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O Município de Marilena, Estado do Paraná, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de contratação emergencial, sob 
parâmetros do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 089/2020, de 17 de março de 

2020, e suas alterações, que declara situação de emergência no Município e define 
medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus – COVID-19; 

 
CONSIDERANDO os dispositivos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 

06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;  
 

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230/2020, de 16 de março de 

2020, que estabelece, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional 
do Estado do Paraná, as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública em decorrência da Infecção Humana pelo Covid-19; e 

 
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um 

esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a 
situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 

 

1. Finalidade  
1.1. Contratação emergencial para suplementação de servidores públicos municipais 
diante do incremento da demanda de serviços públicos nas áreas da Secretaria 
Municipal de Saúde, por força das ações de enfrentamento ao coronavírus (SARS-Cov-
2/Covid-19). 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2020 
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2. Funções a serem contratadas, atribuições, vagas, prazos e remuneração 

FUNÇÃO Vagas Remuneração 
inicial 

Remuneração 
final + insalub. 

Enfermeiro - 40 horas semanais 04 R$ 2.500,00 R$ 3.000,00* 
Técnico em Enfermagem - 40 

horas semanais 
08 R$ 1.200,00 R$ 1.440,00* 

∗ Valor definido tendo por base o Plano de Cargos e Salários do Município, acrescido do 
adicional de insalubridade. Caso tenha adicional noturno, o mesmo será calculado após 
apresentação do relatorio da secretaria de Saúde. 

 

2.1 O número de vagas disponíveis poderá ser aumentado de acordo com a demanda 
dos serviços no decorrer do período de urgência. 

 
2.2 O prazo dos contratos é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se a 
situação de urgência perdurar. Os mesmos tambem poderão ser rescindido, a 
qualquer altura, sendo que a secretaria de saúde terá que avisar com antecedencia 
de 30 (trinta) dias a recisão do contrato.  

 
3. Atribuições: 

 

ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, coordenar, a execução e avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem; Executar cuidados diretos 
de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Prescrever 
medicamentos previamente estabelecidos em programas de 
saúde; Promover a prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar; Participar na formação de medidas de prevenção e 
controle de danos que possam ser ocasionados aos pacientes 
durante a assistência de enfermagem; Atuar na prevenção e 
controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de 
vigilância epidemiológica; Prestar assistência de enfermagem à 
gestante, parturiente, e ao recém-nascido; Executar e dar 
assistência obstétrica em situação de emergência e execução do 
parto sem distorcia; Participar de programas e atividades de 
educação sanitária, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da 
família e da população em geral, e de programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos 
programas de educação continuada; Desenvolver e atuar em 
programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais; Realizar outras atribuições 
compatíveis com sua formação/especialização profissional. 

 
 
 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

Desenvolver orientação e acompanhamento do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: Orientar e 
executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela 
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administração pública, direta, indireta, entidades e organizações 
populares dos municípios, em conformidade com SUS e Conselhos 
Profissionais visando auxiliar na promoção da melhoria do 
atendimento e da qualidade de vida da população Prestar 
assistência sob orientação do médico ou enfermeiro, através de 
serviços técnicos de enfermagem, tratamentos, cuidados de 
conforto, higiene pessoal e outros, adaptando os pacientes ao 
ambiente hospitalar, bem como aos métodos terapêuticos aplicados 
a fim de proporcionar o bem-estar dos mesmos. Participar, planejar, 
orientar, supervisionar e executar programas, atividades, 
campanhas e outros, bem como motivar e desenvolver atitudes e 
hábitos sadios na população. Auxiliar os usuários nas questões de 
saúde, prestando serviços auxiliares de enfermagem, 
proporcionando-lhes alívio de dor, mal-estar e outros, de acordo com 
instruções recebidas, receitas médicas, orientando a população 
através de palestras, atendimentos individualizados e outros. 
Garantir pleno funcionamento da unidade de trabalho, bem como a 
qualidade e quantidade de medicamentos e material ambulatorial, 
controlando o estoque, solicitando reposição de material, realizando 
organização, manutenção, controle, limpeza, esterilização de 
materiais, equipamentos, ambientes e outros. Preparar informes, 
relatórios, registros, documentos e outros, sempre que solicitado a 
fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de serviços, 
portarias, pareceres e outros. Colaborar com a prevenção e controle 
sistemático de infecção ambulatorial, verificando periodicamente a 
qualidade e funcionalidade, zelando pela manutenção, limpeza e 
ordem do material, equipamento de trabalho e das dependências 
dos serviços de saúde. Auxiliar nas atividades de urgência e 
emergência em atendimentos especializados, sob supervisão de 
profissional habilitado em ações que requeiram maior complexidade. 
Garantir a promoção da saúde pública, auxiliando aos usuários, 
prestando informações sobre consultas, exames, medicamento e 
outros, bem como assistindo ao enfermeiro na execução de 
programas de educação em saúde.  Realizar acompanhamento 
técnico, através de visitas a pacientes em hospitais, escolas, 
domicílios, sempre que necessário. Garantir a correta execução das 
atividades, orientando, supervisionando e treinando o pessoal 
auxiliar. Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação 
profissional. 

 
 

4. Inscrição, Requisitos e forma de envio dos documentos  
Para se inscrever, o Interessado deverá se apresentar na sede da Prefeitura Municipal, 
com copias dos documentos, conforme abaixo: 
 
OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS NO ENVELOPE COM IDENTIFICAÇÃO NA 
PARTE DE FORA. 

 
FUNÇÃO DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 1. Cópia do comprovante de formação e do registro no 
conselho de classe (COREN) Conselho Regional de Enfermeiro 
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 Enfermagem; (obrigatório) 
2. Cópia dos comprovantes de experiência (contrato, 

registro em carteira ou nomeação); (facultativo) 
3. Cópia do RG e CPF; (obrigatório) 
4. Informar endereço, n° de conta corrente e n° do PIS; 

(obrigatório) 
5. Informar telefone para contato. (obrigatório) 

 
Técnico de 

enfermagem 

 

4.1 Não serão contratadas pessoas acima de 60 (sessenta) anos, com doenças 
crônicas, problemas respiratórios, gestantes, lactantes. No ato da contratação, poderá 
ser exigida a comprovação ou declaração sobre este requisito. 

 
4.2 Os documentos comprobatórios deverão ser entregues em um envelope, com 
identificação por fora, (nome, RG, CPF e cargo) o mesmo deverá ser protocolado no 
setor de protocolo da Prefeitura Municipal, diretamente na sede da Prefeitura. 
 
 
4.3 A contratação será feita por ordem de chegada, entrega de documentos 
devidamente protocolados, Para fins de evitar aglomerações de pessoas, ficara um 
responsavel pela entrega de senhas, os interessados deverão solicitar uma senha no 
ato de chegada e aguardarem a chamada por ordem, para protocolo do lado de fora 
da Prefeitura.  
 

5. Prazo de inscrição  
As inscrições serão abertas a partir de 10 de Agosto de 2020 e permanecerão durante 
todo o periodo da vigência do referido chamamento. O edital poderá ser solicitado via 
e-mail no seguinte marilenalicita@gmail.com, e estará disponivel no site do Municipio, 
a partir do dia 10 de Agosto de 2020. 

 

6. Divulgação do resultado e convocação  
Os resultados serão divulgados periodicamente, conforme a necessidade do 
Município em razão da emergência, não interrompendo o recebimento de novas 
propostas. 

 

6.1 Para a análise das propostas, serão consideradas as recebidas até o momento. 
 

6.2 A convocação será feita exclusivamente por telefone, no número informado pelo 
interessado, e após a assinatura do contrato será publicado no Diário AMP Associação 
dos Municipios do Parana. Não havendo atendimento do telefone ou comparecimento 
espontâneo, a vaga será transferida para o próximo classificado. 

 
6.3 O interessado deverá comparecer no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após 
a convocação. Não comparecendo, o próximo poderá ser chamado. 

6.4 Poderá haver nova convocação no caso de aumento da demanda dos serviços 

mailto:marilenalicita@gmail.com
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(item 2.1) e ou da prorrogação do prazo (item 2.2). 
 

6.5 O interessado deverá comparecer munido dos documentos originais e demais 
documentos exigidos pelo Município, no momento da convocação. 

 
6.6 Quando exigido, o interessado deverá se submeter a inspeção médica, no ato da 
contratação. 

 
7. Análise dos documentos 
7.1 Todos os documentos comprobatórios serão verificados presencialmente pela 
Comissão Permanente de Licitação, juntamente com a Secretária de Saúde, em 
colaboração com o departamento de Recursos Humanos, no ato da contratação. 

 
7.2 A habilitação dependerá apenas da comprovação da formação necessária para o 
exercício profissional, quando exigível, e condições físicas, a critério da Secretaria de 
Saúde do Municipio. 

 
7.3 Havendo mais propostas do que o número de vagas necessárias, o critério de 
desempate será, conforme ordem de horario dos protocolos dos envelopes: 

 
 

Recurso  
O candidato poderá impugnar o Edital ou apresentar Recurso até 02 dias após a 
publicação do ato, através do e-mail marilenalicita@gmail.com. 

 

Disposições finais  
Os casos omissos por este Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Marilena. 

 
 

Marilena (PR), 06 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

ROSANGELA DA SILVA JOSÉ APARECIDO DA SILVA 
Secretária Municipal de Saúde   PREFEITO 

mailto:marilenalicita@gmail.com.
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