
EDITAL Nº 003/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL – SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO IV -  Dos Cargos/Funções, Vagas, Remuneração, Requisitos, Atribuições, Jornada de Trabalho e Experiências Desejadas

CARGO/FUNÇÃO REQUISITOS VAGAS REMUNERAÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Engenheiro Biomédico 1

2

Engenheiro Civil – Projetos 2

Engenheiro Clínico 4

2

1

2

1

JORNADA DE
TRABALHO EXPERIÊNCIAS 

DESEJADAS

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Biomédica, 
com registro no 

Conselho de
Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Fiscalização, gestão, análise e recebimento de 
serviços,  materiais,  dispositvos e  produtos 
médicos, assim como sistemas de auxílio à 

motricidade, à locomoção e ao funcionamento de 
órgãos de seres vivos; instrumentos e aos 

equipamentos elétricos, eletrônicos e 
eletromecânicos de tecnologias para a saúde, de 
imagenologia, de aferição, de monitoração, de 

estmulação e de reprodução de sinais vitais das 
áreas médica, odontológica ou hospitalar; 

dispositvos e equipamentos médicos, 
odontológicos e hospitalares para procedimentos 

cirúrgicos, de diagnóstco, de tratamento, de 
ressuscitação, de eletroestmulação ou de 

higienização.

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em

atuação

Engenheiro Civil – 
Fiscalização

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Civil, com
registro no Conselho de

Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Fiscalização, gestão, execução e medição de
obras;Gerenciamento de projetos, obras e
serviços;Verifcação de adoção de efetvas

ações preventvas ou corretvas;
Padronização, mensuração e controle de

qualidade; Medições de serviços
executados. Realizar levantamentos de

quanttatvos de serviços para reformas e
adequação de Obra Civil. 

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em

execução/
fscalização de 

obras
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Civil, com
registro no Conselho de

Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Projetos: Estudos, pesquisas,
elaboração, gerenciamento, avaliação de

projetos; Verifcação de adoção de efetvas
ações preventvas ou corretvas; Medições

de serviços executados; Elaboração de
estudos e tabelas de custos referenciais de
serviços; Elaboração e Gerenciamento de

projetos. 

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em
elaboração de 

projetos
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 

Curso Superior 
Completo em

Engenharia, com
registro no Conselho de

Engenharia e 
Agronomia e 

especialização em 
engenharia clínica;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Partcipação do processo de aquisição de 
equipamentos hospitalares, acompanhar 

treinamento de funcionários. 
Planejamento, defnição e execução das questões 
fnanceiras relacionadas a equipamentos médicos 

hospitalares.
Elaboração de análise dos contratos do das 

Unidades com prestadores de serviço
Gestão da infraestrutura.

1.Mínimo de 02 
(dois) anos de 

atuação
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 

Engenheiro Eletricista – 
Fiscalização

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Elétrica, 
com registro no 

Conselho de
Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Fiscalização, gestão, execução e medição de
obras;Gerenciamento de projetos, obras e
serviços;Verifcação de adoção de efetvas

ações preventvas ou corretvas;
Padronização, mensuração e controle de

qualidade; Medições de serviços
executados. Realizar levantamentos de

quanttatvos de serviços para reformas e
adequação de Obra Civil. 

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em

execução/
fscalização de 

obras
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 

Engenheiro Eletricista – 
Projetos

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Elétrica, 
com registro no 

Conselho de
Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Projetos: Estudos, pesquisas,
elaboração, gerenciamento, avaliação de

projetos; Verifcação de adoção de efetvas
ações preventvas ou corretvas; Medições

de serviços executados; Elaboração de
estudos e tabelas de custos referenciais de
serviços; Elaboração e Gerenciamento de

projetos. 

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em
elaboração de 

projetos
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 

Engenheiro Mecânico – 
Fiscalização

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Mecânica 
com

Registro no Conselho de
Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Obras: Fiscalização, gestão, execução e medição de
obras;Gerenciamento de projetos, obras e
serviços;Verifcação de adoção de efetvas

ações preventvas ou corretvas;
Padronização, mensuração e controle de

qualidade; Medições de serviços
executados. Realizar levantamentos de

quanttatvos de serviços para reformas e
adequação de instalações de climatzação, gases 

medicinais, elevadores, caldeiras, câmara fria

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em

execução/
fscalização de 

obras
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 

Engenheiro Mecânico – 
Projetos

Curso Superior 
Completo em

Engenharia Mecânica 
com

Registro no Conselho de
Engenharia e 
Agronomia;

Carteira de habilitação
categoria B 

40 (quarenta)
horas semanais 

R$ 4.220,52 (quatro mil, 
duzentos e vinte reais e 

cinquenta e dois centavos), 
acrescido de Auxílio-

Alimentação no valor de R$ 
500,00

(quinhentos reais), nos termos 
do art.

3º da Lei nº 19.951, de 29 de
dezembro de 2017 e 

alterações

Projetos: Estudos, pesquisas,
elaboração, gerenciamento, avaliação de

projetos; Verifcação de adoção de efetvas
ações preventvas ou corretvas; Medições

de serviços executados; Elaboração de
estudos e tabelas de custos referenciais de
serviços; Elaboração e Gerenciamento de

projetos. 

1.Mínimo de 02 
(dois) anos em
elaboração de 

projetos
2.  Conhecimentos 

em Auto
Cad e pacote 

ofce. 
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