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PORTARIA  N.º 074/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal 
2796/2020 e alterações, e,
 CONSIDERANDO a declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Interna-
cional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020;
 CONSIDERANDO a decretação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria no 
188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde;
 CONSIDERANDO a declaração de pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19) pela 
OMS em 11 de março de 2020;
 CONSIDERANDO o Decreto 052/2020, que declara “Situação de Emergência” no Municí-
pio de Alvorada do Sul, em virtude do COVID-19;
 CONSIDERANDO a necessidade de reforço de ações de prevenção, diagnóstico e trata-
mento visando à não propagação do novo Coronavírus (COVID-19), especialmente de cargos de técnico 
de enfermagem;
 CONSIDERANDO a inexistência de cadastro de reserva de concurso público para pro-
vimento de cargos efetivos da Secretaria de Saúde para cargo de técnico de enfermagem, bem como 
inexistência de cadastro de reserva de processo seletivo para provimento de função temporária para 
cargo de técnico de enfermagem;
 CONSIDERANDO que o crescimento do número de infectados pelo COVID-19 é exponen-
cial, não sendo possível esperar para tomar providências; 
 CONSIDERANDO que a presente Portaria não implica o preenchimento de vagas de car-
gos efetivos, mas o atendimento a situação emergencial de interesse público;
 CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, ao qual cabe garantir, 
mediante adoção de políticas sociais e econômicas, a redução dos riscos de doenças e outros agravos, 
bem como o acesso universal igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e reparação, 
conforme determina o art. 196 da Constituição Federal;
 CONSIDERANDO que é dever do gestor do SUS, diante de situação transitória de excep-
cional interesse público, implementar ações com o fim de reduzir riscos de dano à vida e à saúde da 
população, como garantia de continuidade de serviços públicos essenciais;
 CONSIDERANDO a edição da Lei municipal 2796/2020 que regulamenta Processo Seleti-
vo Super Simplificado para preenchimento de vagas de técnico de enfermagem, bem como a necessida-
de iminente de preenchimento de vagas;
 RESOLVE:
 ARTIGO 1.º - NOMEAR, os servidores MARIA ELENA CARDOSO ALMONDES – RG 
3.518.521-6, como presidente, PAULO CESAR DOS SANTOS – RG 4.733.899-9, RICARDO BAZZONI 
SILVA – RG 6.138.252-6, como membros, para comporem a Comissão Organizadora do Processo Sele-
tivo Super Simplificado.
 ARTIGO 2.º - Constituir Banca Examinadora composta pelos servidores abaixo relaciona-
dos para selecionar os candidatos inscritos no Processo Seletivo Super Simplificado:
 Priscila Rufino Santos – Enfermeira - COREN 360273
 Paola de Lemos Bazoni Benelli - Enfermeira – COREN 279969
 Thiago Medina Teixeira - Enfermeiro – COREN 251089 
 ARTIGO 3.º - O trabalho dos membros da Comissão Organizadora e Banca do Super PSS 
01/2020 será considerado serviço relevante e não remunerado.
 ARTIGO 4.º - Serão selecionados candidatos para provimento de vagas de reserva de 
técnico de enfermagem, cuja nomenclatura, número de vagas, carga horária e vencimentos constarão 
por inteiro teor do Edital do Super – PSS, observadas as exigências e condições prescritas na legislação 
Municipal e Federal pertinentes.
 ARTIGO 5.º - A Comissão fica encarregada de tomar todas as providencias necessárias 
para realização do Processo Seletivo, obedecendo fielmente os ordenamentos legais pertinentes.
 ARTIGO 6.º - A realização do Processo Seletivo se dará mediante execução direta, pela 
Comissão Coordenadora deverá divulgar o Edital de chamamento e encarregar - se do recebimento das 
Inscrições, devendo promover a elaboração de Editais na forma da Lei 2796/2020.
 ARTIGO 7.º - Compete ao Presidente desta Comissão, solicitar junto ao Executivo Munici-
pal, os recursos materiais, humanos e financeiros necessários à consecução do objetivo desta Portaria.
 ARTIGO 8.º - Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, 
 PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
 EDIFÍCIO DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL, aos dois dias 
do mês de julho de dois mil e vinte.

VALTEIR APARECIDO BAZZONI  
Diretor Superintendente.

DECRETO N. º133/2020
 SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orçamentária Municipal de n.º. 2.707 de 14 de novembro 


