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RETIFICAÇÃO Nº 03/2021 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 

 

  

O MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER, junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, faz 

saber a quem possa interessar a publicação da RETIFICAÇÃO Nº 03/2021 do EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021, conforme segue: 

 

 

I- Inclui-se ao edital de Processo Seletivo nº 003/2021 a inscrição e a oferta de vagas do cargo 

de Técnico em Vigilância Sanitária. Portanto inclui-se o cargo na tabela do item 2.1 e nos Anexo 

I e III do edital, com as seguintes redações: 

 

 

2.1. Quadro de cargos, vagas, carga horária semanal, habilitação mínima, remuneração, tipo de prova 

e valor da Taxa de Inscrição: 

Cargo Vagas 

Carga 

Horária 

Semanal 

Habilitação Mínima Remuneração 
Tipo de 

Prova 

Valor da 

Taxa de 

Inscrição 

Técnico em Vigilância 

Sanitária 
1+CR 40h 

Portador de certificado de conclusão 

de curso de 2º grau com formação 

técnica especifica com  registro  no 

COREN 

R$ 1.755,20 Objetiva R$ 50,00 

 

 

 

ANEXO I 

 

CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS POR CARGO: 

 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Princípios de Direito Administrativo. Poderes Administrativos: poder vinculado e poder 

discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder   regulamentar, poder de polícia. Atos 

Administrativos: conceito e requisitos; classificação; espécies; extinção, revogação, invalidação e 

convalidação do ato administrativo. Mérito do ato administrativo.  Discricionariedade.  Teoria dos 

motivos determinantes. Contratos Administrativos: aspectos gerais e especiais, abrangendo a 

formalização, execução, inexecução, revisão e rescisão; Controle da Administração: controle 

administrativo, legislativo e judiciário da administração; Técnicas de redação oficial conforme 

Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Código de Obras e Posturas do Município. 

Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017 que Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 

1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária 

de produtos de origem animal.  Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 que configura infrações à 

legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Lei nº 9.677, 

de 2 de julho de 1998 que altera dispositivos do Capítulo III do Título VIII do Código Penal, incluindo 

na classificação dos delitos considerados hediondos crimes contra a saúde pública, e dá outras 

providências. Portaria nº 1.428/MS, de 26 de novembro de 1993 que aprova o regulamento técnico 

para inspeção sanitária de alimento; diretrizes para o estabelecimento de Boas Práticas de Produção 

e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos; e regulamento técnico para o estabelecimento de 

padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos. Portaria SVS/MS nº 
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326, de 30 de julho de 1997 que estabelece os requisitos gerais sobre as condições higiênico-sanitárias 

e de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos. 

Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação 

em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Resolução RDC nº 216, de 15 de 

setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. 

(Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da 

Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 

44 a 75. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Dos Crimes contra a 

Administração Pública. Artigos 312 a 359-H. Lei Orgânica do Município. Noções de Informática 

Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet. 

 

 

 

ANEXO III 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços, fiscalizar piscinas de uso coletivo 

restrito, tais como: as de clubes, condomínios, escolas associações, hotéis, motéis e congêneres, 

fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos, fiscalizar quanto a 

regularização das condições sanitárias das ligações de água e esgoto à rede pública, fiscalizar 

estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas de banho, 

estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação e congêneres, asilos, creches e 

similares, fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis, hospedagens, motéis e congêneres, clubes 

recreativos e similares, lavanderias e similares, agências funerárias, velórios, necrotérios, cemitérios 

e crematórios, no tocante as questões higiênico-sanitário, fiscalizar estabelecimentos que 

comercializem e distribuam gêneros alimentícios, bebidas e águas minerais, fiscalizar 

estabelecimentos que fabriquem e ou manipulem gêneros alimentícios e envasem bebidas e águas 

minerais, encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle e 

inspeção, apreender alimentos, mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a 

legislação sanitária vigente, efetuar a interdição de produtos, embalagens e equipamentos com a 

legislação sanitária vigente, efetuar a interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado, 

expedir autos de intimação, interdição, de apreensão, de coletas de amostras e de infração e aplicar 

diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica, executar e/ou participar 

de ações de vigilância sanitária em articulação direta com as de vigilância epidemiológica e atenção 

à saúde, incluindo as relativas à saúde do trabalhador, controle de zoonozes e ao meio ambiente, fazer 

cumprir a legislação sanitária federal, estadual e municipal, exercer o poder de polícia do município 

na área de saúde pública, elaborar réplica fiscal em processos oriundos de atos em decorrência do 

poder de polícia sanitária do município, relatar ou proferir voto nos processos relativos aos créditos 

do município, enquanto membros de juntas de julgamentos e de recursos fiscais sanitários, executar 

outras atividades correlatas à área fiscal sanitária. 
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II- Como forma de proporcionar maior prazo de inscrições para o cargo incluído ao edital 

altera-se o cronograma do edital que passa a vigorar com os seguintes prazos: 

 

DATA ATO 

26/04/2021 Publicação do Edital 

26/04/2021 até às 

23h59min do dia 

16/05/2021 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

26/04/2021 a 

13/05/2021 
Período para solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição 

14/05/2021 Divulgação da lista de isentos do pagamento da taxa de inscrição 

Até 17/05/2021 

Prazo para envio de laudo médico para candidatos portadores de necessidades 

especiais e para pedido de condições especiais para a realização das provas 

objetivas, conforme itens 3.9 e 4.2 deste edital. 

26/04/2021 a 

17/05/2021 
Prazo para impressão do boleto e para pagamento da taxa de inscrição 

18/05/2021 Publicação da relação de inscritos e do local de provas 

19/05/2021 e 

20/05/2021 
Prazo para recurso contra o indeferimento de inscrição 

21/05/2021 Homologação das Inscrições (listagem oficial) 

23/05/2021 Data provável para realização das provas objetivas e práticas 

23/05/2021 Publicação do gabarito provisório (após as 20 horas) 

24/05/2021 e 

25/05/2021 
Prazo para recurso contra questões e gabarito 

31/05/2021 
Publicação do julgamento dos recursos contra questões e gabarito, publicação do 

gabarito definitivo e das notas e da classificação provisória 

01/06/2021 e 

02/06/2021 
Prazo para recurso contra notas e classificação provisória 

04/06/2021 Publicação do julgamento dos recursos contra notas e classificação provisória 

A partir de 

04/06/2021 
Homologação do resultado final 

 

 

III- Os demais itens e informações do edital permanecem inalterados. 

 

 

 

 

Lauro Müller (SC), 07 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Josiane Girardi 

Presidente da Comissão 

 
 


