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A Prefeitura do Município de
inscrito no CNPJ sob o
Administração, e

SECRETARIA DA SAÚDE
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N'OO5/2021

Ediçáo N'
Pág ina N'
D

de direito púbtiêffi oItuporanga, pessoa jurídica
n 83.102.640/ 0001-30, através da Secretaria da

Considerando a situação de emergência em razão da p
Coronavírus - Covid-1g - conforme Decreto Estadual

andemia instaurada pelo
525120 e os Decretos

Municipais 3212020 e seguintes sobre o mesmo tema;

"Art. 10. Sáo consrderados servços ou atividades essenclalb:
(...)
// - assisÍéncia médica e hospitatar."

considerando que, muito embora haja determinação judicial para o Municipio
abster-se de realizar a contratação de servidores temporários, havendo inclusive
ptazo para a manutenção destes no quadro (em função da decisão exarada nos
autos do Processo 0900í61-07.2018.9.24.003s), a ausência de pessoas para
cumprir o mister torna precário o atendimento na secretaria da saúde, inviabilizando
o cumprimento da lei no que diz respeito à continuidade do serviço;

considerando a crescente demanda de casos suspeitos de coVlD-1g, que
demandam atendimento eficiente e ágir por parte da secretaria da saúde;

considerando o aumento dos números de focos de dengue no município, sendo
localizados 4 (quatro) focos nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano; e

Considerando a necessidade de se contratar pessoas fora do grupo d

considerando as desistências de servidores em relação ao horário de trabalho e
regime de urgência necessário nesta época de COVID_ig;

considerando que diversos servidores estão afastados em função de estarem no
grupo de risco, outros se encontram em gozo de férias e licenças iegulamentaàs;

considerando que a carta Magna dispõe que é obrigação do Estado a manutençào
do serviço público de forma adequada, prevendo, eá ieu artigo 17s, que incumbe
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regirie de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviç-os públicos,

considerando que a Lei 7.783, de 28 de junho de 19g9 dispõe sobre quais são os
serviços essenciais, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, inveÉ.is'.

defi nido como tal no artigo 60 do Decreto Municipal no 32, de 17 de março
e nsco,
2020, a
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fim de não prejudicar os trabarhos e manter a continuidade do serviço: r- que
apresentam doenças respiratórias crônicas; ll - que coabitam com idosos que
apresentam doenças crônicas; lll - com 60 (sessenta) anos ou mais;lV _ gue
viajaram ou coabitam com pessoas que estiveram em outros países nos últimos 7
(sete) dias; V - que possuem firho(s), enteado(s) ou menor(es) sob guarda em idade
escolar; Vl - gestantes; e Vll - portadores de imunossupressão.

TORNA PÚBLICO:

o presente Edital de chamada pública para contratação de pessoal por
prazo detêÍminado, conforme quadro constante do Anexo l, parte integrante deste
Edital, e em obediência dos princípios constitucionais da lmpessoalidade,
Publicidade e Eficiência Administrativa.

A coordenação técnico/administrativa desta chamada pública será de
responsabilidade da Secretaria da Saúde.

o presente Edital de chamada Pública para contratação de pessoal por prazo
determinado, conforme quadro constante do Anexo I e Anexo il, parte integrante
deste Edital, e em obediência dos Princípios constitucionais da ímpessoal-idade,
Publicidade e Eficiência Administrativa.

A seleção dos candidatos acontecerá conforme dados abaixo:

I: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Rua Joaquim Boeinq,40-
Centro. ltuooran qa - SC.

DAf A:2510212021 DAS 8 ÀS 12 HORAS - AGENTE COMUNITÁR IO DE SAÚDE.

DATA: 01/03/2021. DAS I AS 12 HORAS - DEMA lS CARGOS (Aqente de
c mbate a Endemias Aten nte de Farm cra Ciru o Dentista Enfermeiro
Fonoaudióloqo, Médico e Psicóloqo).

1. DÍSPOS|çOES PRELTMÍNARES

1.1 A chamada Pública tem por objetivo a contratação de pessoar por tempo
determinado em situação de excepcionalidade, consideiando os motivos expostos
no preâmbulo deste edltal.

1.2 considerando a existência do novo coronavírus (covlD-1g), não serão
aceitas- inscrições de profissionais peÉencentes ao grupo de risco definido no
artigo 60 do Decreto municipal no 32, de í7 de março de2o2o,a saber: pessoas
com sessenta anos ou mais e profissionais com doenças crônicas
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(hipeÉensão, diabetes, doenças cardíacas, doenças autoimunes, pessoas emtratamento com imunossupressores, asma, bronquite, DpOC.

1,3 observado o disposto no item 1.1, os candidatos serão convocados e
dispensados de acordo com a necessidade do serviço público municipal.

1.4 A coordenação de todas as etapas da chamada púbrica será de
responsabilidade da Secretaria da Administração.

2. DA SELEçÃO E CLASSIFTCAçÂO

2.1 os candidatos deverão comparecer na secretaria de saúde da prefeitura
Municipal, no horário e data acima informados, cumprindo todas as 

' 
medidas

sanitárias de uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento, munidos
dos documentos abaixo:

l) 9Opi" e o original do documento de identidade oficial com foto;
b) cópia e o original do certificado de conclusão e histórico escolar do curso exigido
para o cargo;

9) c_ópia e o original do certificado de conclusão de curso técnico profissionalizante;
d) cópia e o originar do certificado de concrusão de cursos 

'livres 
quá Gnn",

referência com a área de atuação; e
e) cópia do comprovante de residência, apenas para o cargo de Agente comunitário
de Saúde.

2.2 serão considerados como critérios de desempate e classificação dos candidatos:

- Curso superior na área de atuação - cada hora é 1,0 ponto;
- Curso de Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado - cada hora é 0,S pontos;
- Residência Médica em Saúde da FamÍlia - cada hora e 0,5 pontos;
- curso técnico-profissionalizante na área de atuação - cada hora ê 0,2 pontos; e
- Curso livre na área de atuação - cada hora e 0,1 ponto.

2.2.1 serão avaliados os cursos livres realizados até a data da publicação do edital.

2.3 Em caso de persistir situação
candidato com maior idade.

de empate, será melhor classificado o

2.4 Em até 48 (quarenta e oito) horas após a seleção, o candidato deverá
encam in har, digitalizados em arqu tvo pdf para o e-mailrhsaude(ôitu oranqa,sc.qov,br com o assunto: docume ntos de
nome do servidor os seguintes documentos:

adm rssao

a) Cópia do RG ou documento de identidade oficial com foto;
b) Cópia do CPF.
c) Cópia do Título Eleitor.
d) certidáo de quitaÉo com as obrigaçÕes ereitorais - www.tre-sc.jus.br ou no
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cartório eleitoral.
e) Carteira Profissional de Trabalho.
f) Cópia PIS/PASEP.
g) Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento.
h) Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de í4 anos.i) cópia quitação com as obrigaçÕes miritares lcertiticaoo ou ià"ái.t") _ homenscom menos de 45 anos.
j) Cópia Comprovante de residência.
k) Declaração de Antecedentes Criminais.
l) Cgrtidão de regularidade junto ao órgão de classe.
m) Declaração de não acu.mulação ilégal de cargo, função, emprego oupercepçãodeproventos (fornecida pero ,RH da piefeitura, ãevera lei sorititãã pJr-à_ilrir _
rh@ituporanqq.sc.oov.br - após a entrega da documentação acima).n) No.caso 

-de acumulação 
]eO3l de cargo, função emprego ou percepção deproventos, informar o cargo, o órgão ao quaipertenóe e a cargã horária.

o) atestado médico de que está apto ao tiabarho e que não sãenquadra no grupo densco ' .

p) Declaração de próprio punho que não está enquadrado nas situaçôes quecaracterizam "grupo de risco", assim definidas como as descritas no àrtigãã" aoDecreto Municipal n' 32 de í7 de março de 2020.

2.5 . . ! inercia na apresentação da documentação soricitada no item 2.3 caracterizadesistência por parte do candidato, autorizandoã Administração puürú, 
" 

cr,"À", oimediatamente seguinte, conforme classificação.

2.,6 caso não haja candidatos interessados (zero), a chamada púbrica oconerá nodia seguinte, no mesmo horário e rocar, e aàsim 
'sucessivamente 

"tê 
qrá ,à",preenchidas as vagas disponÍveis.

2.7 A relação de candidatos selecionados será publicada no sitewww.ituporan qa. sc.qov.br

2.8 os candidatos deverão conhecer os termos deste Editar e certificar-se de quepreenchem todos os requisitos exigidos para a investidura no 
"rrgo, 

-ã 
a"u"r,titulaçáo necessária e todos os documentos constantes do item 2.4 deste editar,antes de participar da seleção.

à seleção deverá ser pessoal,
nem tampouco por procuração

não se
ou outro

ad mitindo
meio de

1 São consaderados grupo de Íisco para agravamento da COVID_19 os portadores de doençascÍônicas, como diabetes e hipertensão , asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, acima de 60 anos.gestantes e puérperas, portadores de enfermidades hematológicas, inclu indo anemia falciforme etala ssemia, doença renal crônica em estágio avançado (graus 3,1 e S), imunodepressão provocadapelo tratamento de condições autoi munes, como o lúpus ou câncer, exceto câncer não melanótico depele, obesidade, doenças cÍomossômicas com estado de fragilidade im
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Ituporanga, 22 de fevereiro de 2021.

lfiipora nga

representação.

3.2 casos omissos neste Edital seráo resolvidos pela secretaria Municipal de
Administração.

3.3 o presente Editar, bem como quaisquer escrarecimentos aos seus termos,será obtido através do telefone (47) 3533_1211 ou e-mai[:
rhsaude@ituporanga.sc. gov. br.

Laura llarius
Secretária de Administraçáo

rbara Maciel
Secretária de Saúde

ásio Macrel
refe

Neide
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ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

20+CR

Assim
distribuidas:

Área 01'
Santo Antônio:

03 vagas

Arca 2'
Gabiroba
0'l vaga

Área 3'
Nossa Senhora

de Fátima:
03 vagas

Áreê 4'
Cer.o Negro

03 vagas

Áíea 5-
CentÍo:

07 vagas

40 hoíês

I - desenvolver açóes que busquem a
integraÉo entre a equipe de saúde e
a poputação
adscrita à UBS, considerando as
caracteÍÍsticas e as finalidades do
trabalho de acompanhamento de
indivíduos e grupos sociais ou
coletividade:
ll - trabalhar com adscriÉo de famílias
em base geográÍlcâ deÍinida, a
microárea:
lll - estar em contato permanente com
as famílias desenvolvendo ações
educâtivas, visando à promoçáo da
saúde e a píevençáo das doenças, de
acordo com o planejamento da
equrpe;
lV - cadastÍar todas as pessoas de
sua microárea e manter os cadastÍos
atualizados,
V - orientar famílaas quanto à
utilização dos serviços d9 saúde
disponíveis;
Vl - desenvolveÍ atividades de
promoção da saúde, de prevençâo
das doenças e de agravos, e de
vigilância à saúde, por meio de visatas
domiciliares e de açóes educativas
individuais e coletivas nos domicílios e
na comunidade, mantendo a equipe
informada, píincipalmente a íespeito
daquelas em situação de risco;
Vll - acompanhar, po. meio de visita
domiciliar, todas as famílias e
indivíduos sob sua responsabilidade,
de acoído com as necessidâdes
definidas pela equipe; e
Vlll - cumprir com as atribuiçóes
atualmente definidas para os Agentes
Comunitáíios de Saúde em relação à
prevenção e ao controle da maláaia e
da dengue, conforme a portarja no
44lGM, de 3 de janeiío de 2002.
lX - E permitido ao Agente
ComunitáÍio de Saúde desenvolver
atividades nas unidades básicas de
saúde, desde que vincutadas às
atribuiçóes acima.

RS 1 400,00
+ Vale AlimentaÉo

R$ 300,00

Área 06-
Bela Vista
02 vagas

Área 07'
Rio Bonito

01 vaga

Áíea 08'
Vila Nova

01 vaga

+Acompanhar

anexo II

I

- Conclusão do
Ensino médio.

- Residir na área
da comunidade em
que atua., desde a
data da publicaçáo

do edital
- Conhecimento em

info.mática
- Curso técnico em

enfermagem
aumenta

classificaçã0.
- Conhecimento em

info.mática.

CARGA
HORÁRIA

FUNçOES PRtNCtPAtS,
DENTRE OUTRAS

REQUISITOS
PARA

PROVIMENTO

CARGO VAGAS VENCIMENTO

Agente
Comunitário de

Saúde - ACS

CentÍo Administralivo Anlônio Carlos Konder Reis I Centro
884OO-0O0 ltuporanga - Santa Calarina - Telefone 47 3533-121
www.ifu poranga.sc.gor.br I ituporanga@ituporanga.sc.gov.br



ÊiIg Govemo de
lfupranga

Centro Administrativo Anlônio Carlos Konder Reis I Centro
88400-000 ltuporanga - Santa CaÍarina - Teleíone 47 3533-1211
wwuituporanga.sc.gov.br I ituporanga@ituporanga.sc.gov.br

Estado de Sarúa Catarina
PREFE]ruRA DO MUNCíHO DE MJPORANGA

01 +CR 40 horas

atividades de vigilância,
pÍevenÉo e controle de doénças e
promoção da saúde, desenvolvidas
em conformidade com ãs diretrizes do
SUS e sob a supe.visáo da Secretaria
Municipal de Saúde e Assisténcia
Social;
- Participar de cursos. seminários
palestras e outros eventos @relatos
relacionâdos com o exercício do
caígo, sempre que designado pelo
Prefeito ou superior hieÍárquico;
- DirigiÍ o veiculo oÍiciat do Municipio
quando Íor necessáíio o deslocamento
para cumpíií as tunções do caÍgo, no
interesse do Municipto;
Executar oukas atividades

Çompativeis com as suas atÍibuiçóes
quando deteÍminado por superior

- Exercicio de

hierá tco

- Prova de
conclusão do
Ensino Médio.

- Conhecimento eÍn
inÍoímática.

- CarteiÍa Nâcionâl
de Habilitação AB

RS 1.400 00
+ Vale Alimentação

R$ 300 00

Atendente de
Farmácia 0'l + CR 40 horas

Executar sob orientaÉo
supervisão do Farmacêutico, o
contÍole e entÍega de medicâmentos.
- PÍeparar medicamentos. in$me
faÍmacêuticos e cosméticos,
realizando operaçôes de transfeÉncia
de massa, divisão, transpoíe e
mediÉo;
- lnterpretar receitas;
- OrientaÍ consumidorês sobÍe uso
coÍreto, Íeaçôes adversas e
conservação dos medicamentosi
- Utilizar recursos de iníormática.
- Carimbar receita na substituição do
ético pelo genérico ou similaí,
- Copiar de forma legivel a Íeceita
aviada e indicar de maneira clara qual
o procedimento para uso coraeto;
- Zelar pela conservaçâo dos
medicamentos e aparelhagem;
Participar eventualmente de
campanhas sanitárias. fornecendo
esclarecimentos à populaÉo;
- Auxiliar em calamidades públicas,
trabalhando de acoÍdo com instruções
recebidas e conforma as
necessidades mais urgentesi
- Fazer pedidos; repor estoques de
medicamentos; conferir embalagens:
eíetuar trocas de produtos;
encaminhar pÍodutos vencidos aos
órgãos competentes.
- Documentar atividades ê
procedimentos:
- Registrar enkada e saida de
estoques: lastar manutençôes de
rotinai relacionar paodLltos vencidos.controlar condiçôes de
armazenamento e prazos de validade:

- Executar outras atividades
compatíveis com as áribuições do
erígo ou com a formação profissional,
q
h

llando determinado supor perio
utco.

e

dedispensâçãodocumentâr
medicamentos.

Agente de
Combate a
Endemias
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Cirurgião
Dentista CR 40 horas

- PÍestar atendimento
geral nos postos o
saúde municipais ou nas escolas;
- Examinar os dentes e a cavidade
bucal, utilizando aparelhos ou por via
diíeta, para veíficar a presençâ decanes e oulías afecções,
determinandolhe a e\.tensáo ê ã
profundidade:
- Extrair raízes e dentês, utilizando
boticôes e outros instrumentos
especiais, para prevenir infecçôes
mars graves,
- Restaurar cáries dêntárias,
empregando inskumentos, apaÍelhose substáncias especiais como
amálgama, cimento, porcelana, ouro e
oukas para evitar o agravamento do
processo e restabeleceí a foÍma e aÍunção do dentei
- Fazer limpêza proÍilática dos dentes
e gengivas, extrajndo tártaros, para
eliminar a instalaÉo de focos
infecciosos;
- Substituir ou restaurar parte da coroa
dentária, colocando jncrustaçóes ou
coroas protéticas, para completar ou
substituií o órgão dentário, facilitar a
mastigação e .estabelecer a estética;
- Trata. as afecçôes da boca, usando
procedimentos clinicos, cirúÍgicos e/ou
pÍotéticos, para a conseÍvação dos
dentes e gengivas;
- Aconselhar aos pacientes os
cuidados de higiene, para orientá-lo
na píoteÉo dos dentes e gengNas;
. Realizâí todos os procedimenlos de
saúde bucal compatíveis com a sua
habrlrtação profrssional e com as
instalaçôes fisicas e matérias
colocados à sua disposição;
- Participar de campanhas de saúde
comunitária de câráter preventivo;
- Participar de cursos, seminários
palestras e outíos eventos coírelatos,
relacionados com as atribuições do
€r9o, sempre que designado pelo
PreÍeito ou superior hierárquico;
- Dirigir veículo oficial do Municipio
quando Íor necessário o deslocamento
paía cumpíir as íunções do cargo, nornteresse do Municipto;- Executar outras atividades
compatíveis com as atribuições do
cargo ou com a formação píofissjonal,
quando deteíminado por superaor

à populaçâo em
u unidades de

hierá ico

-Possuir diploma
de nivel supe.ior

com formação em
Odontologia.

-Registro
profissional no

Conselho Regional
de Odontologia -

cRo/sc

R$ 6.226,02
+ Vale AlimentaÉo

R$ 300,00

CR 40 horas

realazaí assistência integral
(promoçáo e proteÉo da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico.
katamento. reabilitação e manutenção
da saúde) aos ind,víduos e famílias na
Unidade de Saúde da Família e.
quando indicado ou necêssário, no
domicilio e/ou nos
demais espaços comunitários
(escolas, associaçóes etc), em todas
as fases do
desenvolvimento humano:
adolescência, idade adulta e

infância,
terceira

-Possuir diploma
de nivelsuperior

com formação em
Enfermagem

-Registro
proÍissionalno

Conselho Regional
de EnfeÍmagem -

CRE/SC

R$ 1.467.24
+ Vale Atimentação

R$ 300.00
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ll - confoÍme protocolos ou outras
noÍmativas técnicas estabelecidas
pelo Municipio, observadas as
disposições legais da profissão,
realizar consulta de enfermagem,
solicitar exames complementares eprescrever medicações;
lll - planejar, geíenciâÍ, coordenar e
avaliaí as ações dêsenvolvidas pelos
Agentes Comunilános de Saúde;
lV - supeívisionar, cooÍdenar e realizar
atividades de educação peímanente
dos Agentes Comunitários de Saúde e
da equrpe de enfgrínggsín'
V - conlÍtbutÍ e panictpar das
atividades de Educaçáo permanente
do Auxiliar de
Enfermagem, Agentes Comunitários
de Saúde e Técntco em Hrctênê
Dental; e
VI - participar do gerenciêmento dos
hsumos necessáíos paía o ac,equado
tuncronamenlo da Unidade de Saúde
da Família.

idade;

Fonoaudiólogo 40 horas

, executar, acompanhar e
controlar os seÍviços de
Íonoaudiologia, promovendo
atividades de assistência à saúde;
- ldentificar problemas ou deÍiciênciâs
ligadas à comunicação oral,
empíegando técnicas próprias de
avaliação e fazendo treinamento
fonético, auditivo e de dicçáo, paÍa
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou a
reabilataçáo da fala;
- Avaliar deficiências do paciente,
realizando exames fonéticos. de
linguagem, audiometria, gravação e
outías técnicas próprias, paft
estabelecer o plano de treinamento ou
terapêuticoi
- OÍientar o paciente com problêmas
de linguagem e audição, utitizando a
logopedia e audiologia em sessões
terapêuticas, visando sua reabrlitaÉo;
- Orientar a equrpe pedagógica.
preparando informes e documentos
sobre assuntos de fonoaudrclogia, a
Ílm de possibilitaÊlhe subsídios:
- Controlar e testar periodicamente a
capacidade auditiva dos servidores,
principalmente daqueles que
trabalham em locais onde há muito
ruído;
- Orientar os proÍessores sobre o
comportamento verbas da cnança,
píncrpalmente com Íelaçáo
a voz;
- Atender e orientar os pais sobre as
deíiciências e/ou problemas de
comunicação detecladas nas
cíianças. emitindo pareceÍ de sua
especialidade e estabelecendo
katamento adequado, para
possibilitarJhes a reeduca€o e a
reabilitação;
- Planejar e executar as políticas
locais relacionadas com a sua

- Planejar

form 0

- Possuir diploma
devidamente
registÍado, de

cuÍso de
graduação em nivel

superior em
Fonoaudiologia.

- Regisko
proÍissionalno

órgão de
ÍiscalizaÉo da

prorissã0.

RS 2 867 07
+ Vale Alimentação

RS 300.00

CR
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RS 2 867 07
+ Vale Alimentaçào

RS 300.00

í e apresentar sugestóes
para a elaboração do ppA, LDO e
LOA relativos às metas, progrâmas e
açóes a serem desenvotvidas pelo
Municipio, relacionadas com a sueárea de atuacão.- Participaí de cursos. semináiios
palestras e outros eventos correlatos
relacionados com o exercício do
cargo, sempíe que designado pelo
PreÍeilo ou superior hierárquico;
- Dirigir o veículo oficial do Município
quando for necessário o deslocamento
para cumprir âs funçôes do cargo. no
rnteresse do Municípto;
- Executar oukas atividades
compativeis com as atribuiçóes do
cargo ou com a formaÉo profissional,
quando deteaminado por superioí

- Pârticipâ

hierá urco

Psicólogo 1+CR

aneiar, executar, acompanhar e
controlar âs atividades Íelacionadas à
psicologia, atuando de forma
multidisciplinar integrado às políticas
de proteção social prestando
assistência integral aos indivíduos e
famílias na Unidade de Saúde da
FamÍlia e, quando indicado ou
neÇessário, no domicÍlio e/ou no§
demais espaços comunitários
(escolas, associaçôes etc), em todas
as fases do desenvolvimento humano:
infância, adolescência, idade adulta e
terceira idade, especialmente paÍa:
desenvolver trabalho com pÍofessores,
alunos visando superar entraves
institucionais; identiíicar probtemas
psrcosooaE, que possam bloquear o
ensino de aprendEagem;
planeiaí e padrcipaÍ de pesquisas,
desenvolvendo programas de
orientaçáo pÍofissionêlt veíificar o
desempenho escolar, aplicando
testes, dlagnostacando as
necessidades dentro do sistema
educacional; avaliar a prontidão
profisslonal de professores e outíos
membros da escola. encaminhamento
após diâgnostico e facilitando do
proce§so ensino aprendizagem entíe
o pÍofessor e o aluno; emitir pare@res
técnicos sobre assuntos relacionados
com a sua formação profissional;
ll - planejar, gerenciar, coordenar e
avaliar as açôes desenvolvidas pelos
Agentes
ComunitáÍios de Saúde. na área de
psicologia;
lll - contribuir e participar das
atividades de EducaÉo peÍmanente
do Auxiliaí de
Enfermagem, Agentes Comunitários
de Saúde e Técnico em Hiqiene
Dental; e
lV - paíticipar do gerenciamento dos
insumos necessáíos paía o adequado
luncionamenloda Unidade de Saúde
da FamiÍia.

l-pl

40 horas

- Possuir diploma
devidamente
registrado, de

curso de
graduaçào em nivel

superior em
Psicologia.
- Registro

proílssional no
órgão de

fiscalizaçâo da
pÍollssão.
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R$ 16124.48 +
Vale Alimentação

RS 300,00

1 + CR 40 horâs

ar assistência integral
(pÍomoção e proteÉo da saúte,
prevenção de agravos,diagnóstico,
tratâmento, reabilitaÉo e manutenÉo
da saúde) aos indivíduos e famílias
em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira
idade:
ll - realizaí consultas clinicâs e
procedimentos na Unidade de Saúde
da Familia e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitáios
(escolas, assocraçóes etc);
lll - realizar atividades de demandâ
espontànea e programada em clínica
médica, pediâtria, ginecoobstetricia,
ciruÍgias ambulatoíiais, pequenas
urgências clinico-cirúrgicas e
procedimentos pata fins de
diagnôsticos,
lV - encaminhar, quando necessário,
usuários a seÍviços de médaa e alta
complexidade, íespeitando fluxos de
íeferência e contrareferência locais,
mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano
terapêutico do usuário, proposto pela
referência;
V - indicaÍ a necessidade de
internação hospitalar ou domiciliar,
mantendo a
responsabilizaçáo pelo
acompanhamento do usuário;
Vl - contribuir e padicipar das
atividades de Educação Permanente
dos Agentes Comunitários de Saúde,
Auxiliares de Enfermagem, Auxiliar de
Consultório Dentário e Técnico em
Higiene
Dental; e
Vll - participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade de Saúde
da Familia.

rcaliz

-Possuir diploma
de nível superior

com formação em
Medicina
-RegistÍo

profissional no
Conselho Regional

de Medicina -
CRM/SC,

Estado de Santa Catarina
PRffiIruRA DO MUNrcíHO DE ÍruPORANGA

t-
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.ANEXO I
ÁRels E MtcRo Áneas

AREA 01
SANTO ANTÔNO

ÁREl oz
GABIROBA

Microarea 06 - Geral Braço perimbo e Geral Alto
B ta o Perimbo.

AREA 04
CERRO NEGRO

Microarea 08 - Gêral R io Novo e Geral Alto Rio
Novo.
Microarea 01 - Adão Sens, Geral uas Negras,
Vitorino Sens e Norberto pedro Lu

Microarea 09 - Tenente Costa,
Vargas,
Sens,

Prefeito Virgilio Scheller,
Jose Pedro Schmitt

Centro Administrativo Antônio Carlos Konder Reis I Centro
88400-000 ltuporanga - SanÍa Catarina - Telefone 47 3533-1211
www.ifu poranga.sc,gw.br I ifu poÍanga@ituporanga.sc.gov.br

Presidente
Matías Gil

refe
id

ti

M I roac rea 06 P to I I to Sch e Irg
Pa la ua E dstas OS nU OS D duta oep
A b on Z In C I mo b ta B Io a n an
Microarea 07 - Rio
Avenida Brasil.

Jose Koerich eBatalha,

ti

M cro reaa I0 P reS d Jnte usce I on Pa uarag
N SO n Ro aS B ÍaS I M ta d S n

e IaL Dom n OS P Ios ag
Esco Sla c Sea n c r tS I on cS h I t n

Ve
refe Vi

M roc rea a 05 I a od I P rod Ma uezrq
a d Im ro Lu z a tS nta o P top

I org
P rod L nI o G eESS I ndo no

uH o H I ra os Antô n oI Pnm F Ire
r\.,E no mI o Pe Ld ud

Microarea 02 - SC 11 , Antonio Loffi e Pedro
Loffi.

0

M roac rea 04 P da re R US od n
atM aS Kn ben uLa Jro ose Jo eS Ra Iu nI o

offi Vi

U a nSE J SEo Ped ro a nSE uM tzn F p
rb re nKlette eb ntArce n Sarg ntos

oM I la L Fe naxt Ia Nla aOV

Microarea 01 - Geral Três Barras, Geral
e Geral Alto Três BarrasBarr em Sul

Microarea 07 - SC3SO

2 - Jacob Sens, Presidente
Juscelino, Presidente Nereu, Governador Celso
Ramos, 14 de Fevereiro, Emiliano Sá e Frei
Gabriel.

Microarea 0

K
B
N

rieger, José Koerich, Geral Águas Negras,
ertoldo Scchmidt, Aguas Negias e Altó Águas

Microarea 08 - Ludmina Sens, Leonardo

ras

AREAS Bairro/Ruas/Localidades )

e Joao Henri ue

MICROAREAS

México,

México,
Leoberto José

Scheller, Souza,
Haverroth,

Ernesto ro

Becker,
Becker,
Getilio

Clemente
Antônio

ÁRea os
NOSSA SENHORA DE

FÁTIMA

Ánee os
CENTRO
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Wisse
Microarea 10 - Walter
Scheller, Lorival Abreu

Keller, Prefeito Virgilio
, Jose Petry, Germano

AREA 06
BELA VISTA

Waldemar Grahl, Carlos Thiesen e Francisco
Azam bu

Mi croarea 10 - Tifa Damann, Tifa Reitz, SC .l í 0
e Geral Bela Vista

REA 07

Centro Administralivo Antônio Carlos Konder Reis I Centro
884O0-OOO ltuporanga - Santa Câtârina - Telefone 47 3535-1ã1
www.ituporanga.sc.gw.br I ituporangâ@ituporanga.sc.gov.br

- Presidente Nereu, Governador
Jorge Lacerda, Governador Celso Ramos, Gothilf
Grahl, Frei Manoel, Carlos Thiesen, Baldoino
Sens e Aderbal Ramos da Silva.

Microarea 11

Duque de Caxias, David
e Alexandre Fernandes.

id
1 T3 ne nte J coba

P re nte eN ure N o erb Prto roed udL nLeo Is
hT eI nse J So e Lu tz K ett nbe oJ derg
n h eA ta Gu h rme M u re I taF n M Iusco r

c teS oI rB na co

Microarea 09 - SC 110, Geral Chapadão Rio
Areias e Geral Bela Vista

croarea 02 - Geral Rio Bonito.Mi

AREA 08
VILA NOVA

Microarea 01
Francisco de Fr

- Samuel Deucher, Oscar
a S rboBa SA Lucr rCoag are

oJ a u m d oe VE ta J ao o Back aJ Gcob hta

Microarea Philippi,

Rengel,

RIO BONITO

Rui


