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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 
 

EDITAL Nº 002/2012 – de Retificação 
 

 
FIORAVANTE BATISTA BALLIN, Prefeito de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o Edital 02/2012 de Retificação do Edital de abertura de inscrições para a realização de Concurso Público destinado 
ao provimento de Cargos do Quadro Permanente do Município de Ijuí – Poder Executivo. No que se refere: 
 
EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012, considere-se: 
(...) 
Os cargos, a quantidade de vagas, os pré-requisitos, a jornada de trabalho semanal, a remuneração mensal e o valor de 
inscrição no presente concurso, estão estabelecidos no Edital Completo fixado no painel de publicações da Prefeitura 
Municipal da Ijuí. 
2.6 (...) Edital Completo fixado no quadro de publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Ijuí. 
 
Carga Horária dos Cargos Médico Plantonista, Enfermeiro Plantonista, Técnico de Enfermagem Plantonista, Atendente 
Plantonista, Motorista Plantonista, onde consta: 
12 x 36 – refere-se ao plantão de 12horas com intervalo de 36horas durante o mês inteiro, podendo ser no período do dia ou 

da noite. 
24 x 72 – refere-se ao plantão de 24horas com intervalo de 72horas durante o mês inteiro. 
 
Cargo de Agente Comunitário de Saúde: 
Os candidatos inscritos para o cargo, quando não possuírem comprovante de residência em seu nome deverão preencher e 
entregar: 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Residência para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde. 
 
Torna Pública a Retificação referente à correção do: 
Anexo I 
Programa da Prova 
Conhecimento Específico 
Cargo de Atendente Plantonista considere-se: 
Principais atividades de atendimento no SUS, na área da saúde pública. 
Conhecimentos necessários para o desempenho da função. 
Postura no desempenho da função. 
Normas de recepção, organização, atendimento e orientação ao público interno e externo. 
Contatos pessoais e/ou por telefone, internos e externos. 
Redação, organização e arquivamento de documentos de pacientes do SUS. 
Elaboração de relatórios e mapas dos serviços executados. 
Controle de agenda e anotações diversas. 
Elaboração e/ou digitação de requerimentos, memorandos, ofícios, atas, atestados, relatórios. 
 
LEGISLAÇÃO para os todos os cargos: 
(...) 
Lei 3.922 de 21/08/2002; leia-se: Lei 3.992 de 21/08/2002. 
 

O Edital completo encontra-se fixado no painel de publicações da Prefeitura Municipal da Ijuí e nos sites 
http://www.ijui.rs.gov.br e http://www.unijui.edu.br 
 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital de abertura. 
 
 
 

Ijuí/RS, 24 de janeiro de 2012. 
 
 
 
  

FIORAVANTE BATISTA BALLIN 
Prefeito de Ijuí 

 
Registre-se e Publique-se 
 
 
OSMAR PROCHNOW 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO IV 

  
 

Modelo de Declaração de Residência 
 
 

Cargo de Agente Comunitário de Saúde 
 
 
 

Eu _______________________________________________________, brasileiro (a), Estado Civil: ________________, 

portador da Carteira de Identidade n.º ___________________ e CPF nº ___________________, candidato inscrito para ao 

Cargo Público de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, de inscrição nº ______, na Micro Área 

_______________________________________________________________________, para fins de Homologação de 

Inscrição do Concurso Público 01/2012 da Prefeitura Municipal de Ijui/RS, declaro sob as penas da lei, que desde a data de 

_____/_____/________ possuo residência fixa na Linha e/ou Distrito e/ou Rua 

________________________________________________________________________ (indicar o local de residência). 

Sendo a expressão da verdade, assino a presente declaração, acompanhado de duas testemunhas (devidamente 

autenticadas como verdadeiras em cartório). 

 

 
Ijuí, RS. _________ de ___________________ de 2012. 

 
 
 

_______________________________________ 
Nome e assinatura do candidato 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
__________________________________ 
NOME: 
RG: 
__________________________________ 
NOME:  
RG: 
 
 


