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RECOMENDAÇÃO Nº 16 DE 29 DE JUNHO 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

José Aparecido Ferreira – Secretário Municipal de Saúde 

 

ASSUNTO: LOTAÇÃO DE SERVIDOR EM GRUPO OCUPACIONAL DIVERSO AO 

PRESTADO EM CONCURSO PÚBLICO. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Considerando a realização do Concurso Público nº 001/2015, realizado para 

contratação de profissionais da saúde, sob o regime estatutário, onde nesse certame dentre as 

vagas ofertadas, foi disponibilizada a uma vaga para o cargo denominado “Enfermeiro”. 

Considerando a realização do Concurso Público nº002/2015 realizado para contratação 

de profissionais de saúde, na modalidade emprego público, regulamentando pelo regime da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), no qual nesse certame houve a oferta de uma vaga 

para cadastro de reserva para o cargo denominado “Enfermeiro” para atuar no Programa 

Estratégia Saúde da Família. 

Considerando o ato de nomeação para ocupar o cargo de “Enfermeiro” publicado na 

data xxx, a qual foi nomeada a profissional Maria Ivoneide Taumaturgo de Melo por meio 
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atuar como Enfermeiro no Programa Estratégia de Saúde da Família. 

Ocorre que em análise realizada no dia 10/06/2020, verificou-se que a profissional 

Maria Ivoneide Taumaturgo de Melo, contratada no regime de emprego público para atuar no 

programa Estratégia Saúde da Família, como “Enfermeiro” (CBO Nº 223565 - Enfermeiro do 

PSF), não está trabalhando em uma equipe da Estratégia Saúde da Família conforme registro 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mas sim o cargo de “Enfermeiro” 

atuando no Pronto Atendimento Municipal. 

Diante desse contexto solicita ao gestor promover a correção da lotação da referida 

profissional, uma vez que a mesma prestou e foi aprovada em um concurso específico para 

contratação de profissionais para o Programa Estratégia Saúde da Família, regido pelo edital 

nº 002/2015, devendo essa realizar as suas atribuições no âmbito do programa Estratégia 

Saúde da Família no município, em qualquer uma das quatro equipes existentes no município. 

Informo que para a contratação de profissionais para o cargo de “Enfermeiro”, (CBO – 

Classificação Brasileira de Ocupação nº 223505) e de outros servidores para atuar no Pronto 

Atendimento Municipal, foi realizado o Concurso Público nº 001/2015, regime estatutário, 

onde já foram convocados vários colaboradores para atuar nesse tipo de estabelecimento de 

saúde. 

No entendimento dessa Controladoria, ainda que a denominação dos cargos sejam os 

mesmos, nesse caso “Enfermeiro”, os grupos ocupacionais são diferentes, um é para atuação 

na Estratégia Saúde da Família e outro nas demais áreas onde necessitam os serviços de 

enfermagem 

 Como também o processo de seleção dos profissionais foi distinto um para cada tipo 

de grupo ocupacional, com forma de contratação diversa, um estatutário e outro emprego 

público, recomendo que seja lotado os profissionais do cargo de enfermeiro nas áreas para 

qual foi selecionado, respeitando o disposto em cada edital de seleção, nesse caso específico 

os editais nº 001/2015 e editais nº 002/2015. 

                                                                                                           Mariluz, 29 de Junho de 2020. 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

CRA/PR 20305.13 
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