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ATO Nº 001/PS001/2018 
RETIFICAÇÃO 001 DO EDITAL Nº 001/2018 DE PROCESSO SELETIVO  

 
Retificação para exclusão e inclusão de cargos, alteração de carga horária e 
remuneração de cargos, prorrogação das inscrições e alteração do cronograma 
e regramento para devolução da taxa de inscrição dos cargos excluídos. 
 

O Senhor Elcio Rogério Kuhnen, Prefeito de Camboriú, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão 
Municipal de Processo Seletivo, tornam público a retificação geral do Edital nº 001/2018, e prorrogação do 
cronograma tudo nos termos das Súmulas ns. 364 e 473 do STF, e com base no subitem 20.8 do Edital. 
 

SÚMULAS DO STF  
346.“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
473. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial." 
 
SUBITEM 20.8 DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
20.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
ou aviso a ser publicado, sendo responsabilidade do candidato manter-se informado, acompanhando as 
publicações no site www.iobv.org.br. 

 
1. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. 
 

1.1.  ALTERE-SE a remuneração dos cargos a seguir: 
 

Cargo Remuneração (R$)  Onde se lê: Leia-se: 

Agente Comunitário de Saúde (todas as áreas) 1.122,00 1.192,78 

27. Técnico de Enfermagem Socorrista (SAMU) 1.566,59 1.513,41 

35. Enfermeiro (CAPS) 2.637,00 2.802,87 

51. Médico ESF 9.308,75 9.894,27 

59. Médico Psiquiatra (CAPS) 3.497,16 3.717,16 

62. Odontólogo 1.665,09 1.566,59 

 
2. RETIFICAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MENSAL. 
 

2.1. ALTERE-SE a carga horária mensal dos cargos a seguir: 
 

Cargo Carga Horária Mensal  Onde se lê: Leia-se: 

30. Vigia 180h 200h 

31. Assistente Social (CAPS) 120h 150h 

32. Assistente Social (NASF) 120h 150h 

43. Fisioterapeuta (GERAL) 80h 100h 

Nos cargos de médicos especialistas   80h 100h 

65.Terapeuta Ocupacional (CAPS) 120h 150h 

 

 

 

http://www.iobv.org.br/
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3. EXCLUSÃO DE CARGOS 

3.1. FICAM completamente EXCLUÍDOS deste edital os cargos: abaixo descritos e todos os itens que os mencionam. 

Cargo Escolaridade 

20. Motorista Socorrista (Geral) Ensino Médio 

39. Enfermeiro (NASF) Ensino Superior 

44. Fisioterapeuta (NASF) Ensino Superior 

46. Fonoaudiólogo (NASF) Ensino Superior 

64. Psicólogo (NASF) Ensino Superior 
 

3.2.  Para os candidatos já inscritos nestes cargos: 
 

3.2.1. Os inscritos que não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, não devem fazer o pagamento e poderão 
dentro do período de inscrição, anular a inscrição e querendo poderão se inscrever para outro cargo, sem 
nenhum prejuízo para os candidatos. 

 
 

3.2.2. Os inscritos que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, poderão requerer o valor pago, e 
querendo poderão, dentro do prazo de inscrição, se inscrever para outro cargo, sem nenhum prejuízo para 
os candidatos. Devendo o candidato realizar o pagamento da taxa de inscrição para este novo cargo. 

 

3.2.2.1. Para requerer a devolução do valor da taxa de inscrição, o candidato aos cargos que foram excluídos 
deverá requerer no período de 06/03/2018 a 16/03/2018 da seguinte forma: 

 

a) Preencher o requerimento do anexo I deste ato, informando obrigatoriamente o número do banco, agência e 
da conta corrente para devolução do valor. 

 

b) Protocolar o requerimento em anexo no Posto de Atendimento Presencial na  
 

Sede da Secretaria da Saúde, anexo a Policlínica de Camboriú/SC. Situada na Rua Porto Alegre, N° 698 - Centro 
– CEP: 88340-221 - CAMBORIÚ/SC com atendimento no horário normal de expediente do município, ou seja, 
das 13h00min às 19h00min. 

ou enviá-lo através das agências dos correios com SEDEX/AR para: 
 

INSTITUTO O BARRIGA VERDE 

Rua Coronel Feddersen, 1065, sala 201 – Centro – 89.190-000 – Taió - SC 

Ou ainda, enviar assinado e digitalizado para o  e-mail: rui@iobv.com.br 
 

3.2.2.2. O IOBV fará a devolução do valor pago até o dia  23/03/18 após recebimento do requerimento. 

 
4. INCLUSÃO DE CARGOS 
 

4.1. FICA INCLUÍDO neste edital os seguintes cargos de Ensino Médio: 

Cargo 
Horário da 
prova 

Vagas 
Remunera-

ção (R$) 

Carga 
Horária 
Semanal 

Carga 
Horária 
Mensal 

REQUISITOS 
Programa/ 

Lotação 
Valor 

Inscrição 

Técnico de Gesso Matutino 1 1.319,23 40H 200H 

Ensino Médio 
Completo; Educação 
Profissional em 
Imobilização 
Ortopédica (Gesso 
Hospitalar) e Registro 
no Conselho; 

GERAL 16,65 

Técnico em Radiologia Vespertino 1 1.319,23 40H 200H 

Ensino Médio 
Completo; Educação 
Profissional em 
Radiologia e Registro 
no Conselho; 

GERAL 16,65 

 

mailto:rui@iobv.com.br
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4.2. As atribuições e conteúdo programáticos dos cargos incluídos são as seguintes: 
 

4.2.1. Atribuições: 
 
Técnico de Gesso 
Execução de todas as atividades correlatadas à ortopedia, com especial ênfase aos processos de imobilizações com 
gesso e outros materiais próprios, atendendo a determinações e orientações médicas; Execução dos registros 
necessários para fins de controle e estatística, além dos preenchimentos dos formulários necessários; Executar outras 
tarefas correlatadas. 
 
Técnico em Radiologia 
Realizar as técnicas de diagnóstico por imagem; Realizar todos os exames radiológicos utilizando técnicas e 
procedimentos necessários para cada serviço de saúde; Zelar pela proteção radiológica dos pacientes e 
acompanhantes; Dar suporte aos procedimentos de revelação; Avaliar a qualidade da radiografia para a garantia do 
diagnóstico correto; Encaminhar as radiografias, identificando os pacientes, para cada setor solicitante; Realizar 
exames de tomografia computadorizada; Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta 
complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epdimiológica e saúde do trabalhador; zelar pela guarda e conservação 
dos equipamentos e materiais utilizados; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas a sua especialidade. 
 

4.2.2. Conteúdo Programático Específico: 
 

Técnico de Gesso 
Inerentes ao cargo: 1. Noções básicas de anatomia humana. Anatomia do sistema esquelético: membros superiores, membros 
inferiores e coluna vertebral. 2. Noções básicas de fisiologia articular e biomecânica. 3. Noções de ortopedia e traumatologia. 
Noções básicas sobre os mecanismos de consolidação e reparo de fraturas, bem como das complicações mais frequentes. 
Princípios de tratamento das lesões traumáticas do aparelho locomotor. Lesões traumáticas mais frequentes: entorse, luxação, 
ruptura miotendínea e ligamentar, fraturas. Princípios de tratamento dos distúrbios osteoarticulares. Distúrbios mais frequentes: 
tendinite, tenossinovite, mialgia, sinovite e bursite. 4. Noções sobre as principais doenças congênitas do aparelho locomotor. 
Luxação congênita do quadril. Luxação congênita do joelho. Torcicolo. Pé torto congênito, Escoliose. Osteogênese imperfeita. 5. 
Aparelho gessado. Conceito, finalidade e indicação. 6. Imobilizações. Classificação. Tipos. Materiais. Instrumentos e equipamentos 
utilizados. Técnicas de imobilização. Princípios para colocação e retirada. Aberturas em gesso. Riscos e complicações relacionados 
à imobilização. Cuidados pré, durante e após imobilizações. 7. Noções básicas sobre trações cutâneas e esqueléticas. 8. Princípios 
básicos de primeiros socorros. 9. Conceitos básicos sobre infecção hospitalar e biossegurança. 10. Ergonomia e segurança no 
trabalho. Cuidados básicos, indicação e uso do EPI. 11. Ética e relações humanas no trabalho. 
 
Técnico em Radiologia 
Inerentes ao cargo: Lei nº 7.394/1985 (Regula o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia); Decreto nº 92.790/1986 
(Regulamenta a Lei nº 7.394/1985); Código de  Ética  Profissional;  Resolução  nº  16,  de  23/10/2014  (Regula  e  normatiza  a  
inscrição  de  Técnico  e  Tecnólogo  no  Sistema CONTER/CRTR’s). Resoluções do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 
Disponível no site: www.conter.gov.br  1 Normas de radioproteção. 2 Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. 3 Efeitos 
biológicos das radiações. 4 Exames radiológicos em contraste, gerais e especiais. 5 Operação de equipamentos em radiologia. 6 
Câmara escura – manipulação de filmes, chassis, écrans reveladores e fixadores, processadora de filmes. 7 Câmara clara – seleção 
de exames, identificação, exames gerais e especializados em radiologia. 8 Técnicas radiográficas em tomografia computadorizada. 
8.1 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética. 8.2 Protocolos de exames em tomografia computadorizada e 
ressonância magnética. 9 Bases físicas e tecnológicas aplicadas à medicina nuclear. 9.1 Protocolos de exames de medicina nuclear. 
9.2 Normas de radioproteção aplicadas à medicina nuclear. 10 Contaminação radioativa. Fontes, prevenção e controle. 11 
Processamento de imagens digitais. 11.1 Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. 11.2 Processamento digital de imagens: 
ajustes para a qualidade das imagens. 11.3 Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. 11.4 Técnicas de 
trabalho na produção de imagens digitais. 11.5 Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. 12 Anatomia 
Humana. 12.1 Nomenclatura e terminologia anatômica. 12.2 Planos de delimitação do corpo e eixos. 12.3 Sistema esquelético, 
articulações e músculos. 12.4 Sistema neurológico. 12.5 Sistema cardiovascular. 12.6 Sistema linfático. 12.7 Sistema respiratório. 
12.8 Sistema gastrointestinal. 12.9 Sistema renal. 12.10 Sistema reprodutor masculino e feminino. 12.11 Sistema endócrino. 12.12 

Traumatologia. 13 Legislação radiológica e segurança no trabalho. Legislação e Ética profissional. 
 

http://www.conter.gov.br/
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5. FICA ALTERADO o programa/Lotação do cargo de Nutricionista e remuneração que passa a vigorar da seguinte 
forma: 

Cargo 
Horário da 
prova 

Vagas 
Remunera-

ção (R$) 

Carga 
Horária 
Semanal 

Carga 
Horária 
Mensal 

REQUISITOS 
Programa/ 

Lotação 
Valor 

Inscrição 

61.Nutricionista (Geral) Vespertino 1 1.695.94 40H 200H 
Diploma do Curso 
Superior e Registro no 
Respectivo Conselho. 

GERAL 24,91 

 
5.1.1. Atribuições do cargo de Nutricionista passa a vigorar conforme segue: 
 
NUTRICIONISTA:  Conforme DECRETO Nº 1464/2012. REGULAMENTA O MANUAL DESCRITIVO DE CARGOS, PREVISTO NA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 40/2012 QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS, NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTO, NORMAS GERAIS DE 
ENQUADRAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Podendo ser acessado no link 
https://leismunicipais.com.br/a/sc/c/camboriu/decreto/2012/147/1464/decreto-n-1464-2012-regulamenta-o-manual-descritivo-de-cargos-
previsto-na-lei-complementar-n-40-2012-que-institui-o-plano-de-cargos-e-carreiras-novos-padroes-de-vencimento-normas-gerais-de-
enquadramento-e-da-outras-providencias?q=m%C3%A9dico+cl%C3%ADnico+geral 

 
5.1.2. O conteúdo programático do cargo de Nutricionista permanece inalterado. 
 
6. FICA PRORROGADO o período de inscrição até o dia 27/03/2018, ficando mantida a data da prova e ALTERADO 

O CRONOGRAMA que passa a vigorar da seguinte forma: 
 

 
CAMBORIÚ (SC), 05 de março de 2018. 

 

Elcio Rogério Kuhnen  
Prefeito de Camboriú 

 
 
 
 

Evento DATA PREVISTA 

Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) no período de: 
De 26/02/18 a 

26/03/18 

Período para solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição 26/02/18 a 14/03/18 

Divulgação da lista de isentos de pagamento da taxa de inscrição 22/03/18 

Pagamento da taxa de inscrição para todos os candidatos prazo final dia:  27/03/18 

Requerimento de Vaga para Deficiente e condição especial para realizar a prova, prazo 
final para envio por Sedex/AR do requerimento. 

26/02/18 a 26/03/18 

Homologação das Inscrições, divulgação das inscrições indeferidas de todos os 
candidatos  

28/03/18 

Recursos contra indeferimento das inscrições 29/03/18 

Divulgação definitiva dos inscritos (caso haja alteração) 03/04/18 

Divulgação dos Locais de provas e horários definitivos (a partir de) 05/04/18 

PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS  08/04/18 

Gabarito Preliminar divulgação  08/04/18 

Recursos contra a prova escrita e gabarito preliminar 09/04/18 

Divulga Gabarito Definitivo e julgamento dos recursos contra prova escrita. 17/04/18 

Divulga Classificação preliminar   18/04/18 

Recursos contra a classificação preliminar  19/04/18 

Divulga Classificação Final  20/04/18 

Homologação do resultado final  23/04/18 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CARGOS EXCLUÍDOS DO EDITAL 001/18 

(preenchimento obrigatório de todos os campos) 
 
 

Eu ______________________________________________________, portador do documento de CPF nº 

____________________, inscrito no Edital 001/2016 de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Camboriú-SC, residente e domiciliado a 

Rua/Av.______________________________________________________________ nº____, 

Bairro___________________, Cidade____________, Estado____, CEP____________. 

  

Venho REQUER a Vossa Senhoria DEVOLUÇÃO do valor pago da taxa de inscrição do 

cargo de: _______________________________________________________________________, 

inscrição número: ______________. 

O valor a ser devolvido é de: 

[   ]  R$ 16,65 – Ensino Médio 

[   ]  R$ 24,91 – Ensino Superior 

Autorizo o depósito na  seguinte conta bancária: 

Banco: _________________________________________Nº do Banco _____________ 

[  ] Conta em seu Nome       [  ] conta de terceiro 

Titular da Conta: ______________________________________________________________ 

Número do CPF do titular da conta: _______________________________________________ 

Número da Agência: ___________________________________________________________ 

Número da conta: _____________________________________________________________ 

Tipo da conta: [  ]  corrente          [   ] Poupança – número da operação __________ 

 
Nestes Termos firma a presente declaração e 
Pede Deferimento do requerimento 
 
_________________, ______ de ____________ de 2018 
(local e data) 
 
 
 
_______________________________________ 

Assinatura do Declarante/Requerente 


