
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 - É objeto do presente termo a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de planejamento, organização e execução de concurso público de provas e de
provas de títulos, destinado ao preenchimento de cargos públicos vagos, e ao preenchimento
de empregos públicos vagos, além de formação de cadastro de reserva.

1.1.1 -  Os  cargos  e  empregos públicos  objeto  deste  termo são  os  de  Enfermeiro
Atenção Básica, Médico Atenção Básica, Cirurgião Dentista Atenção Básica, Auxiliar de Saúde
Bucal  Atenção  Básica  e  Técnico  de  Enfermagem  Atenção  Básica,  em  regime  jurídico
estatutário; e de Agentes de Endemias I e II, em regime jurídico celetista.

1.2 - Os serviços acima indicados, sem prejuízo de outros derivados do objeto da licitação, nos
termos da legislação pertinente, serão concretizados através:

1.2.1 - Da elaboração, publicação e ampla divulgação dos editais, avisos, gabaritos e
resultados relacionados ao concurso, nos termos da legislação pertinente.

1.2.2 - Do recebimento de inscrições dos candidatos, homologação das inscrições e
julgamento dos recursos.

1.2.3  -  Da  elaboração,  impressão,  fiscalização,  aplicação  e  avaliação  das  provas
objetivas e de títulos;

1.2.4 - Do recebimento e julgamento dos recursos, nos termos da legislação pertinente.

1.2.5 - Do fornecimento e organização dos locais, equipamentos, pessoal, materiais e
quaisquer outros necessários ao fiel cumprimento e execução do objeto licitado.

1.2.6 - Da correção das provas, julgamento de títulos e contagem dos pontos obtidos,
obedecendo aos critérios estipulados no edital específico.

1.2.7 - Da listagem final dos candidatos aprovados no concurso público, em ordem
decrescente de classificação, constando no mínimo nome completo e média obtida, separados
por cargo/emprego.

1.2.8 - Entrega de todos os documentos decorrentes do concurso público, tais como
editais, provas, exames, gabaritos, folhas de resposta, formulários de títulos, títulos, etc., em
vias  originais,  devidamente  organizadas  e  identificadas;  e  em  via  digital,  em  arquivo  .pdf
pesquisável, a ser entregue em mídia digital.

1.2.9 - Encaminhamento dos documentos publicados, na mesma data da publicação ou
no dia anterior, ao e-mail portal@pmpf.rs.gov.br, para divulgação no site da Prefeitura.

1.2.10 -  Deverá ser disponibilizada equipe habilitada e meio de comunicação, para
prestar informações sobre o certame, em dias úteis, no horário comercial.

1.3 -  O  concurso público  deverá  ser  organizado e  realizado respeitando-se os dispositivos
legais aplicados à espécie, principalmente, o constante na Constituição Federal de 1988, nas
Leis  Complementares  Municipais  nº  203/2008, n.º  247/2009, n.º  427/2018,  Lei  Municipal  nº
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3123/1996, da Consolidação das Leis do Trabalho, e demais legislações e normas pertinentes
ao objeto.

1.4 - A carreira  de  Enfermeiro  Atenção  Básica,  Médico  Atenção  Básica,  Cirurgião-Dentista
Atenção Básica, Auxiliar de Saúde Bucal Atenção Básica e Técnico de Enfermagem Atenção
Básica,  Agentes  de  Endemias  I  e  II  bem como suas  obrigações,  deveres  e  direitos  estão
descritos  na  Lei  Complementar  n.º  427/2018,  Lei  Complementar  n.º  247/2009;  Lei
Complementar n.º 203/2008 e Consolidação das Leis do Trabalho.

1.5 - Conforme art. 11 da Lei Municipal 203/2008, são requisitos para o provimento em cargo
público:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ser estrangeiro, com igualdade de direitos,
nos termos em que dispuser a legislação específica;

II - ter completado 18 (dezoito) anos de idade, quando da posse;
III - estar no gozo dos direitos políticos;
IV - estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
V - provar aptidão exigida para o exercício do cargo;
VI - ter atendido às condições especiais, prescritas na lei que tratar das carreiras dos

servidores municipais, para determinados cargos/especialidades;
VII - ter-se habilitado previamente em concurso público, para provimento efetivo.

1.6 - De acordo com o art. 6º da Lei Complementar n.º 247, de 30 de dezembro de 2009 são
requisitos para investidura no emprego público de agentes de endemias I e II:

I  -  A  investidura  no  emprego  será  feita  atendendo-se  a  ordem  de  classificação,
especialidade e necessidades do serviço;

II atestado de saúde admissional;
III - estar quites com as obrigações militares e eleitorais;
III - não possuir antecedentes criminais.

2. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EMPRESA

2.1 - Quanto ao critério de seleção da empresa vencedora, será aquela que apresentar menor
preço a título de taxa de inscrição do concurso, a ser paga pelos candidatos.

2.2  -  Os  valores  das  taxas de  inscrições  serão  definidos  pelas  empresas  participantes,
respeitando  o  limite  máximo  estabelecido  pelo  Município  de  Passo  Fundo,  o  qual  fica
estabelecido em R$ 230,00 (duzentos e trinta) reais, conforme detalhado na tabela a seguir:

Item Cargos/Empregos
Preço unitário

(taxa de inscrição)

1
Cargos  de  Enfermeiro  Atenção  Básica,  Médico  Atenção  Básica,
Cirurgião  Dentista  Atenção  Básica  e  Emprego  de  Agente  de
Endemias II.

R$ 150,00

2
Cargo  de  Técnico  de  Enfermagem  Atenção  Básica,  Auxiliar  de
Saúde Bucal Atenção Básica e Emprego de Agente de Endemias I.

R$ 80,00

Preço total (soma dos preços unitários) R$ 230,00

2.2.1 -  Os  preços  unitários  contidos  na  tabela  do  subitem  2.2  deste  termo  são
considerados como preços unitários máximos aceitos pela Administração.
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2.2.2 - As propostas apresentadas deverão contemplar preços unitários diferentes para
os itens 1 (um) e 2 (dois) da tabela do subitem 2.2 deste termo, sendo que o preço apresentado
para  o  item  2  (dois)  deverá  ser,  no  mínimo,  30%  (trinta)  por  cento  menor  que  o  preço
apresentado para o item 1 (um), sob pena de desclassificação.

2.2.3 -  A classificação das empresas será feita com base no  preço total  (soma dos
preços unitários), sendo considerada vencedora aquela que apresentar o menor preço.

3. DO PAGAMENTO

3.1 - Os valores das taxas de inscrição serão definidos pelas empresas participantes, a seu
critério, respeitando o limite máximo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
definido no subitem 2.2 deste termo.

3.2 - Dos valores das inscrições, recolhidos em conta do Município específica para esse fim, no
Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2835-5, Conta corrente 335-7, Operação 006, conta
reduzida 355,  o percentual de 80% (oitenta por cento) será repassado como forma de
pagamento  à  empresa  vencedora  do  certame,  que  realizará  o  concurso  público,
cientificando-a que deverá arcar com todas as despesas.

3.2.1 - Dos valores das inscrições,  o percentual de 20% (vinte por cento) ficará
retido pelo Município de Passo Fundo.

3.2.2 -  O pagamento à empresa,  no  valor  correspondente ao percentual  citado no
subitem 3.3, será realizado em duas parcelas, sendo a primeira após a aplicação das provas e
a segunda após a homologação e a divulgação do resultado final.

3.3 - A empresa participante da licitação, ao realizar proposta, declara a ciência quanto ao valor
correspondente ao percentual de 80% indicado no subitem 3.2, bem como de que este valor
deverá contemplar a totalidade das despesas para atender ao objeto.

4. DO PRAZO

4.1 - A vigência contratual iniciar-se-á a partir da assinatura do contrato e findará quando do
efetivo término do objeto contratado (após homologação da listagem final  dos aprovados e
entrega de todo o material na forma descrita nos itens 1.2.8 e 1.2.9).

4.2 -  O prazo limite para  a publicação do resultado final  do  concurso,  a partir  da  data do
recebimento  da  Ordem  de  Serviço  expedida  pelo  Município,  é  de  90  (noventa)  dias
consecutivos. Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por prazo não superior a 30 (trinta)
dias consecutivos,  quando solicitado por escrito,  durante seu transcurso,  desde que ocorra
motivo devidamente justificado com a anuência do Município.

4.3 - A relação de conteúdos programáticos para os cargos/empregos do presente concurso
será fornecida pela Secretaria  Municipal  de Saúde,  no momento da emissão da Ordem de
Serviço referendada no item anterior.

4.4  -  A Empresa  vencedora  deverá  apresentar  à  Comissão  Especial  um modelo  de  prova
objetiva para avaliação das questões formuladas, contendo 10 (dez) questões envolvendo os
conteúdos de carga cargo/emprego.

4.5 - Antes da publicação da versão final do edital do concurso público, este deve ser analisado
e aprovado por comissão especialmente designada para essa função.
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4.5.1 -  A  empresa  vencedora  do  certame,  em  um  prazo  até  20  (vinte)  dias
consecutivos,  contados da data do recebimento da Ordem de Serviço,  deverá apresentar o
edital a comissão, a qual, por sua vez, dentro de um prazo de 05 (cinco) dias consecutivos
deverá analisá-lo, devolvendo-o à empresa para que esta o publique dentro de um prazo de 05
(cinco) dias consecutivos.

4.6 - A comissão referendada no item anterior é composta por 06 (seis) profissionais, sendo eles
assim  distribuídos:  02 (dois)  representantes da  Coordenadoria  de  Recursos  Humanos  da
Secretaria  Municipal  de  Administração;  01  (um)  representante  da  Procuradoria-Geral  do
Município; e 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

4.7 - Ao término do concurso público, a licitante vencedora deverá entregar a listagem final dos
candidatos aprovados no concurso público, em ordem decrescente de classificação, constando
no mínimo nome completo e média obtida em cada disciplina. Também devem ser entregues as
fichas de inscrições, cópias de documentos, grades de respostas, e demais, para arquivamento
junto ao Município de Passo Fundo, conforme disposto no item 1.2.8.

4.8 -  A listagem final  dos candidatos aprovados deverá ser apresentada,  em 2 (duas) vias,
devidamente identificada, de cada item abaixo:

a)  No  formato  de  arquivos  digitais,  em  HD  Externo  ou  pen-drive  devidamente
identificado,  elaborados em processadores de textos compatíveis  com Microsoft  Word 2003
Professional (.doc) e/ou Microsoft Excel 2007 Professional (.xls); e

b)  No  formato  impresso,  de  primeira  qualidade,  realizada  com  papel  alcalino  de
75g/m2, formato A4, com impressora laser ou jato de tinta de boa qualidade, em padrão normal,
preto e/ou a cores.

4.9 - Fica reservado o direito  do órgão proponente deste concurso,  manter no cadastro de
banco de reserva, os candidatos classificados, considerando a ordem de chamada a média final
obtida no concurso.

5. DO EDITAL DO CONCURSO

5.1  -  O  edital  do  concurso,  dentre  outras  condições  necessárias,  deverá  conter
obrigatoriamente:

a) Os requisitos gerais para as inscrições.

b) O local e os prazos para a realização das inscrições.

c) Os valores das inscrições.

d) A solicitação da informação se o candidato possui alguma deficiência e/ou se possui
alguma necessidade específica durante a realização da prova.

e) Os requisitos gerais exigidos para o exercício do cargo/emprego, conforme item 1.5
e 1.6 deste termo.

f) A modalidade do concurso a ser realizado: prova escrita e prova de títulos.

g) Um cronograma contendo as datas de realização de todas as etapas do concurso.
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h)  A  informação  que  não  serão  aceitos  documentos  ou  títulos  fora  dos  prazos
estabelecidos no edital.

i)  As  matérias/conteúdos  sobre  os  quais  versarão  as  provas  e  os  respectivos
programas, de acordo com cada cargo.

j) O peso de cada prova e os critérios para atribuição da nota final.

k) Os critérios para contagem dos pontos para as provas e a pontuação de cada título.

l) Os critérios de classificação dos candidatos e de preferência em caso de empate.

m) Os exames necessários para comprovação de aptidão física no momento da posse,
e  a  informação de  que no momento  da avaliação médica  poderão  ser  solicitados  exames
complementares.

n) A lista com a documentação exigida para a posse do candidato aprovado, conforme
regramento do município.

o) A informação de que a prévia classificação em concurso não garante a nomeação.

p)  A  informação  de  que  a  nomeação  não  garante  a  posse,  pois  depende  de
comprovação da aptidão física para o cargo/emprego, por meio de exames médicos, de acordo
com regramento estabelecido pelo município.

q)  A informação  de  que é  de  responsabilidade  total  do  candidato  acompanhar  as
publicações referentes ao concurso via internet e jornal local.

r)  A informação de que o  prazo de validade  do concurso será  de 02 (dois)  anos,
contados  a  partir  da  data  de  publicação  da  homologação  do  resultado  final,  podendo  ser
prorrogado, uma única vez, por igual período.

6. DA DEMANDA DE SERVIDORES

6.1 - O presente concurso destina-se à ocupação de vagas, bem como formação de cadastro
reserva,  para os  cargos  de  Enfermeiro  Atenção Básica,  Médico Atenção Básica,  Cirurgião-
Dentista Atenção Básica, Auxiliar de Saúde Bucal Atenção Básica e Técnico de Enfermagem
Atenção Básica; e para a ocupação de vagas, bem como formação de cadastro reserva, para
os empregos públicos de Agentes de Endemias I e II.

6.2 - Além dos vencimentos referidos no Quadro 1 deste item, os servidores têm o benefício do
Auxílio-Alimentação por dia trabalhado, nos termos da Lei Municipal nº 5.010/2013. Atualmente,
o valor diário vigente é de R$ 25,89.

6.3 - Outros benefícios são opcionais e com coparticipação do servidor:
a) Vale-Transporte.
b) Plano de Saúde (através da autarquia municipal  Capasemu),  para os servidores

efetivos estatutários.

6.4 -  Os  candidatos  aprovados  para  atenção  básica  no  concurso  público,  quando  de  sua
nomeação, serão admitidos pelo regime estatutário, com jornada de trabalho e remuneração,
nos termos da Legislação Municipal.
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6.5 - Os candidatos aprovados para o emprego público de Agentes de Endemias I e II serão
admitidos  pelo  regime  celetista  com  jornada  de  trabalho  e  remuneração,  nos  termos  da
Legislação Municipal e da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

QUADRO 1 - Das vagas e da remuneração

Cargo/emprego
Carga
horária

semanal
Nível de instrução

Salário base /
remuneração

Vagas

Enfermeiro Atenção
Básica

40h
Superior em enfermagem

completo e registro no Conselho
Regional de Enfermagem

R$ 4.009,82 36

Médico Atenção
Básica

40h
Superior em medicina completo
e registro no Conselho Regional

de Medicina
R$ 8.000,00 28

Cirurgião-Dentista
Atenção Básica

40h
Superior em odontologia

completo e registro no Conselho
Regional de Odontologia

R$ 5.000,00 11

Auxiliar de Saúde
Bucal Atenção

Básica
40h

Ensino Fundamental completo
com formação em Auxiliar Saúde

Bucal e registro no Conselho
Regional de Odontologia

R$ 1.360,97 11

Técnico de
Enfermagem

Atenção Básica
40h

Ensino Médio completo e curso
de formação em técnico de
enfermagem e registro no

Conselho Regional de
Enfermagem

R$ 1.852,99 60

Agentes de
Endemias I

40h
Ensino Médio completo
reconhecido pelo MEC

R$ 1.216,54 20

Agentes de
Endemias II

40h
Ensino Superior em Ciências

Biológicas
R$ 2.590,29 02

6.5.1 - A empresa vencedora deverá atender a Lei Municipal n. 3123/1996, que dispõe
sobre a reserva de cargos e de empregos públicos destinados as pessoas com deficiência.

7. DAS ETAPAS DO CONCURSO

7.1 -  O  concurso  para  as  vagas  de  Enfermeiro  Atenção  Básica,  Médico  Atenção  Básica,
Cirurgião-Dentista  Atenção  Básica, Auxiliar  de  Saúde  Bucal  Atenção  Básica,  Técnico  de
Enfermagem Atenção Básica e de Agentes de Endemias I e II compreenderá, no mínimo, as
seguintes etapas:

7.1.1 -  Primeira  Etapa:  consiste  na  realização  das  inscrições  e  suas  respectivas
homologações.

7.1.2 – Segunda Etapa: consistirá em uma prova escrita objetiva, de múltipla escolha,
com uma única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para
todos os candidatos.
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7.1.3 - Terceira   Etapa  : consiste na prova de títulos, com caráter classificatório, para os
candidatos que obtiveram acerto em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) em cada área de
conhecimento na Prova Escrita Objetiva.

8. DA CONCEPÇÃO DAS PROVAS

8.1 - A prova escrita será composta por 60 (sessenta) questões, abrangendo as seguintes áreas
do conhecimento:

8.1.1  -  Para  os  cargos  de  Enfermeiro  Atenção  Básica,  Médico  Atenção  Básica,
Cirurgião-dentista Atenção Básica e para o emprego de Agente de Endemias II:

Área do conhecimento
Nº de

questões
Peso

individual
Peso
total

Conhecimento de Campo da Saúde* 20 1,5 30

Conhecimento de Núcleo da Saúde (área de formação)** 30 1,5 45

Conhecimentos de Legislação 10 1,5 15

Total 60 -------------- 90

* Conhecimento de  Campo  da Saúde: conhecimentos de saúde coletiva, que são comuns a
todas as categorias profissionais.
** Conhecimento de Núcleo da Saúde: conhecimentos específicos de cada área de formação,
diferentes para cada cargo ou emprego.

8.1.2  – Para  os  cargos  de Auxiliar  de  Saúde Bucal  Atenção Básica  e  Técnico  de
Enfermagem Atenção Básica:

Área do conhecimento
Nº de

questões
Peso

individual
Peso
total

Conhecimento de Campo da Saúde* 20 1,5 30

Conhecimento de Núcleo da Saúde (área de formação)** 20 1,5 30

Conhecimentos Gerais 10 1,5 15

Conhecimentos de Legislação 10 1,5 15

Total 60 -------------- 90

* Conhecimento de  Campo  da Saúde: conhecimentos de saúde coletiva, que são comuns a
todas as categorias profissionais.
** Conhecimento de Núcleo da Saúde: conhecimentos específicos de cada área de formação,
diferentes para cada cargo.

8.1.3 – Para o emprego público de Agente de Endemias I:

Área do conhecimento
Nº de

questões
Peso

individual
Peso
total

Português 10 1,5 15

Matemática 10 1,5 15

Conhecimentos Gerais 20 1,5 30

Conhecimentos de Legislação 20 1,5 30

Total 60 -------------- 90
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8.2 -  A prova escrita,  constituída  de 60 (sessenta)  questões,  terá peso 90 (noventa),  para
cálculo da média final.

8.3  -  Serão  considerados  desclassificados  e  automaticamente  eliminados  do  concurso,  os
candidatos que obtiverem nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de questões de
cada área do conhecimento da prova.

8.4 - Somente terão avaliados os títulos os candidatos que atenderem o disposto no item 8.3 do
presente termo.

8.4.1 - O candidato que não encaminhar os títulos, conforme presente termo, receberá
nota zero na prova de títulos.

8.4.2 - A prova de títulos terá peso 10 (dez) que, somado com o peso da prova escrita
90 (noventa), atingirá o peso máximo de 100 (cem).

8.4.3 - No que se refere à prova de títulos, salienta-se que, em nenhuma hipótese, será
aceita declaração de conclusão de curso.

8.4.4 - Dos documentos comprobatórios de títulos deverão ser fornecidas cópias que
ficarão  anexas  aos  demais  documentos  do  candidato  e  não  poderão  apresentar  rasuras,
borrões, emendas eu entrelinhas.

8.4.5 - A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada.

8.4.6 -  Não serão aceitos certificados de informática,  oratória,  cursos preparatórios
para concursos e outros, ministrados por entidades de cursos livres.

8.4.7 - Somente serão considerados como títulos os cursos que têm relação direta com
o cargo ou emprego em concurso e sejam expedidos por instituição de ensino credenciada pelo
MEC.

8.4.8  -  Não  serão  aceitos  títulos  em  que  o  candidato  não  possua  o  mínimo  de
frequência estabelecido em lei, ou seja, 75% (setenta e cinco por cento).

8.4.9 - Serão aceitos certificados com validade de 05 (cinco anos) para os cursos de
atualização (exceto os de Doutorado, Mestrado, Residência, Especialização).

8.5 - Tabela de pontuação para prova de títulos - Ensino Superior

8.5.1  -  Tabela  de pontuação para  a  prova  de títulos  para  o  cargo de  Enfermeiro
Atenção Básica  :  

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Curso de Doutorado 1 5 5
Curso de Mestrado 1 5 5
Residência  em  Saúde  da  Família  e/ou  Saúde
Coletiva*

1 5 5

Residência em outras áreas* 1 3 3
Cursos de Especialização em Saúde da Família
e/ou Saúde Coletiva

2 3 6
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Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Cursos de Especialização em outras áreas 2 2 4
Cursos  com  carga  horária  acima  de  20  horas,
relacionado  à  área  da saúde coletiva/saúde  da
familia**

5 0,5 2,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada  à  área  da saúde coletiva/saúde  da
familia**

2 0,3 0,6

*  No  caso  do  Enfermeiro  Atenção  Básica,  de  acordo  com  a  RESOLUÇÃO  COFEN  Nº
0459/2014, que Estabelece os requisitos mínimos para o registro de Enfermeiro Especialista, na
modalidade de Residência em Enfermagem. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-
cofen-no-04592014_26170.html.
** Certificados com validade de cinco anos.

8.5.2 - Tabela de pontuação para a prova de títulos para o cargo de Médico Atenção
Básica:

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Curso de Doutorado 1 5 5
Curso de Mestrado 1 5 5
Residência  em  Medicina  de  Família  e
Comunidade ou Saúde da Família *

1 5 5

Residência em outras áreas* 1 3 3
Cursos  de  Especialização  por  sociedade
Científica  em  Medicina  de  Família  e
Comunidade/ Saúde da Família/ Saúde Coletiva
*

2 3 6

Cursos de Especialização em outras áreas 2 2 4
Cursos  com carga  horária  acima  de 20 horas,
relacionado à área da saúde  Coletiva/saúde da
familia**

5 0,5 2,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada à área da saúde coletiva/saúde da
familia**

2 0,3 0,6

* No caso do Médico Atenção Básica, de acordo com a RESOLUÇÃO CFM Nº 2.149/2016.
(Publicada no D.O.U. de 03 de agosto de 2016, Seção I, p. 99) Homologa a Portaria CME nº
02/2016, que aprova a relação de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela
Comissão  Mista  de Especialidades.Disponível:
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2016/2149_2016.pdf 
** Certificados com validade de cinco anos.

8.5.3 - Tabela de pontuação para a prova de títulos para o cargo de Cirurgião-Dentista
Atenção Básica  :  

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Curso de Doutorado 1 5 5
Curso de Mestrado 1 5 5
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Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Residência  em  Saúde  da  Família  e/ou  Saúde
Coletiva*

1 5 5

Residência em outras áreas* 1 3 3
Cursos de Especialização em Saúde da Família
e/ou  Saúde Coletiva

2 3 6

Cursos de Especialização em outras áreas 2 2 4
Cursos  com  carga  horária  acima  de  20  horas,
relacionado  à  área da  saúde coletiva/saúde  da
família**

5 0,5 2,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada  à  área da  saúde coletiva/saúde  da
família**

2 0,3 0,6

*  No  caso  do  Cirurgião-Dentista  Atenção  Básica,  de  acordo  com  a  RESOLUÇÃO  CFO-
161/2015. Disponível em http://www.nota10.com.br/ResolucaoCFO16115.pdf.
** Certificados com validade de cinco anos.

8.5.4 -  Tabela  de pontuação para a prova de títulos para o cargo de  Agentes de
Endemias II:

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Curso de Doutorado 1 5 5
Curso de Mestrado 1 5 5
Cursos de Especialização em Saúde da Família
e/ou  Saúde Coletiva

2 3 6

Cursos de Especialização em outras áreas 2 2 4
Cursos  com  carga  horária  acima  de  20  horas,
relacionado  à  área  da  vigilância,  prevenção  e
controle de doenças e promoção da saúde*

5 0,5 2,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada  à  área  da vigilância,  prevenção  e
controle de doenças e promoção da saúde*

2 0,3 0,6

* Certificados com validade de cinco anos.

8.6 - Tabela de pontuação para prova de títulos – Fundamental e Ensino Médio.

8.6.1 - Tabela de pontuação para prova de títulos para o cargo de Auxiliar de Saúde
Bucal Atenção Básica:

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Cursos  com  carga  horária  acima  de  20  horas,
relacionado  à  área  da saúde coletiva/saúde  da
família*

5 1,5 7,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada  à  área  da saúde coletiva/saúde  da
família*

2 1,25 2,5

*Certificados com validade de cinco anos.
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8.6.2  -  Tabela  de  pontuação  para  prova  de  títulos para  o  cargo  de  Técnico  de
Enfermagem Atenção Básica:

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Cursos com carga horária  acima de 20 horas,
relacionado à área da saúde coletiva/saúde da
família*

5 1,5 7,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada à área da saúde coletiva/saúde da
família*

2 1,25 2,5

*Certificados com validade de cinco anos

8.6.3  -  Tabela  de  pontuação  para  prova  de  títulos  para  o  cargo  de  Agentes  de
Endemias I:

Títulos Quantidade
Pontuação

unitária
Pontuação

máxima
Cursos com carga horária acima de 20 horas,
relacionado à  área  da  vigilância,  prevenção  e
controle de doenças e promoção da saúde*

5 1,5 7,5

Cursos  com  carga  horária  até  20  horas,
relacionada à  área  da vigilância,  prevenção  e
controle de doenças e promoção da saúde*

2 1,25 2,5

* Certificados com validade de cinco anos

8.7 -  Deverão  ser  realizadas  provas  específicas  para  cada  cargo ou  emprego,  conforme
constante do Quadro 1 deste termo.

8.8 - Deverão ser elaboradas no mínimo duas opções de provas escritas para cada cargo ou
emprego, com questões iguais, porém em ordens diferentes. As provas deverão ser distribuídas
aleatoriamente aos participantes.

8.9 - As provas escritas deverão ser aplicadas para todos os cargos e empregos em um mesmo
dia,  preferencialmente,  aos  domingos,  no  turno  vespertino,  observada  a  Lei  Municipal  n.º
5.074/2014.

8.10 -  A nota final no concurso deverá ser obtida através soma dos pontos obtidos nas duas
etapas do concurso.

8.11 -  Os candidatos serão classificados de acordo com os valores decrescentes das notas
finais obtidas no concurso.

8.12 -  A nota de aprovação mínima exigida no concurso deverá ser igual  ou superior  a 50
(cinquenta) pontos.

8.13 - Em caso de empate, o desempate terá, no mínimo os seguintes critérios:
a) maior número de acertos nas questões de Conhecimentos de Núcleo da Saúde;
b) maior número de acertos nas questões de Conhecimento de Campo da Saúde;
c) maior nota na prova de Títulos;
d) idade mais elevada dos candidatos, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Lei

Federal nº 10.741/2003, na data do término das inscrições.
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e) sorteio público, se persistir o empate.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 - Exigir o exato cumprimento do objeto e das cláusulas contratuais;

9.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto deste
contrato;

9.3 - Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso;

9.4 - Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do contrato;

9.5 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal
no setor competente;

9.6 - Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção;

9.7 - Fiscalizar a execução do contrato, por intermédio do secretário da pasta requisitante e/ou
pela comissão especial para acompanhamento e realização do concurso público, nomeada na
Portaria 1.040/2018, com o direito de impugnar tudo o que estiver em desacordo com estas
instruções e a boa técnica de execução.

10 - DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 -  Executar fielmente o contrato,  de acordo com as cláusulas avençadas,  respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

10.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o
material e a mão de obra;

10.3 - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

10.4 - Manter atualizados, junto ao Município, os dados cadastrais, com endereço completo,
telefone e endereço de correio eletrônico (e-mail), dentre outras informações indispensáveis à
comunicação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a viabilizar as convocações,
intimações e notificações quando se fizerem necessárias;

10.5 - Executar o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no Edital
e seus anexos;

10.6 - Executar o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no Edital;

10.7 - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de
penalidade, salvo em caso de autorização expressa do CONTRATANTE;

10.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

10.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e o
que mais se fizer necessário para a execução do objeto;
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10.10 - Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho dos
serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que não
atenderem estas exigências;

10.11 -  Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos
serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que,
como  empregadora  deve  satisfazer,  além  de  ficar  sob  sua  integral  responsabilidade  e
observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros
contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias
à execução dos serviços;

10.12 - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre segurança,
higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados,
quando necessário, os EPI´s de segurança;

10.13 - Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura
necessite utilizar;

10.14 - Prestar ao CONTRATANTE toda e qualquer informação, por este solicitada, necessária
à perfeita fiscalização do contrato;

10.15 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados;

10.16 - Fornecer os editais a serem publicados junto à imprensa para que o CONTRATANTE
providencie a publicação no jornal local e no site da Prefeitura, bem como, disponibilizar, na
íntegra, os editais em site próprio;

10.17 - Suportar o ônus de eventuais isenções da taxa de inscrição, decorrentes de lei. Cabe à
CONTRATADA o recebimento, a análise e o processamento dos pedidos de isenção, os quais
poderão ser operacionalizados da melhor forma que a CONTRATADA entender cabível;

10.18  -  Responsabilizar-se  integralmente  pelo  local  de  realização  da(s)  prova(s),  devendo
respeitar as normas de acessibilidade;

10.19 - Receber e avaliar os documentos referentes à prova de títulos e a prova objetiva. O
recebimento  dos  documentos  poderá  ser  operacionalizado  da  melhor  forma  que  a
CONTRATADA entender cabível;

10.20  -  Responsabilizar-se  pelo  recebimento  e  pelo  protocolo  de  eventuais  recursos
administrativos, bem como pela análise e pela emissão de parecer. Esse recebimento poderá
ser operacionalizado via site;

10.21 - Responsabilizar-se por eventual sorteio público e pelo seu local de realização;

10.22 – Responsabilizar-se pela emissão dos boletos referentes a viabilização das inscrições
dos candidatos, sendo o depósito realizado diretamente na conta do município, referida no item
3.2,  bem  como  responsabilizar-se  pelos  custos  bancários  para  recolhimento  da  taxa  de
inscrição (tarifa de cobrança de boleto);

10.23 - Respeitar, quando da realização das provas, a acessibilidade dos candidatos;
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10.24 - No momento da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá Informar e manter
atualizado, junto ao Núcleo da Pagadoria (Secretaria de Finanças), o banco, o nº da agência e o
nº da conta na qual serão realizados os depósitos, conforme descrito no item 3 deste termo. A
referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, do licitante vencedor.

11. DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS

11.1  - A estimativa de inscritos para este concurso foi estabelecida com base nos concursos
anteriores do Município e pela sua variação nos cargos pretendidos.

11.2 - Estima-se que este concurso atraia cerca de 10.000 (dez mil) inscritos, distribuídos entre
os cargos e empregos pretendidos. Com um estimado de 300 (trezentos) inscritos para o cargo
de Ensino Fundamental, 4.500 (quatro mil e quinhentos) inscritos para o cargo ou emprego de
Ensino Médio e  5.200 (cinco mil  e duzentos) inscritos para cargos ou empregos de Ensino
Superior.

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1  - Esclarecimentos com relação a eventuais dúvidas deste Termo de Referência poderão
ser elucidadas nos dias úteis, nos horários das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h, na
Secretaria de Saúde, pelo telefone (54) 3316-1000.

Passo Fundo, 29 de outubro de 2018.

Marlise Lamaison Soares
Secretária de Administração
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