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MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -  IMESF 
EDITAL DE ABERTURA N.º 02/2013

O Presidente do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF, no uso de suas atribuições legais,
torna público, por este Aviso n.º 01 – Retificação do Anexo I, o qual retifica  os requisitos para admissão no cargo,
considerando as alterações destacadas em fonte vermelha e sublinhada.

 
Anexo I – Atribuições e Requisitos do Cargo

A jornada normal corresponderá à jornada legal por cargo, ressalvadas as profissões regulamentadas, admitidos
acordos para jornada compensatória, para atividades realizadas em jornada extraordinária, para jornada noturna, e
para jornada em dias de repouso e/ou feriados, bem assim para deslocamentos fora da sede da organização.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

Cargo: ASSESSOR PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
Requisitos:  Graduação  em  Direito,  em curso superior  reconhecido/registrado  pelo  Ministério  da  Educação;
Registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. Idade mínima 18 anos  .
Descrição Sintética:
Prestar  assessoramento  em  questões  que  envolvam  matéria  de  natureza  jurídica,  emitindo  informações,
pareceres e pronunciamentos; emitir informações, pareceres e pronunciamentos no âmbito administrativo sobre
questões de cunho jurídico; proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina, com
vista à instrução de todo e qualquer expediente administrativo que verse sobre a matéria jurídica; estudar e
minutar contratos e outros documentos que envolvam conhecimento e interpretação jurídica; atuar na prevenção
de  situações  que  potencialmente  impliquem  futuras  demandas  contra  o  IMESF;  prestar  informações,  para
subsidiar a defesa dos interesses do IMESF, em juízo ou fora dele; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.
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