços. Realizar endoscopia digestiva alta e baixa e biópsias hepáticas.

Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em saúde, obedecendo aos princípios

e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Realizar

todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Promover os

contatos necessários para transferências externas e contra-referências para a unidade de origem do usuário, quando

concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos

pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar; Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos

assistenciais relacionados à sua especialidade; Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos

pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição

cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados,

termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem como as informações para correta averiguação das contas

hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando

informações necessárias e pertinentes ao fluxo do atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de

educação permanente; Participar de comissões; Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade;

Manter postura adequada e atuar de forma integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição;

Executar todas as rotinas e normas administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador

conforme determinado pela Unidade de Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de

trabalho; Executar demais atribuições da especialidade bem como atividades gerais de competência médica.

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnóstico-

terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de atuação. Realizar o acompanhamento a transporte de

pacientes. Realizar atendimento em todas as unidades do município. Compor Comissões Institucionais na área da

saúde. Avaliação de pacientes internados noutros serviços. Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua

especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Município. Realizar atividades de ensino e

pesquisa ..

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.
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RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

I. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Gastroenterologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO GINECOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar

pacientes dentro de sua área de especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo

assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os

procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação.

Diagnosticar e tratar os distúrbios e alterações funcionais do aparelho reprodutor feminino e suas implicações.

Prestar atendimento global à paciente gestante, realizando assistência pré e pós-natal, inclusive nos casos de

gestação e parto de alto risco. Acompanhar a parturiente durante o parto. Realizar cirurgias obstétricas e

ginecológicas. Realizar avaliações solicitadas por outros especialistas e serviços, obedecendo aos princípios e

diretrizes do Sistema Único de Saúde. Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de
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problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Executar demais atribuições da

especialidade bem como atividades gerais de competência médica. Elaborar documentos e difundir conhecimentos

da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de

atuação. Realizar atendimento de urgência e emergência. Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua

especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do município. Supervisionar residentes e estagiários

Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes. Realizar atendimento em todas as unidades do município.

Compor Comissões Institucionais na área da saúde. Avaliação de pacientes internados noutros serviços. Coordenar,

supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do

Município. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;
2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Ginecologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO INFECTOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)
LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.
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Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos cirúrgicos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe mUltiprofissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Realizar todos os procedimentos

diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de atuação. Coordenar, supervisionar e executar

atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do município. Supervisionar

residentes e estagiários. Proceder investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades

envolvidas e demais membros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Proceder investigação

epidemiológica dos surtos e em suspeitas de surtos, em colaboração com os demais membros do Serviço de

Controle de Infecção Hospitalar/ambulatorial. Discutir e revisar casos levantados pela vigilância epidemiológica.

Avaliar necessidades de "isolamento" /precauções nos pacientes com infecção transmissíveis. Atuar na auditoria de

antimicrobianos. Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em controle de infecção hospitalar e em geral;

Elaborar rotinas/normas para prevenção e controle das infecções hospitalares e em geral;.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Infectologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos cirúrgicos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;
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Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Realizar consultas e atendimentos

médicos na área de Glaucoma; Realizar todas as cirurgias de Glaucoma e de Catarata; Implementar ações para

promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; Realizar todos os procedimentos diagnósticos e

terapêuticos pertinentes à especialidade e à área de atuação Glaucoma; Atendimento clínico de pacientes no

ambulatório, realização de exames específicos como gonioscopia, biometria, paquimetria, ecografia, documentação

fotográfica, interpretação de campo visual, realização de cirurgias eletivas e de emergência em pacientes com

Glaucoma; Coordenar, supervisionar e executar outras atividades Oftalmológicas dentro da rede de ações e serviços

do município; Supervisionar residentes e estagiários na área de atuação de Oftalmologia! Glaucoma.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Oftalmologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral
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N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas ..

Descrição Analítica: Realizar consultas e atendimentos médicos, tratando pacientes dentro de sua área de

especialidade. Atender, diagnosticar e tratar pacientes portadores de distúrbios e enfermidades do ouvido, nariz,

boca e garganta, tratando as suas infecções, disfunções, lesões, traumas, e tumores benignos e malignos. Realizar

consultas, exames físicos, realizar ou solicitar exames complementares quando necessário, realizar tratamento

clínico e/ou cirúrgico. Atender em ambulatório e nas urgências, como manejar quadros hemorrágicos, traumáticos,

infecciosos e/ou dolorosos, entre outros. Retirar corpos estranhos de fossas nasais, ouvidos, garganta, esôfago e

brônquios. Atuar nas emergências respiratórias altas, realizando a traqueostomia. Realizar cirurgias para solucionar

problemas congênitos, adquiridos, infecciosos, tumorais, neurológicos e traumáticos, reconstrutivos, funcionais

e/ou estéticos atinentesao ouvido, nariz, seios da face, faringe, e laringe. Realizar cirurgias para reparo de traumas e

lesões de ossos, vasos e nervos. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em

saúde. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Realizar todos os procedimentos

diagnósticos e terapêuticos pertinentes à sua especialidade ou área de atuação, obedecendo aos princípios e

diretrizes do Sistema Único de Saúde. Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-

referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Elaborar documentos e difundir

conhecimentos da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à
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especialidade ou à área de atuação. Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de

atuação dentro da rede de serviços do município. Supervisionar residentes e estagiários. Prestar assistência médica

cirúrgica e ambulatorial. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Otorrinolaringologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO PEDIATRA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos cirúrgicos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-
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referências para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta

hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar;

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade;

Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de

internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de

problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem

como as informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos

familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do

atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais

técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões;

Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Elaborar documentos e difundir

conhecimentos da área médica. Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à

especialidade ou à área de atuação; Realizar o acompanhamento a transporte de pacientes. Realizar atendimento em

todas as unidades do município. Compor Comissões Institucionais na área da saúde. Prestar assistência médica nas

áreas de pediatra geral, ambulatorial, emergência, internação, triagem, sala de observação. Coordenar,

supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do

Município. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Pediatria. Registro profissional

regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público.

CARGO EFETIVO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA

SERVIÇO: Saúde

Centro Administrativo Leopoldo Petry - Rua Guia Lopes, nO4201, Bairro Canudos - 93410-340
Novo Hamburgo/RS - Telefone (51) 3594.9999

www.novohamburgo.rs.gov.br
"Contribua com o Fundo Municipal da Crianca e Adolescente" "Doe Sangue, Doe Órgãos Doe Medula Óssea. SALVE UMA VIDA"

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Município - PGM
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)
LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes designados pela instituição,

conforme fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo

aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Auxiliar na análise crítica da qualidade dos materiais,

medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade; Realizar consultas ambulatoriais e

procedimentos na especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-referências

para a unidade de origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta hospitalar;

Prestar consultorias de forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar; Contribuir na

elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade; Preencher

adequadamente o Prontuário de Atendimento aos pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de internação,

prescrições e evoluções médicas diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de problemas,

notas de transferência ou alta, laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem como as

informações para correta averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos familiares e

acompanhantes dos pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do atendimento;

Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais técnicos,

residentes e estagiários, participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões; Participar do

cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma integrada com a

equipe multiprofissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas administrativas

(incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de Gestão de

Pessoas; Contribuir para o planejamento e monitoramento do cuidado em rede, incluindo participação em reuniões

agendadas com as Áreas Assistenciais ou Administrativas da unidade e com as equipes da rede de saúde do

município; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Executar demais atribuições da

especialidade bem como atividades gerais de competência médica ..

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
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b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Pneumologia. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público

CARGO EFETIVO: MÉDICO PSIQUIATRA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias
médicas.

Descrição Analítica: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar

pacientes dentro de sua área de especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo

assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os

procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação.

Desempenhar papel de referencial terapêutico, gerenciando casos; Realizar acolhimento e reacolhimento dos

usuários que buscam o serviço de Saúde Mental para tratamento, bem como o acompanhamento terapêutico e

visitas domiciliares. Acompanhar, orientar, assessorar e promover trabalhos com os familiares. Promover e

participar de grupos terapêuticos, operacionais e oficinas. Participar de discussões e estudos de caso em equipe

interdisciplinar de saúde mental e de outras especialidades. Colaborar na implantação de políticas públicas de saúde

e as que promovam a reinserção de jovens e adultos e sua circulação social. Realizar avaliações solicitadas por

outros especialistas e serviços, obedecendo aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Promover os
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contatos necessários para transferências externas e contra-referências para a unidade de origem do usuário, quando

concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta hospitalar; Prestar consultorias de forma presencial aos

pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar; Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos

assistenciais relacionados à sua especialidade; Preencher adequadamente o Prontuário de Atendimento aos

pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de internação, prescrições e evoluções médicas diárias, descrição

cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de problemas, notas de transferência ou alta, laudos, atestados,

termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem como as informações para correta averiguação das contas

hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos familiares e acompanhantes dos pacientes, prestando

informações necessárias e pertinentes ao fluxo do atendimento; Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais técnicos, residentes e estagiários, participando de atividades de

educação permanente; Participar de comissões;
Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de forma

integrada com a equipe multi profissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Zelar pela conservação dos equipamentos e local de trabalho; Elaborar documentos e difundir

conhecimentos da área médica; Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à

especialidade ou à área de atuação; Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de

atuação dentro da rede de serviços do Município; Supervisionar residentes e estagiários; Coordenar, supervisionar e

executar demais atividades de ensino que envolvam temas de psiquiatria com médicos residentes; Desenvolver

atividades de pesquisa no campo de saúde mental; Realizar atividades de ensino e pesquisa.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;
2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Psiquiatria. Registro profissional

regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público
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CARGO EFETIVO: MÉDICO NEUROPEDIATRIA

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Realizar consultas e atendimentos médicos preventivos e curativos em ambulatórios, hospitais

ou outros estabelecimentos públicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde pública.

Coordenar, supervisionar e executar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias

médicas.

Descrição Analítica: Prestar assistência médica na especialidade a crianças designadas pela instituição, conforme

fluxos e rotinas estabelecidas, definindo as medidas e executando as condutas necessárias, obedecendo aos

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; Acompanhar os pacientes internados de sua área de

especialidade, como médico assistente ou em regime de co-manejo, conforme protocolo institucional; Auxiliar na

análise crítica da qualidade dos materiais, medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua

especialidade; Promover os contatos necessários para transferências externas e contra-referências para a unidade de

origem do usuário, quando concluído o acompanhamento ambulatorial ou na alta hospitalar; Prestar consultorias de

forma presencial aos pacientes em atendimento, ambulatorial ou hospitalar; Contribuir na elaboração e no

cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade; Preencher adequadamente o Prontuário

de Atendimento ao pacientes (manual ou eletrônico), incluindo nota de internação, prescrições e evoluções médicas

diárias, descrição cirúrgica, nota de sala, nota de anestesia, lista de problemas, notas de transferência ou alta,

laudos, atestados, termos de consentimento, pesquisa de alergia, bem como as informações para correta

averiguação das contas hospitalares e reembolso do hospital; Atender aos familiares e acompanhantes dos

pacientes, prestando informações necessárias e pertinentes ao fluxo do atendimento; Acompanhar perícias,

auditorias e sindicâncias médicas; Auxiliar na supervisão de profissionais técnicos, residentes e estagiários,

participando de atividades de educação permanente; Participar de comissões; Realizar preceptoria de residência

médica; Participar do cumprimento das metas na sua área de especialidade; Manter postura adequada e atuar de

forma integrada com a equipe multiprofissional e demais áreas da instituição; Executar todas as rotinas e normas

administrativas (incluindo registro de freqüência) e de saúde do trabalhador conforme determinado pela Unidade de

Gestão de Pessoas; Realizar consultas ambulatoriais e procedimentos da sua especialidade; Zelar pela conservação

dos equipamentos e local de trabalho; Realizar consultas ambulatoriais na especialidade; Contribuir para o

planejamento e monitoramento do cuidado em rede, incluindo participação em reuniões agendadas com as Áreas

Assistenciais ou Administrativas da unidade e com as equipes da rede de saúde do município; Executar demais

atribuições da especialidade bem como atividades gerais de competência médica.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

I . Idade - 18 anos completos;
2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Medicina. Residência Médica em Neuropediatria. Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Medicina (CRM);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público

CARGO EFETIVO: ODONTÓLOGO

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Atender a todos os integrantes de cada família em relação a saúde bucal independente de sexo

ou idade; desenvolver com os demais integrantes da equipe, ações preventivas e de promoção de saúde bucal da

população.

Descrição Analítica: Realizar exames clínicos com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica da saúde

bucal da comunidade; assegurar a integridade do tratamento no âmbito atenção básica para a população adscrita;

encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas mais complexos, a outros níveis de especialização

assegurando o seu retomo e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; realizar

atendimentos de primeiros cuidados e urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais na Unidade Sanitária da

Família (USF); prescrever medicamentos e outras orientações em conformidade com os diagnósticos efetuados;

executar ações de assistência integral, aliando atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos

ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais; coordenar ações coletivas voltadas para a
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promoção e prevenção em saúde bucal; capacitar as equipes da Unidade Sanitária da Família no que se refere as

ações educativas e preventivas em saúde bucal.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.
b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;
2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Odontologia. Registro profissional regular no respectivo Conselho

Regional de Odontologia (CRO);

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público

CARGO EFETIVO: CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALISTA BUCO-MAXILO-FACIAL

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:

Descrição Sintética: Atender a todos os integrantes de cada família em relação a saúde bucal independente de sexo

ou idade; desenvolver com os demais integrantes da equipe, ações preventivas e de promoção de saúde bucal da

população.

Descrição Analítica: Executar atividades inerentes à promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, a todas as

famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; realizar

diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde

bucal; efetuar os procedimentos odontológicos para os quais está capacitado; realização de atividades de primeiros

cuidados nas urgências; prescrição de medicação conforme necessidades de diagnósticos efetuados; emissão de

laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; execução de procedimentos restauradores,

cirúrgicos ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias
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elementares; encaminhamento e orientação de usuários com problemas mais complexos a outros níveis de

especialização, assegurando seu retomo e acompanhamento, para fins de complementação de tratamento; participar

da equipe multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o estabelecimento de

prioridades em atividades já implantadas e outras a serem implantadas; realizar atividades programadas e de

atenção à demanda espontânea; registrar todos os procedimentos e manter atualizadas as anotações no prontuário

do paciente e em formulários específicos para uso no SIAB; colaborar participando na adequação e ou elaboração

de programas de saúde bucal, objetivando sistematização e melhora na qualidade dos serviços prestados; orientar e

supervisionar equipe técnica assistencial (Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico de Saúde Bucal) nas atividades que

lhe forem delegadas; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela preservação e conservação de

materiais e equipamentos e seu ambiente de trabalho; atender as necessidades da rede de saúde, na execução de

suas atividades, obedecendo a protocolos de atendimento do Município e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria

Municipal de Saúde, efetuar atendimento nos serviços próprios da secretaria e nos domicílios; respeitar o código de

ética odontológica; contribuir para a valorização do Sistema Único de Saúde; desempenhar outras tarefas afins;

realizar diagnóstico e tratamento cirúrgico de doenças, traumatismos lesões e anomalias do aparelho

estomatognático, estruturas crânio faciais associadas; realização de biópsias; realizações de exodontias complexas,

remoção de dentes inclusos e impactados, restos radiculares, cistos, dentes supranumerários; realização de

apicectomias. Executar outras tarefas correlatas à área de atuação, definidas pela legislação e/ou protocolos

Federal, Estadual e Municipal, dentro da rede de serviço do sistema de saúde, inclusive as editadas no respectivo

regulamento da profissão.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.

RECRUTAMENTO:

a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;

2. Instrução: Conclusão do Ensino Superior em Odontologia, devidamente registrado e fornecido por instituição

reconhecida pelo Ministério da Educação. Certificado de Especialista, Mestrado ou Doutorado em Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial; Certidão de regularidade junto ao CRO-RS ou comprovante de quitação emitido pelo referido

Conselho Registro profissional regular no respectivo Conselho Regional de Odontologia (CRO); Registro

profissional regular no respectivo Conselho Regional de Odontologia (CRO)

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público
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CARGO EFETIVO: SOCIÓLOGO

SERVIÇO: Saúde

GRUPO: Quadro Geral

N° DE VAGAS: 05 (cinco)

LOTAÇÃO: Em órgãos em que sejam necessárias as atividades próprias do cargo.

Vencimento Padrão: R$ 5.062,05

ATRIBUIÇÕES:
Descrição Sintética: Planejar, avaliar, supervisionar e executar planos, programas, projetos e pesquisas

Descrição Analítica: Dar apoio ao planejamento e realizar estudos, pesquisas, análises de natureza socioeconômica

para subsidiar a formulação de políticas públicas, setoriais e municipais; analisar, acompanhar e avaliar programas

e ações governamentais para subsidiar a formulação de políticas públicas; realizar projetos de pesquisa,

contribuindo com resultados expressos em trabalhos documentados por publicações, laudos e pareceres e em

reuniões técnicas; analisar e avaliar documentos técnicos, livros, artigos e outras publicações de interesse do

município; elaborar relatórios, pareceres e documentos similares; prestar informações técnicas; coordenar e

supervisionar equipes de formulação e implementação de programas, de projetos de pesquisa aplicada, de estudos

técnicos, de coleta e de processamento de informações e de construção e manutenção de bancos de dados de

informações socioeconômicas; representar o município e participar de reuniões técnico-científicas, de comissões de

trabalho e de reuniões afins; realizar e participar de seminários, cursos e eventos similares; relacionados à sua

especialidade, elaborando estudos e pareceres para orientar a tomada de decisões ou o planejamento em termos

organizacionais; realizar ou dirigir pesquisas, levantamentos e outros estudos estatísticos, utilizando instrumentos

de coleta ou orientando entrevistadores e responsáveis pelo controle de questionários para coleta de dados; analisar

dados brutos coletados, procedendo à crítica dos questionários e de outros instrumentos de coleta de dados;

compilar e organizar dados de forma a permitir sua análise e interpretação; demonstrar os resultados das pesquisas,

servindo-se de quadros, gráficos, diagramas, relatórios ou outras formas de apresentação; bem como supervisionar

bolsistas e estagiários em sua formação; zelar pelo patrimônio, pelos materiais, pelos equipamentos em uso e pela

boa ordem dos locais de trabalho, observando as normas de segurança vigentes; executar outras atividades

correlatas, compatíveis com a atividade profissional.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: Carga horária semanal de 40 horas.

b) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados;

sujeito ao trabalho externo e desabrigado, bem como ao uso de equipamento de proteção individual fornecido pelo

Município.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso público de provas, de acordo com a necessidade do Serviço Público.

b) Requisitos de acesso:

1. Idade - 18 anos completos;
2. Instrução: Curso superior completo em Sociologia ou Ciências Sociais. Registro profissional regular para o

exercício da profissão.

3. Outros: Conforme instruções reguladoras do concurso público
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ANEXO 11

I-Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro
(art. 17, sl°daLCn.o 101/2000)

Referente a Lei Municipal que amplia número de vagas para cargos efetivos que menciona.

o presente relatório de impacto orçamentário e financeiro elaborado pela Secretaria
Municipal da Fazenda, em conjunto com a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano, visa atender
ao disposto na Constituição Federal (Artigo 169) e Lei de Responsabilidade Fiscal (Artigos 16 e 17), no
que se refere à concessão de benefício e assunção de despesa de caráter continuado, respectivamente. Os
valores propostos no presente relatório de impacto orçamentário e financeiro compreendem os cálculos da
remuneração, caso todas as vagas criadas sejam preenchidas.
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11- Demonstrativo do Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de' Novo Hamburgo

30

TOTAL 12 MESES
H.!! Salário
1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC 12 MESES + 135! SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 1.429,07
514.465,20
42.872,10
14.290,70

573.057,07

407,28
146.622,58
12.218,55
4.072,85

163.321,26

1.836,35
661.0&7,78
55.0'90,65
18.363,55

736.378,33

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.!!Salário
1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 1351SALÁRIO + 1/3 FÉRiAS

Conto Patronal 28,50% 2.733,49

164.009,40

13.661,45

4.555,82

184.966,16

179,04

46.742,6&

3.8'95,22

1.298,41

52.715,35

3.512,53

210.752,08

11.562,67

5.854,22

237.6&1,51



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Pref.eitura, Municipal de NovO' Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.Q Salário
1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERL 12 MESES + 13.2SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 4.399,39

263.963,40

21.996,95

7.332,32

297.692,06

1.253,83

75.229,57

6.269,13

2.089',71

84.842,24

5.653,22

339'.192,97

28.266,08

9.422,03

382.534,29

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Munidpal de NovO' HamburgO'

5

TOTAL 12 MESES
13.2 Salário
1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13J? SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.Q Salário

1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + B.Q SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404.47

97.62.1,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Muni.dpal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.ºSalário

1/3 férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13.º SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213.42

2.404.47

97.62.1,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de N{}\IO Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.2 Salário

1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERc' 12 MESES + 13.2 SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,15

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404.47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,61

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de N{}\IO Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.2 salário

1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13.2 SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

1.213.42

2.404.47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13,1:1 Salário

1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 135' SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Cont. Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213A2

2.404A7
97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13J~salário

1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13,1:1 SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213/42

2.404.47

97.62L63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153/68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5
Conto Patronal

TOTAL 12 MESES

BJ!5alário
1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13)! SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.611,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13J!Salário
1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13.f! SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.'!!salário

1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13.!? SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,5D% 5.052,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

Conto Patronal
TOTAL 12 MESES

B.ºSalário

1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13.!? SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532.,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.2 Salário

1/3 Férias

CRESCIMENTO NO EXERC 12 MESES + 13.2 SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Pref.eitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL 12 MESES

13.2 Salário
1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC 12 MESES + 13.2 SALÁRIO + 1/3 fÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura, Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL. 12 MESES

13.9 salário

1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13.9 SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.:UO,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

5

TOTAL. 12 MESES

13.f! salário

1/3 Férias
CRESCIMENTO NO EXERC. 12 MESES + 13J! SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86.561,06

7.213,42

2.404,47

97.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,67

10.841,22

440.153,68



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO FOLHA SALÁRIOS

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

TOTAL 12 MESES

13.2 salário
1/3 Férias
CRESCIMENTO NO El<ERL 12 MESES + 13.9 SALÁRIO + 1/3 FÉRIAS

l

Conto Patronal 28,50% 5.062,05

303.723,00

25.310,25

8.436,75

342.532,05

1.442,68

86561,06

1.213,42

2.404,47

91.621,63

6.504,73

390.284,06

32.523,61

10.841,22

440.153,68



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

IH - Declaração do Ordenador de Despesas

Em cumprimento às disposições ao art. 16,11, da Lei Complementar Federal N° 101 e Lei
Federal N° 4.320/1964, declaramos que os gastos com pessoal e encargos sociais, e o custo com a
presente Lei, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (artigo 169, S 10,
da Constituição Federal); tem dotação suficiente na Lei do Orçamento Anual para o pagamento no
exercício (artigo 169, S 1°, da Constituição Federal); e atende às condições e limites de despesas com
pessoal, fixados na Lei Complementar Federal N° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Novo Hamburgo, 13 de abril de 2016

Luis Lauermann
Prefeito do Município

Anésio Ronei Bohn

Diretor de Gestão e Desenvolvimento Humano

Centro Administrativo Leopoldo Petry - Rua Guia Lopes, nO4201, Bairro Canudos - 93548-013
Novo Hamburgo - RS - Telefone (51) 3594.9999

www.novohamburgo.rs.gov.br
"Contribua com o Fundo Municipal da Crianca e Adolescente" "Doe Sangue. Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"

http://www.novohamburgo.rs.gov.br

