PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020
EDITAL Nº 03/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

O Sr. Ruben Weimer, Prefeito Municipal de Giruá, por este Edital, torna pública a presente retificação do
Concurso Público Nº 01/2019, conforme segue:
1. Altera-se no Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS, Nível Médio Completo, as atribuições do cargo de
Agente Comunitário de Saúde – Área 04, passando a ser como segue e não como constou no Edital de
Abertura:
Atribuições: Atender sob supervisão médica ou de enfermeiro responsável, tarefas atinentes ao cargo,
proceder entre outros atendimentos a higiene do paciente ensinando-lhe os cuidados com os cabelos ,
unhas, etc..., ajudar a retirar pacientes de viaturas para atendimento, executar pequenos serviços de
limpeza em postos de atendimentos e conservação dos materiais; proceder a esterilização dos mesmos,
acompanhar com médico ou enfermeiro responsáveis as consultas e tratamentos de pacientes. Colaborar
em programas ou grupos de orientação sob supervisão inclusive em campanhas de vacinação, executar
outras tarefas correlatas e afins.
Atribuições: De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica: Trabalhar com adscrição de famílias em
base geográfica definida, a microárea. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros
atualizados. Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis. Realizar atividades
programadas e de atenção à demanda espontânea. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a
equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade
sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês. Desenvolver
ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as
características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou
coletividade. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos
domicílios e na comunidade, por exemplo, combate à dengue, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo
a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco e estar em contato permanente com as
famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao
acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das
condicionalidades do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de
renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo governo federal, estadual e municipal, de acordo
com o planejamento da equipe. É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de
Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
2. De acordo com a recomendação feita pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI através do
Relatório Operacional para alterar o plano de carreira e suspender as inscrições para o cargo Fiscal
Público do Município de Giruá/RS, exclui-se do Concurso Público Nº 01/2019, o cargo 28 - Fiscal Público.
2.1. Para os candidatos do cargo 28 – Fiscal Público que tenham efetuado o pagamento de inscrição até a
data de publicação deste edital e que não tenham mais interesse em participar do Concurso, deverão
solicitar a devolução da taxa de inscrição através do Link Formulário Online – Devolução da Taxa de
Inscrição – Cargo de Fiscal Público, disponibilizado no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br no período
de 18 a 28/02/2020.
2.1.1 No Formulário de Solicitação da Taxa de Inscrição, o candidato deverá selecionar uma das opções
abaixo:
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a) Para correntistas: informar a conta para a devolução do valor deve ser própria do candidato (corrente ou
poupança), não sendo aceito contas salários e nem contas de terceiros. ou
b) Sem conta bancária: o valor será reembolsado através de saque presencial no caixa da sede
Administrativa da Prefeitura Municipal.
2.1.2 O Resultado dos Pedidos de Devolução da Taxa de Inscrição será divulgado no dia 06/03/2020 no site
da FUNDATEC www.fundatec.org.br com o período em que ocorrerá a devolução.
2.1.3 A devolução dos valores é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Giruá/RS.

3. Inclui-se no Concurso, o cargo de Nutricionista, alterando os seguintes itens:
3.1 No subitem 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO passa constar:

Cód.

Cargos

Escolaridade exigida e outros
requisitos

Vagas e/ou
CR (Cadastro
Reserva)

Carga
Horária
Semanal

Vencimento
Básico
(R$)

40 horas

6.010,75

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

47

Nutricionista

Ensino Superior Completo em
Nutrição, habilitação legal para o
exercício da profissão e registro
no respectivo conselho de
classe.

CR

3.2 No ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS passa constar:
1.14 NUTRICIONISTA
Atribuições: Exercer as funções de nutricionista de acordo com os princípios de ética profissional, coordenar e
supervisionar programas alimentares, orientar e programar cardápios individuais e coletivos, realizar consultas de
nutrição, avaliação ponderal em gestante, nutrizes e crianças de todas as faixas etárias, realizar estudos e
planejamentos racionais com organização de cardápios para escolares, preservar dietas alimentares, preferir
palestras e ministrar cursos sobre a nutrição, manter integração e colaboração com os órgãos municipais de
saúde e assistência social, fazer dentro de sua área de ação de programas. Pesquisas e estudos referentes a
saúde pública, realizar outras tarefas afins e correlatadas.
3.3 No Anexo VIII – PROGRAMAS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS passa constar:
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 47: NUTRICIONISTA
PROGRAMA: 1. Administração de serviços de alimentação: planejamento, elaboração, organização,
execução de cardápio e procedimentos de compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros,
saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação. 2.
Técnicas de higienização da área física, equipamentos e utensílios. 3. Técnica dietética: conceito,
classificação e composição química. 4. Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo,
preparo e distribuição dos alimentos. 5. Higiene e manipulação de alimentos: microbiologia básica dos
alimentos. 6. Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). 7. Vigilância e legislação sanitária. Controle
higiênico sanitário dos alimentos, análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) e implantação
do Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 8. Nutrição normal: conceito de alimentação e
nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, leis da alimentação. 9. Nutrientes: definição,
propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação.
10. Alimentação nos diferentes ciclos da vida (da gestação ao idoso). 11. Guia alimentar para a população
brasileira. 12. Nutrição em Saúde Pública: Programa Nacional de Alimentação Escolar segundo Cadernos
de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 13. Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento
em todas as faixas etárias segundo Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 14. Avaliação do
estado nutricional: métodos e critérios de avaliação segundo Cadernos de Atenção Básica do Ministério da
Saúde. 15. Avaliação Subjetiva Global. 16. Recomendações nutricionais: conceito, uso e aplicação das
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DRI’s. 17. Ética profissional segundo Conselho Federal de Nutricionistas.

4. Tendo em vista o exposto acima prorroga-se o prazo das inscrições e alteram-se as etapas do cronograma
abaixo:
PROCEDIMENTOS
Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br
Último dia para entrega do Comprovante de participação como jurado em Tribunal do
Júri
Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das
Pessoas com Deficiência
Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares dos
candidatos que solicitaram atendimento especial para o dia de prova

DATAS
31/01 a
12/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário

13/03/2020

Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não estão de
acordo para fins de identificação no dia de prova

13/03/2020

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos

20/03/2020

Período de Recursos – Homologação Preliminar das Inscrições, Período de Solicitação
de Correção de Dados Cadastrais e Formulário Online – Comprovação de Laudo
Médico e/ou Atendimento Especial para recurso
Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos após
análise dos recursos

23 a
25/03/2020
03/04/2020

Edital de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas

15/04/2020

Consulta de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC

15/04/2020

Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo

15/04/2020

Aplicação das Provas Teórico-Objetivas – data provável.

25 e
26/04/2020

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas

27/04/2020

Publicação dos Modelos de Provas Teórico-Objetivas aplicadas

27/04/2020

Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares das Provas
Teórico-Objetivas

28 a
30/04/2020

Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Teórico-Objetivas

15/05/2020

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração dos Gabaritos Preliminares
das Provas Teórico-Objetivas

15/05/2020

Consulta às Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetivas

20/05/2020

Disponibilização das Grades de Respostas das Provas Teórico-Objetivas no site da
FUNDATEC
Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares das Provas TeóricoObjetivas

20/05/2020
21 a
25/05/2020

Consulta às Notas Definitivas das Provas Teórico-Objetivas

28/05/2020

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares das
Provas Teórico-Objetiva

28/05/2020

Lista dos Aprovados para Entrega de Títulos – Cargos de Professores

02/06/2020

Lista dos Aprovados e Edital de Convocação para a Prova Prática – Cargos de
Motorista, Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas

02/06/2020

Realização da Prova Prática – Cargos de Motorista, Motorista de Veículos
Pesados e Operador de Máquinas

03 e
04/06/2020
13 e/ou
14/06/2020

Notas Preliminares da Prova de Títulos – Cargos de Professores

15/06/2020

Consulta do Formulário de Avaliação da Prova Prática – Cargos de Motorista,
Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas

16/06/2020

Período para Entrega dos Títulos – Cargos de Professores
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Consulta às Notas Preliminares da Prova Prática – Cargos de Motorista, Motorista de
Veículos Pesados e Operador de Máquinas

16/06/2020

Período de Recurso das Notas Preliminares da Prova Prática – Cargos de Motorista,
Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas

16 a
18/06/2020
17 a
19/06/2020

Consulta às Notas Definitivas da Prova de Títulos – Cargos de Professores

24/06/2020

Período de Recurso das Notas Preliminares Prova de Títulos – Cargos de Professores

Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da
Prova de Títulos – Cargos de Professores
Consulta às Notas Definitivas da Prova Prática – Cargos de Motorista, Motorista de
Veículos Pesados e Operador de Máquinas
Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da
Prova Prática – Cargos de Motorista, Motorista de Veículos Pesados e Operador de
Máquinas
Divulgação dos Candidatos empatados e Convocação para Sorteio Público de
Desempate – Todos os cargos

24/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
25/06/2020

Realização do Sorteio Público de Desempate – Todos os cargos

30/06/2020

Resultado do Sorteio Público de Desempate – Todos os cargos

30/06/2020

Lista de Classificação Final para Homologação do resultado dos candidatos em ordem
de classificação – Todos os cargos

01/07/2020

Lista de Classificação Final para Homologação do resultado das Pessoas com
Deficiência em ordem de classificação – Todos os cargos

01/07/2020

Edital de Classificação Final para Homologação do Resultado do Concurso Público –
Todos os cargos

01/07/2020

Giruá, 18 de fevereiro de 2020.

Ruben Weimer
Prefeito Municipal
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