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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003/2021 

 
 

Processo Seletivo Simplificado de Provas para seleção de candidatos para fins de criação 
de cadastro de reserva para contratos eventuais e temporários com a Prefeitura 

Municipal de Luz/MG. 
 

 

O Prefeito Municipal de Luz/MG no uso de suas atribuições legais, torna público a 1ª retificação do 

EDITAL Nº 003/2021 do Processo Seletivo Simplificado de Provas para seleção de candidatos para 

fins de criação de cadastro de reserva para contratos eventuais e temporários com a Prefeitura 

Municipal de Luz/MG, alterando o ITEM 6 – DAS PROVAS; ANEXO II – FUNÇÃO, VENCIMENTO, 

CARGA HORÁRIA E REQUISITOS MÍNIMOS/ESCOLARIDADE; ANEXO III – CONTEÚDO 

DAS PROVAS E ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/FUNÇÕES,  do referido edital:  

 
ITEM 6 – DAS PROVAS: Fica alterado o subitem 6.1 conforme disposto abaixo: 
 

6.1. Será aplicada prova objetiva de múltipla escolha com interpretação de texto, 
contendo 20 (vinte) questões, para as funções de Auxiliar de Serviços Urbanos I – 
Faxineira, Auxiliar de Serviços Urbanos I – Ajudante de Caminhão e Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante de Operador de Máquina, com exigência de escolaridade mínima de 
Ensino Fundamental Incompleto, valendo 100 (cem) pontos, sendo necessários, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento)  dos pontos para classificação.  
 
 

 
ANEXO II - FUNÇÃO, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS 
MÍNIMOS/ESCOLARIDADE: Ficam incluídas as funções de: Auxiliar de Serviços Urbanos I – 
Ajudante de Caminhão e Auxiliar de Serviços Urbanos I – Ajudante de Operador de 
Máquina, ficando o Anexo II  da seguinte forma: 
 

 

ANEXO II 
 

FUNÇÃO, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA E REQUISITOS MÍNIMOS/ESCOLARIDADE 
 
 

Item Função Vencimento  
Carga 

Horária 
Semanal 

Vagas Requisitos Mínimos 

1. 
Auxiliar de Serviços Urbanos I – 
Faxineira 
 

R$ 1.100,00 40 horas 
Cadastro de 

reserva Ensino Fundamental Incompleto 

2. 
Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante de 
Caminhão 
 

R$ 1.100,00 40 horas 
Cadastro 

de reserva Ensino Fundamental Incompleto 
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3. 
Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante  de 
Operador de Máquina 
 

R$ 1.100,00 40 horas 
Cadastro 

de reserva Ensino Fundamental Incompleto 

4. 
Médico de Estratégia de Saúde 
da Família – MESF 
 

R$ 12.535,54 40 horas 
Cadastro de 

reserva 
Graduação em Medicina 
Registro no CRM 

5. Técnico Médio II – Técnico em 
Segurança do Trabalho R$ 2.356,30 40 horas 

Cadastro de 
reserva 

Curso Técnico de Segurança do 
Trabalho Nível Médio; 
Registro Profissional (DRT); 
Carteira de Habilitação (CNH) 
Categoria B; 
Conhecimentos em Informática. 

6. Técnico Superior – Assistente 
Social R$ 3.011,02 30 horas 

Cadastro de 
reserva 

Graduação em Serviço Social; 
Registro no Órgão de Classe 
específico para o exercício da 
função; 
Conhecimentos em Informática; 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria B. 

7. Técnico Superior - Psicólogo R$ 3.011,02  30 horas 
Cadastro de 

reserva 

Graduação em Psicologia; 
Registro no respectivo Conselho 
Regional;  
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria B; 
Conhecimentos em Informática. 

8.  
Técnico Superior de Saúde 2 – 
Enfermeiro  

R$ 3.011,02 30 horas 
Cadastro de 

reserva 

Graduação em Enfermagem; 
Registro no COREM; 
Domínio de Informática. 

9. Técnico Superior de Saúde 2 – 
Farmacêutico R$ 3.011,02 30 horas 

Cadastro de 
reserva 

Graduação em Farmácia 
Registro no Conselho Regional de 
Farmácia, 
Domínio em informática; 
Disponibilidade de assinar a 
responsabilidade técnica do setor 
onde for lotado. 

 

 
 
ANEXO III – CONTEÚDO DAS PROVAS: Ficam incluídas as funções de Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante de Caminhão e Auxiliar de Serviços Urbanos I – Ajudante de 
Operador de Máquina nas provas de Nível Fundamental Incompleto, ficando o ANEXO III 
da seguinte forma: 

 

ANEXO III 
 

CONTEÚDO DAS PROVAS  
 

NÍVEL FUNÇÕES 
Nº 

QUESTÕES CONTEÚDOS/HABILIDADES 
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FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

Auxiliar de Serviços 
Urbanos I - Faxineira 

 
Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante 
de Caminhão;  
 
Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante 
de Operador de 
Máquina 

10 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de pequenos textos para 
identificação de informações. 
 
 
Matemática: Quatro operações fundamentais e resolução de 
pequenos problemas; raciocínio lógico. 
 

MÉDIO/TÉCNICO Técnico Médio II – 
Técnico em Segurança 
do Trabalho 

10 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de textos para 
identificação de informações; ortografia e gramática 
contextualizada. 
 

Específicas: Segurança Aplicada ao Trabalho: Histórico da 
Segurança do Trabalho; Efeitos do acidente de trabalho: 
trabalhador, família e empresa; Causas do acidente de 
trabalho; Comunicação e registro de acidentes; Resíduos: 
composição, acondicionamento e coleta, destinação final; 
Primeiros Socorros e Doenças Ocupacionais; Doenças 
profissionais; Lesão por Esforço Repetitivo; Ergonomia; 
Análise de riscos; Análise Preliminar de Riscos; Análise de 
Modos Falhas; Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
Coletiva; Obras de construção, demolição e reforma; 
Tecnologia e Prevenção de Incêndios: Princípios básicos do 
fogo. Extintores de incêndio; Hidrantes; Equipamentos e 
sistemas de proteção contra incêndio; Higiene do Trabalho: 
Conceituação, classificação e riscos, agentes físicos, 
químicos e biológicos; Ruído e vibrações; Conforto térmico; 
Ventilação aplicada à Engenharia de Segurança do 
Trabalho; Radiações ionizantes e não ionizantes; 
Contaminantes químicos: sólidos, líquidos e gasosos. 
Iluminação.  
 

SUPERIOR Médico de Estratégia de 
Saúde da Família – 
MESF 
 

 

10 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de textos para 
identificação de informações; ortografia e gramática 
contextualizada. 
 
Específicas: PNAB – Política Nacional de Atenção Básica 
  

SUPERIOR Técnico Superior – 
Assistente Social  

10 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de textos para 
identificação de informações; ortografia e gramática 
contextualizada. 
 

Específicas:  
1 - O Serviço Social nas relações sociais no Brasil. 
Seguridade Social.  
2 - Política Social da Assistência: uma interpretação 
institucional.  
3 - Participação popular e Conselhos.  
4 - Relação indivíduo e sociedade. Constituição Federal – 
Da Ordem Social.  
5 - LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.  
6 - Ética profissional e relações humanas no trabalho.  
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SUPERIOR Técnico Superior - 
Psicólogo  

10 
 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de textos para 
identificação de informações; ortografia e gramática 
contextualizada. 

Específicas:  
1) PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, 
consciência, emoção memória, motivação, pensamento e 
linguagem.  
2) PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; 
entrevistas inicial e de devolução; testes psicológicos.  
3) PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios 
psicossomáticos.  
4) ENTREVISTA: enquadramento, estágios e 
encerramento. A entrevista com a criança.  
5) SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE MENTAL: Conceito de 
saúde e doença; medida das doenças - morbidade e 
mortalidade; conceito de anormal, normal e causa; saúde 
mental e medicina preventiva.  
6) OUTROS CONHECIMENTOS: Ética profissional e 
relações humanas no trabalho.  

SUPERIOR Técnico Superior de 
Saúde 2 – Enfermeiro 

10 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de textos para 
identificação de informações; ortografia e gramática 
contextualizada. 
 

Específicas:  Inserção dos Serviços de enfermagem no 

Sistema Único de Saúde (SUS); Código de Ética e Lei do 

Exercício Profissional; Política de Humanização do SUS; 

CONHECIMENTOS DE POLÍTICA DE SAÚDE (SUS): 1. 

Organização dos Serviços de Saúde no Brasil. Sistema 

Único de Saúde; 2. Evolução do conceito Saúde/Doença; 3. 

Noções básicas de Epidemiologia e Vigilância; 4. 

Epidemiológica; 5. Noções de Higiene Social, Sanitária e 

mental; 6. Doenças Transmissíveis. Conhecimentos Gerais 

das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de 

segurança do trabalho, higiene e comportamento. 

Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; 

Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas 

de proteção coletiva, medidas de proteção individual, 

proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições 

sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e 

armazenamento do lixo. Conhecimentos Gerais das 

Atividades Inerentes ao Cargo. 
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SUPERIOR Técnico Superior de 
Saúde 2 – Farmacêutico 

10 
 
 
 

10 

Português: Leitura e interpretação de textos para 
identificação de informações; ortografia e gramática 
contextualizada. 
 
Específicas: Central de Abastecimento Farmacêutico: 
organização de almoxarifados, avaliação da área física e 
condições adequadas de armazenamento. 
Controle de estoques de medicamentos e material de 
consumo. Padronização dos itens de consumo; sistema de 
compra; sistema de dispensação de medicamentos e 
materiais de consumo; sistema de distribuição de 
medicamentos. Comissão de 
Farmácia e Terapêutica. Misturas intravenosas, nutrição 
parenteral. Controle de qualidade dos produtos 
farmacêuticos – métodos físicos, químicos, físico-químicos, 
biológicos emicrobiológicos. Farmacoepidemiologia. 
Farmacologia clínica e terapêutica; vias de administração, 
absorção, metabolismo, biotransformação e eliminação. 
Farmacodependência e Farmacovigilância. Serviços/centros 
de informação de medicamentos. Organização dos serviços 
de saúde no Brasil Sistema Único de Saúde (SUS): 
conceitos, fundamentação legal, princípios,diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. 

   
 

3 
 

ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DE  CARGOS/FUNÇÕES: Ficam incluídas atribuições para as 
funções de Auxiliar de Serviços Urbanos I – Ajudante de Caminhão e Auxiliar de Serviços 
Urbanos I – Ajudante de Operador de Máquina, ficando o ANEXO IV da seguinte forma: 
 

ANEXO IV 
 

ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/FUNÇÕES 
1 – AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I - FAXINEIRA 

ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 138/2020, de 5/2/2020): Consiste na execução de tarefas de limpeza, 
manutenção e conservação de ambientes das repartições públicas. Realizar faxina de salas, banheiros, corredores, pátios 
internos e externos e outros ambientes de repartições públicas; Realizar a limpeza e conservação de móveis, portas, janelas, 
paredes, utensílios e instalações das repartições públicas, mantendo as condições de higiene; Preparar e servir café, lanche 
ou similar nas diversas repartições indicadas da Administração Municipal; Utilizar o material de limpeza de forma racional; 
Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho;  Executar o descarte correto de resíduos do local de trabalho;  
Preparar e servir café, lanche ou similar nas diversas repartições indicadas da Administração Municipal; Manter organizados 
e conservados os materiais utilizados na execução dos serviços; Utilizar e cuidar bem do  uniforme; 
Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de segurança apropriados EPI), quando da execução dos 
serviços;  Elaborar juntamente com o (a) coordenador (a) a lista de materiais utilizados;  Participar de reuniões para 
avaliação e planejamento das atividades mensais;  Participar de cursos, reuniões, eventos, conferencias, bem como demais 
atividades oferecidas pela Prefeitura Municipal de Luz;  Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 

2 – AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I – AJUDANTE DE  CAMINHÃO 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 138/2020, de 5/2/2020): Execução de tarefas de carga e descarga de 
equipamentos, mercadorias, bens, materiais, resíduos e produtos diversos da limpeza urbana, sob uma coordenação. 
Carregar e descarregar mercadorias, equipamentos, bens, resíduos da limpeza urbana, produtos diversos, materiais e 
produtos descartáveis, em veículos do poder público ou sob sua responsabilidade, para atendimento das demandas do 
município e de seus cidadãos; Ajudar o motorista nas demais tarefas inerentes à boa condução do veículo como auxiliar 
em manobras, usar os equipamentos do veiculo, cobrir e descobrir cargas, sinalizar a pista em caso de avarias ou 
acidentes, zelar pela segurança e conservação da carga transportada, bem como do veículo em utilização; Auxiliar os 
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serviços realizados pelo caminhão pipa em áreas urbana e rural; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de segurança apropriados, quando da execução dos serviços; Participar de cursos, reuniões, eventos, 
conferencias, bem como demais atividades oferecidas pela Prefeitura Municipal de Luz. 
 

3 – AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS I – AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 138/2020, de 5/2/2020): Consiste em atividades relacionadas ao auxílio e 
operação de máquinas pesadas pertencentes ao poder público, ou sob sua responsabilidade. Auxiliar e operar máquinas 
rodoviárias nas manobras e nos desimpedimentos da pista; Auxiliar na limpeza e manutenção de máquinas pesadas; Zelar 
pela manutenção e conservação de materiais e equipamentos utilizados em seu local de trabalho atendendo as normas de 
segurança e higiene do trabalho; Limpar saídas de água obstruídas nas estradas rurais; Zelar pela segurança individual e 
coletiva, utilizando equipamentos de segurança apropriados, quando da execução dos serviços;  Utilizar e cuidar bem do  
uniforme; Participar de cursos, reuniões, eventos, conferencias, bem como demais atividades oferecidas pela Prefeitura 
Municipal de Luz;  Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

 

4 – MÉDICO DE ESTRATÉGIADE SAÚDE DA FAMÍLIA - MESF 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 139/2020, de 5/2/2020): Consiste na execução de tarefas correspondentes 
as atividades profissionais de medicina na área de saúde pública. Avaliação, tratamento e conduta frente às diversas 
clínicas. Atender consultas em clínica médica. Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas 
cirurgias ambulatoriais. Participar de equipe multiprofissional frente à ESF. Atender consultas em clínica médica; prestar 
assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; valorizar a relação médico-paciente e médico-família como 
parte de um processo terapêutico e de confiança; avaliação, tratamento e conduta frente as diversas clínicas, atuando no 
ciclo vital da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; realizar visitas domiciliares para assistência; atuar 
nos grupos de educação em saúde e educação continuada; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; discutir de forma permanente( junto a equipe de trabalho e comunidade) o 
conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e às 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 da Família; 
participar de eventos ligados à Secretaria em que presta serviço e exercer outras atividades inerentes ao cargo, conforme 
regulamentação do CRM. Assistir aos pacientes previamente agendados nas unidades de saúde segundo designação do 
gestor municipal; registrar com letra legível no prontuário dos pacientes as informações obrigatórias de acordo com as 
normas que o regulamentam; formular hipóteses diagnósticas com grande probabilidade de acerto com base unicamente na 
anamnese e exame físico do paciente; reconhecer os casos de urgência que exigem hospitalização e tratamento imediato, 
fazendo os devidos encaminhamentos; solicitar e interpretar criticamente os exames complementares mais indicados em 
cada caso; tratar, em regime ambulatorial, os casos mais simples, de ocorrência frequente, que não necessitam da 
participação de outros especialistas; encaminhar os casos mais complexos para serviços especializados de acordo com a 
afecção detectada ou a hipótese diagnóstica mais provável, registrando nos formulários adequados todas as informações 
necessárias para garantir a adequada regulação; orientar os pacientes e seus familiares sobre medidas gerais que 
repercutem na saúde, tais como estilo de vida, cuidados higiênicos, estresse, alimentação, controle de peso, imunizações; 
conhecer a patologia regional predominante na área de sua atuação e suas  implicações sociais; manter boa relação 
médico-paciente, procurando conhecer os problemas emocionais do paciente e os fatores ambientais de seu universo, como 
meio familiar, ambiente do trabalho; ter noções básicas de medicina legal, conhecer a legislação relativa ao exercício da 
medicina e manter uma conduta ética exemplar; manter-se atualizado com os progressos da medicina, respeitar as normas 
e princípios éticos do CRM; assistir aos pacientes dentro dos princípios de Humanização do SUS; proceder a perícias médico-
administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; prestar 
atendimento em urgência e emergência quando se fizer necessário; assessorar a elaboração de campanhas educativas no 
campo da Saúde Pública e medicina preventiva; participar de programas de  saúde visando à promoção da saúde, a 
prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, bem como seguir normas e protocolos clínicos implantados,exceto por 
indicação médica precisa e executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas; atuar na vigilância sanitária 
quando designado. 
 

5– TÉCNICO MÉDIO 11 – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 138/2020, de 5/2/2020):  Consiste na elaboração, implementação e 
orientação de atividades de segurança do trabalho, inspecionando equipamentos e condições de  trabalho, investigando e 
analisando causas de acidentes para eliminar riscos. informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos 
exigentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; informar os 
trabalhadores sobre as medidas de eliminação e neutralização; analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar 
os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais 
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;  executar os procedimentos de segurança e higiene do 
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trabalho e avaliar os resultantes alcançados, adequando-os estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo 
Prevencionista; executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos 
ambientes de trabalho, com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como 
sugerindo constante atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos; promover debates, 
encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e 
pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; executar as normas de segurança referentes a projetos de 
construção, aplicação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene 
do trabalho, inclusive por terceiros; encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, 
dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para 
conhecimento e auto-desenvolvimento do trabalhador; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra 
incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação 
vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; cooperar com as 
atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos, incentivando e conscientizando o 
trabalhador da sua importância para a vida; orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de 
serviço; executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, 
observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos 
trabalhadores; levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, 
calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas regulamentos e outros 
dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; articular-se e colaborar com os setores 
responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamento técnicos de riscos das áreas e atividades 
para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal; informar o empregador sobre as atividades insalubre, 
perigosas e penosas existentes na administração, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação 
ou neutralização dos mesmos; avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o 
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; particular de seminários, treinamento, 
congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional; realizar estudo técnico em todos os cargos da 
Administração para verificar os equipamentos de segurança que precisam ser comprados; entregar mediante recibos aos 
servidores da Administração os equipamentos de segurança para serem utilizados no trabalho; fiscalizar se os servidores 
estão utilizando os equipamentos de segurança estão sendo utilizados pelos servidores, e notificar os servidores e 
secretários por escrito em caso de falta de utilização de equipamento por servidor durante o trabalho; elaborar o Programa 
de Prevenção de Risco Ambiental (PPRA) Desinibir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas. 
 

6 – TÉCNICO SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 138/2020, de 5/2/2020):  Consiste na execução de tarefas profissionais de 
assistência social dentro de políticas definidas pela administração municipal, observando os parâmetros técnicos e éticos 
relacionados ao exercício da profissão. Atuar junto à equipe de referencia, com atendimento ao publico sob vulnerabilidade 
social.  Executar atividades profissionais da área de assistência social de acordo com as competências da unidade onde 
atua; Participar do planejamento da assistência social tendo em vista sua implementação junto à comunidade; Planejar, 
coordenar e executar programas, estudos, pesquisas e outras atividades de assistência social dentro de seu âmbito de 
competência; Participar e realizar reuniões e práticas educativas e assistenciais junto a comunidade; Participar na 
proposição e elaboração de projetos de alcance social para a comunidade local; Articular-se com profissionais de outras 
áreas promovendo a operacionalização da assistência, tendo em vista o efetivo atendimento às necessidades da população; 
Acolher, informar e realizar encaminhamentos às famílias usuárias; Realização de atendimento individualizado ou em grupos 
e visitas domiciliares as famílias referenciadas; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 
Assessoria aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades de Programas Sociais; Alimentação de sistema de informação; Registro das ações desenvolvidas 
Planejamento do trabalho de forma coletiva,  Recepção e acolhimento de famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social; Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e daqueles 
relacionados às demandas de proteção social de Assistência Social; Vigilância social: produção e sistematização de 
informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorializados das situações de vulnerabilidades e 
riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida.  Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de segurança apropriados, quando da execução dos serviços;  Participar de cursos, reuniões, eventos, 
conferencias, bem como demais atividades oferecidas pela Prefeitura Municipal de Luz; Executar outras atividades correlatas 
que lhe forem atribuídas. 
 



      Prefeitura Municipal de Luz 
 

          Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal 
 

EDITAL Nº 003/2021 
Processo Seletivo Simplificado de Provas para seleção de candidatos para fins de criação de 
cadastro de reserva para contratos eventuais e temporários com a Prefeitura Municipal de 

Luz/MG. 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ – CNPJ 18.301.036/0001/70  - Av. Laerton Paulinelli, 153  

 Bairro Monsenhor Parreiras - CEP 35595-000 -  LUZ – MG 
FONE: (37) 3421-3030 - Site: www.luz.mg.gov.br 

 

8

7 – TÉCNICO SUPERIOR - PSICÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 138/2020, de 5/2/2020):  Dar assistência psicossocial aos usuários dos 
serviços públicos.  Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias/indivíduos pertencentes ao 
núcleo familiar dos usuários;  Mediação dos processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; Realização de 
atendimento individualizado e visitas domiciliares as famílias/indivíduos pertencentes ao núcleo familiar referenciadas a 
unidade assistencial;  Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território adscrito; Assessoria aos serviços 
sócio-assistenciais desenvolvidos no âmbito do território adscrito;  Acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; Alimentação de sistema de informação,  Registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de 
forma coletiva;  Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; Coordenar os 
grupos de apoio às crianças e adolescentes e seus familiares;  Acompanhar o usuário nas audiências, delegacias e fóruns;  
Realizar estudos de caso;  Elaborar laudos e pareceres técnicos e psicológicos, quando solicitados; Realizar visitas 
domiciliares, quando for necessário;  Acompanhar crianças e adolescentes e seus familiares junto à rede de serviços, 
principalmente aqueles que prestam atenção psicossocial; Acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas 
sócio educativas, em meio aberto;  Promover o atendimento a pessoas em situação de violência; Zelar pela segurança 
individual e coletiva, utilizando equipamentos de segurança apropriados, quando da execução dos serviços;  Participar de 
cursos, reuniões, eventos, conferencias, bem como demais atividades oferecidas pela Prefeitura Municipal de Luz;  Realizar 
outras atividades inerentes ao cargo; Executar outras atividades correlatas que forem atribuídas. 
 

8 – TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 – ENFERMEIRO 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 139/2020, de 5/2/2020):  Realizar tarefas de enfermeiro inerentes à área de 
saúde pública. Planejar, Coordenar, supervisionar a organização das atividades de enfermagem desenvolvidas nas unidades 
de atendimento sob sua responsabilidade. Executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e/ou 
específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. Elaborar plano de enfermagem. 
Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, e manter uma adequada assistência aos usuários com eficiência, 
qualidade e segurança. 

Coordenar, supervisionar a organização e execução das atividades de enfermagem desenvolvidas nas unidades de 
atendimento sob sua responsabilidade; desenvolver ações para capacitação dos ACESF e auxiliares de enfermagem; 
planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou específicos que 
possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva; participar da equipe multidisciplinar, nas diversas 
atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse da instituição; elaborar plano de 
enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada pela equipe; 
planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras; supervisionar a equipe de 
trabalho da enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos usuários com eficiência, 
qualidade e segurança; elaborar escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; 
manter uma previsão a fim de requisitar materiais e medicamentos necessários para assegurar o desempenho adequado 
dos trabalhos de enfermagem; realizar reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; 
fazer triagem nos casos de ausência do médico e prestar atendimento nos casos de emergência; assumir chefia de 
enfermagem e a responsabilidade técnica nas unidades de saúde; planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os 
serviços de assistência de enfermagem; aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes e implementar 
a utilização dos protocolos de assistência aos pacientes;  assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem 
segura, humanizada e individualizada aos pacientes; prestar assistência ao paciente, realizar consultas e prescrever ações 
de enfermagem de acordo com os protocolos; prestar assistência direta a pacientes graves e realizar procedimentos de 
maior complexidade em conformidade com o credenciamento da unidade de saúde; registrar observações e analisar os 
cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; preparar o paciente para a alta, integrando-o, se 
necessário, ao programa de internação domiciliar ou á unidade básica de saúde; padronizar normas e procedimentos de 
enfermagem e monitorar o processo de trabalho; planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, 
diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados; implementar ações e definir estratégias para promoção 
da saúde, participar de pesquisas e trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle; participar de 
projetos, cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; realizar consultoria e auditoria 
sobre matéria de enfermagem; elaborar relatórios e laudos técnicos, protocolos em sua área de especialidade; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; supervisionar estagiários; trabalhar segundo normas técnicas de segurança, 
qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; planejar, elaborar e executar programas de treinamento em serviço para o 
pessoal auxiliar de saúde e pessoal administrativo; participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; 
articular-se com profissionais de outras áreas promovendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o efetivo 
atendimento ás necessidades da população; zelar pela biossegurança e manter a ética dentro dos princípios e normas do 
COREN; organizar o manual de práticas e rotinas da unidade saúde em que atua; atuar na vigilância sanitária ou na unidade 
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em que for designado e executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
 

9 – TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE 2 – FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÕES (Lei Complementar nº 139/2020, de 5/2/2020):  No Laboratório: Trabalho técnico, que consiste 
em dirigir os trabalhos do laboratório e em emitir os resultados dos exames físico-químicos e bacteriológicos realizados pelo 
laboratório integrado á rede pública de saúde. O trabalho se desenvolve com autonomia técnica, incluindo a orientação das 
atividades auxiliares. Programar os exames de análise a serem executados diretamente pelo laboratório da administração 
pública ou contratados; promover a implantação dos serviços a serem desenvolvidos no laboratório da administração 
pública; elaborar especificações técnicas necessárias á contratação de serviços, à compra de materiais, utensílios e 
equipamentos de sua área de atuação; dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e controlar os serviços do laboratório e dos 
servidores ali lotados; promover a apropriação dos exames realizados; elaborar programação dos itens e quantitativos de 
materiais e vidrarias; participar de campanhas de saneamento básico, preparar cartilhas; desenvolver e interpretar a rotina 
de todos os setores laboratoriais (bioquímica, imunologia, microbiologia, hematologia e urinálise); coletar amostras de 
material e prepará-las para análise, segundo a padronização; realizar e interpretar exames de análises clínica, hematologia, 
parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas específicas para complementar o 
diagnóstico de doenças; manter controle de qualidade no setor laboratorial; orientar, supervisionar e controlar os auxiliares 
e técnicos de laboratório quanto ao desempenho das suas funções, planejando, programando e avaliando todas as 
atividades de atuação na área; preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer subsídios para a classe médica; 
preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, para aplicação em análises clínicas; orientar e 
supervisionar a coleta de materiais biológicos nas unidades de saúde; identificar os principais problemas veiculados por 
produtos e serviços de interesse da saúde, relacionando-os com as condições de vida da população; identificar opiniões, 
necessidades e problemas da população relacionada ao controle de produtos e serviços de interesse da saúde; elaborar o 
manual de rotinas da unidade em que atua e os protocolos de assistência; zelar pelas normas de biossegurança; atuar nas 
ações de vigilância sanitária quando designado e executar outras tarefas típicas da profissão, de acordo com as 
determinações superiores. 
Na Farmácia: Consiste na execução de tarefas correspondentes as atividades profissionais de farmácia de acordo com as 
competências da unidade onde atua. Exercer a coordenação da farmácia pública municipal assinando como responsável 
técnico, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Farmácia; analisar produtos farmacêuticos em 
fase de elaboração e seus insumos, efetuando controle de qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo-se de 
técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas pré-estabelecidas; opinar na compra de medicamentos, materiais 
e equipamentos, fornecendo especificações técnicas; efetuar o controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando 
em mapas, guias livros, segundo receituários devidamente preenchidos para atender dispositivos legais; efetuar e/ou 
coordenar pesquisas para a compra de medicamentos; realizar estudos, análises sobre os efeitos dos medicamentos na 
população; efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias-primas, embalagens, impressos, rótulos; efetuar 
relatórios e mapas sempre que necessário; participar de comissões de estudos multidisciplinares, visando sempre o 
aprimoramento dos serviços; elaborar rotinas específicas para o serviço; supervisionar e orientar os serviços executados 
pelos auxiliares; promover treinamentos sempre que necessário; realizar trabalhos de manipulação e distribuição de 
medicamentos; promover atividades de informações e debates com a população e ou grupos organizadores sobre temas de 
interesse da saúde; promover integração com outros órgãos e instituições no desenvolvimento das atividades de controle 
sanitário de outros serviços e produtos de interesse da saúde; orientar ao público e estabelecimentos quanto á montagem 
de processo para fins de aquisição de medicamentos excepcionais; criar mecanismos de notificação de caso e ou surtos de 
doenças veiculadas por medicamentos; receber e conferir balancetes (mapas de entrada e saída) de produtos e substâncias 
psicotrópicas e entorpecentes dos estabelecimentos, mantendo em controle efetivo o consumo mensal; visar receitas  de 
produtos psicotrópicos e ou entorpecentes; elaborar relatórios técnicos e ou pareceres relativos á área; realizar a divulgação 
pública de assuntos de interesse coletivo com objetivo de promover as ações preventivas de saúde; assistir aos pacientes 
dentro dos princípios e normas de humanização do SUS, zelar pelas normas de biossegurança; atuar nas ações de vigilância 
sanitária quando designado e executar outras tarefas correlatas. 
Na Vigilância Sanitária Municipal: Atuação com dedicação exclusiva na Vigilância Sanitária Municipal realizando 
Inspeções Sanitárias nas diversas áreas passíveis de ação da Visa, bem como na área específica de Medicamentos e 
Congêneres. Acolher e apurar denúncias no âmbito da Vigilância Sanitária, fazer interdições cautelares, apreensões  de 
produtos, emitir relatórios técnicos e Alvarás Sanitários. Atuação com dedicação exclusiva na Vigilância Sanitária Municipal 
por não ser legalmente permitido na função de Autoridade Sanitária atuar concomitantemente no setor fiscalizado, como 
Responsável Técnico ou outra forma de responsabilidade pelo estabelecimento. Realizar Inspeções Sanitárias nas diversas 
áreas passíveis de ação da Visa, bem como na área específica de Medicamentos e Congêneres; acolher e apurar denúncias 
no âmbito da Vigilância Sanitária; fazer interdições cautelares, apreensões  de produtos; emitir relatórios técnicos e Alvarás 
Sanitários, como também pareceres de competência Farmacêutica; coletar dados para levantamentos estatísticos que 
subsidiem a análise e o planejamento da Vigilância Sanitária do Município; atuar em operações de fiscalização, direcionando 
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a ação para áreas de maior risco à saúde, de contaminação ou mesmo de possível surto de infecção em épocas específicas; 
orientar tecnicamente a respeito de instalações, reformas e mudanças dentro de um estabelecimento; coletar amostras de 
alimentos e outros produtos que interessem á saúde pública para fins de análise; exercer fiscalização sanitária em 
estabelecimentos cuja atividade ofereça risco à saúde pública; atuar no controle e distribuição de receituários de 
medicamentos controlados; receber e conferir balanços dos medicamentos de controle especial nas Farmácias e Drogarias 
sob jurisdição da Visa Municipal; receber e conferir balancetes de produtos e substâncias psicotrópicas e entorpecentes dos 
estabelecimentos sob jurisdição da Visa Municipal, mantendo em controle efetivo o consumo mensal e o adequado descarte 
de acordo com seus prazos de validade; gerar planilhas e alimentação de sistemas integrados com a Visa Estadual e ou 
ANVISA; e executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
 

Luz/MG, 14 de junho de 2021. 
 
 
 

AGOSTINHO CARLOS OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 


