
EDITAL Nº 24/2019

TORNA  PÚBLICA  A  ANTECIPAÇÃO  DA  DATA  DE
CONTRATAÇÃO  POR  TEMPO  DETERMINADO  DE
PROFISSIONAIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, à vista
do processo 2015/17118,

CONSIDERANDO que  a  Atenção  Básica  é  o  primeiro  nível  de  atenção  em  saúde  e
caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral  que impacte positivamente na
situação de saúde das coletividades, realizado nas Unidades Básicas de Saúde;

CONSIDERANDO a essencialidade do serviço prestado e que a assistência básica integral
prestada  à população  deve  ser  contínua consoante  a  Portaria  nº  648/GM de 28 de março  de 2006,  que
estabelece a Política Nacional de Atenção Básica e a organização do Programa Saúde da Família (PSF);

CONSIDERANDO ainda  a  antecipação  da  rescisão  do  contrato  de  trabalho  dos
colaboradores que prestavam o serviço junto ao Programa de Saúde da Família no Município;

CONSIDERANDO que o Edital nº 16/2019 estabelecia como data provável para início das
atividades o dia 02 de maio de 2019;

TORNA  PÚBLICO,  para  conhecimento  de  todos  os  interessados,  que  estão  sendo
chamados, de forma voluntária, a fim de antecipação da contratação por tempo determinado a contar do
dia 24.04.2019, os profissionais da Atenção Básica, nos termos da Lei nº 5.386 de 19 de dezembro de 2018,
objeto do Processo Seletivo Público Simplificado de que trata o Edital  n° 03/2019, observada pelo ente
municipal a efetiva entrega da respectiva documentação exigida para ingresso na função pública e aptidão no
exame de sanidade física e mental realizado no Núcleo de Biometria, pela ordem de aprovação, conforme
Edital  16/2019,  para  comparecerem  junto  à  COORDENADORIA  DE  RECURSOS  HUMANOS,
localizada na Prefeitura Municipal na Rua Dr. João Freitas, 75, 2º andar, a partir do dia 16 de abril de
2019, das 08h às 11:30h e das 13:30 às 17h para firmar o contrato do exercício da função pública.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, em 29 de março de
2019.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO

Prefeito Municipal

MARLISE LAMAISON SOARES
Secretária de Administração
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