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ao preenchimento de vagas para admissão em caráter temporário 
emergencial para atender convênios ou programas propostos pela 
União ou Estado com o Município de Imaruí, Santa Catarina e dá 
outras providências.

O Município de Imaruí, através da Secretaria Municipal da Saúde, 
no uso de suas atribuições legais e regulamentares e conforme dis-
põe à legislação vigente, com fundamento nas Leis Municipais n° 
1.277/08 e 1693/2017, torna público aos interessados em prestar 
serviços de saúde como Médico da Estratégia Saúde da Família, 
para o pronto atendimento junto as Unidades do Programa Saúde 
da Família, que será regido pela legislação em vigor e pelas normas 
estabelecidas neste Edital.
Considerando a necessidade temporária de excepcional interesse 
público na rede municipal de saúde para provimento de vaga no 
âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, e;
Considerando o esgotamento das listas de aprovados no processo 
Seletivo originado pelo Edital 004/2017, torna público os proce-
dimentos para a chamada pública para o cargo de Médico � ESF, 
destinada ao provimento de vaga temporária, até 31 de janeiro de 
2018.

1. DA DATA E DAS VAGAS
1.1 A Chamada Pública realizar-se-á para o cargo de Médico do 
ESF dia 18/08/2017 (sexta -feira), das 07h às 13h, no Setor de 
Recursos Humanos do Município de Imaruí, sito à Rua José Inácio 
da Rocha, s/nº 109 , Centro, Imaruí-SC.

1.2

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA

MÉDICO ESF 02 40 HS

2. DOS PROCEDIMENTOS

2.1 Os candidatos interessados deverão dirigir-se ao local indicado 
no item 1.1 deste Edital, munidos de cópia dos seguintes docu-
mentos:
a) Carteira de Identidade � CI;
b) Cadastro de Pessoa Física � CPF;
c) Título eleitoral e comprovante de regularidade com o TRE;
d) Comprovação de conclusão de curso na área de Medicina e re-
gistro no CRM;
e) Comprovante de tempo de serviço na área de atuação;
f) Número do PIS/PASEP

3. DA CLASSIFICAÇÃO
3.1 3.1 Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, se-

a) candidatos com maior tempo de serviço em ESF, devidamente 
comprovado por certidão de tempo de serviço emitido pelo órgão 
empregador;
b) candidatos com maior tempo de serviço na área de Medicina, 

devidamente comprovados por certidão de tempo de serviço, emi-
tido pelo órgão empregador;
c) candidato de maior idade.

4. DA CONTRATAÇÃO

4.1. Que os contratados serão regidos pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos de Imaruí, Lei n° 003/2007.

Imaruí, 15 de agosto de 2017.
RUI JOSÉ CANDEMIL JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

HAMILTON CLAUDINO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2017
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 007/2017

O Município de Imaruí/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, 
torna público aos interessados que se encontra aberto o Pregão 
Presencial - Registro de Preços para a eventual aquisição de ma-
terial ambulatorial para as necessidades das unidades básicas de 
saúde. Entrega dos envelopes: até às 07h45min do dia 25/08/2017 
no Setor de Protocolo. Sessão Pública para abertura dos envelopes: 
às 08h do dia 25/08/2017 no Setor de Licitações. Local: Rua José 

-
sição de 2ª a 6ª feira das 07h às 13h no setor de licitação, ou pelo 
e-mail licitacao@imarui.sc.gov.br.
Imaruí, 14 de agosto de 2017.
Hamilton Claudino Júnior
Secretário de Saúde
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www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br


