
LEI Nº 2.454, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018. 
 
 
Autoriza o Poder Executivo a contratar 
servidor em caráter temporário para a 
Secretaria Municipal da Saúde. 

 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a contratar servidor em caráter 
temporário e por contrato administrativo de serviço temporário, com base no permissivo 
constitucional constante do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, dentro das 
necessidades do interesse público, conforme a seguir especificado. 
 
 I - 01 Auxiliar de Esterilização, para a secretaria Municipal de Saúde, com 
regime de trabalho de 40 horas semanais, pelo prazo de 06 meses, renovável por igual 
período. 
 
 Parágrafo único. Para a contratação autorizada, deverá ser feita seleção 
mediante processo seletivo simplificado. 
 
 Art. 2o As atribuições, condições de trabalho, requisitos para o provimento da 
contratação, está definido no Anexo Único, que é parte integrante desta lei. 
 
 Art. 3o A remuneração do profissional contratado será equivalente ao padrão 
09 e coeficiente 2,5. 
 
 Art. 4o Aplica-se, aos contratados sob a égide desta Lei, os dispositivos da 
legislação municipal vigente. 
 
 Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 24 de setembro de 2018. 
 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 



ANEXO ÚNICO 
 
 
 
Cargo: AUXILIAR DE ESTERILIZAÇÃO 
Nível: Médio 
Padrão: 09 
Coeficiente: 2,5 
Código: 2.1.09 
 
 
 

ATRIBUIÇÕES 
 
 
 Síntese dos deveres: realizar atividades esterilização, lavagem, preparo, 
acondicionamento, desinfecção, armazenamento e monitoramento de materiais. 
 
 Exemplo de atribuições: Preservar a ordem da Unidade; participar de 
cursos de aperfeiçoamento e reuniões programadas; Preservar as condições de higiene da 
Unidade através do cumprimento das medidas de infecção hospitalar; Preservar pelas 
condições de biossegurança da equipe e do paciente; Realizar atividades da central de 
material de esterilização, como lavagem de materiais, preparo, acondicionamento, 
esterilização, desinfecção, armazenamento e monitoramento de processos. 
 
 Condições de trabalho: 
 a) Carga horária: 40 horas semanais.  
 
 Requisitos para preenchimento do cargo: 
 a) Idade mínima: 18 anos. 
 b) Instrução: Ensino Médio. 
 c) Recrutamento: Processo Seletivo simplificado. 

 


