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PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO DA SECRETARIA  

MUNICIPAL DE SAÚDE  

EDITAL Nº 009/2021 
 

O Prefeito Municipal de Rio Brilhante/MS, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública, a RETIFICAÇÃO do edital 008/2021 publicado no Diário Oficial Nº 2324 do 

dia 08 de outubro de 2021 a o qual refere-se a abertura de Processo Seletivo Simplificado 

– PSS com vistas à contratação de profissionais para o exercício de atividades do âmbito 

municipal, visando compor o quadro de pessoal da Prefeitura de Rio Brilhante/MS edital. 

Página 04, item 2 – Do Objeto 2.1 que passa a ter as redações a seguir especializadas, 

permanecendo inalterados os demais e subitens. 
 

 

2. DO OBJETO 

 

Onde se lê: 

2.1 O presente Processo Simplificado tem por finalidade a contratação por 

tempo determinado, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, 

Fisioterapia e Centro de Saúde, conforme a necessidade, para cada função 

com conformidade as especificações deste edital, para atendimento da 

demanda emergencial da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

04 (quatro) 

vagas 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Ensino 

fundamental 

completo 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em 

geral nas dependências internas e externas da 

unidade em que estão lotados, bem como, o serviço 

de entrega e recebimento, confecção e atendimento, 

utilizando os materiais e instrumentos adequados e 

rotinas previamente definidas. Efetuar a limpeza e 

conservação de utensílios, móveis e equipamentos 

em geral, para mantê-los em condições de uso. 

Executar as atividades de copa na preparação do 

café e chá e sua distribuição nas salas. Auxiliar na 

remoção dos móveis e equipamentos. Separar os 

materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, 

resíduos laboratoriais). Atender ao telefone, anotar 

e transmitir informações e recados, bem como, 

receber, separar e entregar correspondências, 

papéis, jornais e outros materiais. Requisitar 

material de limpeza e controlar o seu consumo. 

Reabastecer os banheiros com papel higiênico, 

toalhas, sabonetes. Executar o tratamento de 

descarte dos resíduos de materiais provenientes do 

seu local de trabalho. Outras atividades correlatas. 
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Leia-se: 

2.1 O presente Processo Simplificado tem por finalidade a contratação por 

tempo determinado, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, 

Fisioterapia e Centro de Saúde, conforme a necessidade, para cada 

função com conformidade as especificações deste edital, para 

atendimento da demanda emergencial da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

04 (quatro) 

vagas 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Alfabetizado 

 

 

Executar trabalhos de limpeza e conservação em 

geral nas dependências internas e externas da 

unidade em que estão lotados, bem como, o serviço 

de entrega e recebimento, confecção e atendimento, 

utilizando os materiais e instrumentos adequados e 

rotinas previamente definidas. Efetuar a limpeza e 

conservação de utensílios, móveis e equipamentos 

em geral, para mantê-los em condições de uso. 

Executar as atividades de copa na preparação do 

café e chá e sua distribuição nas salas. Auxiliar na 

remoção dos móveis e equipamentos. Separar os 

materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, 

resíduos laboratoriais). Atender ao telefone, anotar 

e transmitir informações e recados, bem como, 

receber, separar e entregar correspondências, 

papéis, jornais e outros materiais. Requisitar 

material de limpeza e controlar o seu consumo. 

Reabastecer os banheiros com papel higiênico, 

toalhas, sabonetes. Executar o tratamento de 

descarte dos resíduos de materiais provenientes do 

seu local de trabalho. Outras atividades correlatas. 
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