
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL SEMURH Nº 002  /2019
Estabelece normas para a seleção de profissionais  para compor cadastro de
reserva  e  contratação,  em  Regime  de  Designação  Temporária,  visando
atendimento às necessidades de excepcional interesse público na Estratégia de
Saúde da Família, Núcleo de Apoio a Saúde da Família e pontos de apoio  da
Rede Municipal de Saúde de Colatina-ES. 

    A Prefeitura Municipal de Colatina/ES, por meio da Secretaria Municipal de
Recursos Humanos, com vistas a autorização do Exmo Prefeito contida no processo nº 9284/2019, faz saber que realizará Processo Seletivo
Simplificado com o objetivo de contratar, em designação temporária,  dos profissionais relacionados no  Anexo  I,  para integrar  junto à
Secretaria Municipal de Saúde de Colatina-ES as  Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde Bucal, Equipes de Núcleo de Apoio à
Saúde da Família e ainda prestar atendimentos em seus respectivos pontos de apoio conforme necessidade, sendo o certame regido pelas
normas estabelecidas neste edital e pelo disposto na Lei Municipal nº 4.669/2001.

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única que consistirá em avaliação  de títulos e da experiência profissional, que
deverão ser comprovados pelo candidato conforme as regras previstas no edital.

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

2.1.  As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde situada à Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro, Colatina/ES, no dia
02/05/2019 até o dia 09/05/2019, no horário das 07h00min às 13h00min.

2.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do presente edital e seu compromisso de aceitar plena e integralmente as condições
determinadas por este edital e legislação pertinente.

2.3. São requisitos para a inscrição:
a) Possuir nacionalidade brasileira ou equiparada;
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais (a ser comprovado com a apresentação de título de eleitor e comprovante de quitação
eleitoral);
c) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino (a ser comprovado com a apresentação de Certificado Reservista
ou Certificado de Dispensa de Incorporação);
d) Possuir, até a data da contratação, a idade mínima de 18 (dezoito) anos;

2.4. Para efeito de inscrição, o candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição – Anexo II deste com letra legível, sem rasuras ou
emendas, sem omissão de dados, devendo fazer juntada da documentação abaixo:

a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Comprovação dos requisitos para inscrição conforme estabelecido no subitem 2.3;
d) Comprovação de escolaridade, títulos e de todos os requisitos mínimos exidos para o cargo, conforme estabelecidos no Anexo I;
e) Comprovação de experiência profissional conforme exigido para o cargo escolhido;
f) Instrumento procuratório específico para candidato que se inscreverá através de procurador.

2.5.  Os documentos dos item 2.3 e 2.4 deverão ser entregues em 02 vias, com todas as folhas numeradas e assinadas ou rubricadas pelo
candidato ou procurador; sendo que uma será recibada pela comissão e entregue ao candidato e a outra ficará retida para a realização do
processo seletivo.

2.6. O Processo de classificação dos candidatos inscritos para contratação temporária, abrangerá o exercício de atividades profissionais e os
títulos apresentados.

2.7. Será permitido apenas uma inscrição por candidato.

2.8. Todas  as  publicações  referentes  ao  Processo  Seletivo  Simplificado  serão  afixadas  no  mural  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e
publicadas no site www.colatina.es.gov.br.

2.9. Compete ao candidato inscrito o acompanhamento permanente das publicações visando garantir a sua participação em todas as fases do
processo.

2.10.  O não preenchimento do Requerimento de Inscrição nos campos referentes ao tempo de serviço e títulos implicará em aplicação de
pontuação zero.

2.11. A Inscrição poderá ser feita por procuração particular, com reconhecimento de firma, acompanhada de cópia legível do documento de
identidade do procurador.

2.12. No ato da inscrição, o procurador deverá apresentar o documento de identidade oficial xerocopiado para o cumprimento do item 2.11.

2.13. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.

2.14 Todas as informações registradas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato e de seu procurador.



2.15. Constatada a ausência da comprovação de algum documento registrado na ficha de de inscrição,  o candidato será sumariamente
desclassificado do Processo Seletivo.

2.16. O candidato disporá de 02 (dois) dias úteis a contar da divulgação da lista citada anteriormente para contestar o resultado. Após esse
período não será aceito pedido de revisão.

  3. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 3.1. A experiência profissional a ser declarada pelo candidato na área para a qual concorre receberá a seguinte pontuação:

TEMPO APRESENTADO PONTUAÇÃO A SER OBTIDA

Acima de 61 meses 30 pontos

de 60 a 48 meses 24 pontos

de 48 a 36 meses 18 pontos

 de 36 a 24 meses 12 pontos

de 24 a 12 meses 06 pontos

 de 07 a 12 meses 02 pontos

3.1.1. A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DEVERÁ SER COMPROVADA DA SEGUINTE FORMA:

a) Na Administração Pública: atestado do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, com a assinatura e o carimbo, que
identifique o responsável pela área de Recursos Humanos ou do Órgão competente e/ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social –
página que contém a identificação do trabalhador (inclusive a página com foto) e da página do contrato do trabalho.

b) Na Empresa Privada:  a comprovação deverá ser feita com a Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá entregar
cópia da página que contém a identificação do trabalhador (inclusive a página com foto) e da página do contrato de trabalho. Estando o
contrato em aberto (sem registro da data de saída) o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar declaração assinada pelo responsável pela
empresa atestando a sua permanência na função. O não atendimento a este quesito implicará a atribuição de zero ponto no documento
apresentado.

c) Autônomo: Contrato de prestação de serviço, com identificação clara das partes e período de vigência, e cópia dos recibos de pagamento;
e/ou  cópia  da  declaração  de  imposto  de  renda  com  a  identificação  das  fontes  de  rendas;  e/ou  cópia  dos  documentos/relatórios  de
faturamentos ou documentos assemelhados que comprovem o atendimento de pacientes em planos/cooperativas de saúde ou instituição de
saúde, e o período de vínculo com os planos de saúde.  

3.2. Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo.

4. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

4.1.  A avaliação de títulos, de caráter classificatório para o cargo conforme especificado no Anexo I, comporá a nota da classificação final, e
terá pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos, limitado à apresentação de 02 (dois) certificados para cada alínea de “A” a “E”, observado o
quadro abaixo:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
(Máximo dois títulos por alínea)

ALÍNEA
TÍTULO

VALOR DE 
CADA 

TÍTULO

VALOR 
MÁXIMO 

DOS 
TÍTULOS

A

Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  DOUTORADO,  reconhecido  pelo
Ministério da Educação na área de formação na área a que concorre. Também será aceito
Certificado/declaração de conclusão de doutorado, desde que acompanhado do histórico do
curso.

10,00 20,00

B

Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  MESTRADO,  reconhecido  pelo
Ministério da Educação na área de formação na área  a que concorre. Também será aceito
certificado/declaração de conclusão de mestrado, desde que acompanhado do histórico do
curso.

5,00 10,00

C

Certificado,  devidamente  registrado,  de  PÓS-GRADUAÇÃO em nível  de  especialização
lato-sensu com carga horária mínima, de 360 horas (monografia aprovada), reconhecido pelo
Ministério da Educação na área de formação na área a que concorre. Também será aceita
Certificado/declaração de conclusão de especialização, desde que acompanhado do histórico
escolar do curso.

2,5 5,00

D
Certificado de conclusão de curso livre na área a que concorre com duração igual ou superior
a 120 (cento e vinte) horas a partir de 01/01/2014, reconhecido pelo Ministério da Educação.

1,50 3,0



E
Certificado de conclusão de curso livre na área a que concorre com duração igual ou superior
a 80 (oitenta) horas a partir de 01/01/2014, reconhecido pelo Ministério da Educação.

1,00 2,00

4.2. Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Doutorado ou Mestrado ou Pós Graduação (latu-sensu) referente
às alíneas de “A” , "B" e "C”, será aceito diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC. Também será
aceito certificado/declaração de conclusão de curso, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico
escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos com os nomes e as menções das disciplinas cursadas, o resultado dos
exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta, o certificado/declaração
o título não será aceito.

4.3. Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de
ensino superior no Brasil reconhecido pelo MEC.

4.4. Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos referentes ao Mestrado e ao Doutorado.

4.5. Para receber a pontuação relativa à especialização, o candidato deverá comprovar, por meio de certificado, que o curso de especialização
foi realizado de acordo com a Lei n° 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou de acordo com as normas do CNE (Conselho
Nacional de Educação).

4.6. Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá ser
anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende às normas da Lei n° 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).

4.7. Para receber a pontuação relativa à especialização, serão aceitos, somente, certificados/declarações em que constem a carga horária,
acompanhado do respectivo histórico escolar observado o item 4.5.

4.8. Para receber a pontuação relativa à especialização, somente será aceito o histórico escolar em que constem as disciplinas cursadas, os
professores e suas titulações, a carga horária e a menção obtida.

4.9. Todo  documento  expedido  em  língua  estrangeira  somente  será  considerado  se  traduzido  para  a  Língua  Portuguesa  por  tradutor
juramentado.

4.10. Cada título será considerado uma única vez.

4.11. Os pontos que excederem o valor máximo dos Quadros de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos serão desconsiderados.

4.12. Todos os Títulos para análise deverão ser informados/apresentados OBRIGATORIAMENTE pelo(a) candidato(a), no Requerimento
de  Inscrição, no período de 02/05/2019 a 09/05/2019.

4.13. Os Certificados ou Diplomas emitidos pela internet, deverão apresentar o endereço eletrônico e o código de acesso para confirmação de
sua autenticidade, sob pena de serem desconsiderados.

4.14 Não serão considerados os documentos para análise de títulos apresentados, por qualquer forma, sem o preenchimento do Requerimento
de  Inscrição, fora do local, dia e horário acima determinado.

4.15. A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem apresentados na Avaliação de Títulos é exclusiva do candidato.

4.16 - O candidato que não informar e apresentar os títulos através do Requerimento de  Inscrição no período estipulado no subitem 4.12, ou
apresentá-los em desacordo com o previsto neste edital, NÃO pontuará nesta avaliação.

4.17. Não serão aceitos documentos encaminhados posteriormente, presencialmente ou por e-mail, sob quaisquer justificativas.

4.18. Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do candidato que não apresentou os
títulos no ato da inscrição.

4.19. A veracidade,  a autenticidade e a legibilidade dos dados e comprovantes apresentados durante o concurso público são de inteira
responsabilidade do candidato.

4.20. Os títulos enviados para análise pelo candidato e considerados, pela Comissão de Processo Seletivo, ilegíveis, questionáveis e/ou
rasurados não serão aceitos para análise.

4.21. Os títulos apresentados/exigidos como requisítos  de ingresso do cargo não serão analisados na avaliação de títulos  e,  não serão
pontuados para a classificação e resultado final do candidato. 

4.22. Em caso de empate, terá prioridade o candidato que obtiver, sucessivamente:
a) maior pontuação na experiência profissional na área de atuação a que concorre;
b) maior pontuação na avaliação de título;
c) o de maior idade.

 
5. DA LOCALIZAÇÃO E DO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES

5.1. A contratação  do  (s)  profissionais/pessoal  far-se-á  no  regime  de  designação  temporária  (tempo  determinado),  de  acordo  com as
especificações contidas no presente edital e na legislação regente desta modalidade de contratação.

5.2.  A localização dos servidores contratados em designação temporária será nas Equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas
respectivas Unidades de Saúde da Família,  ou nas Equipes de Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)  ou nas Unidades Básicas de
Saúde municipais e nos pontos de apoio das equipes de ESF, conforme a necessidade pública declarada pela Secretária Municipal de Saúde.

6. DO RESULTADO FINAL 

6.1. A divulgação do resultado final do processo seletivo será no mural da Secretaria Municipal de Saúde e no site www.colatina.es.gov.br a
partir do dia 24 de maio de 2019.

6.2. O não comparecimento do candidato no momento da convocação, implicará na sua desclassificação.

6.3.  A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, atendimento a todos os



requisitos e condições estabelecidas neste edital, sob pena de ter sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo seletivo
simplificado.

6.4. A listagem de classificação dos candidatos aprovados será elaborada por ordem decrescente do total de pontos obtidos.

6.5. No caso de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
a) maior pontuação na experiência profissional na área de atuação a que concorre;
b) maior pontuação na avaliação de título;
c) o de maior idade.

7. DOS RECURSOS

7.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, informando as razões pelas quais discorda da pontuação obtida e/ou
de sua classificação.

7.2. O recurso será dirigido à Comissão Organizadora do Processo Seletivo e deverá ser feito em formulário próprio, conforme modelo no
Anexo III interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação dos resultados; devendo ser observado que o horário de atendimento
na Secretaria Municipal de Saúde é das 07h00min às 13h00min.

7.3. A comissão terá o prazo de até 03 dias úteis para análise dos recursos interpostos.

7.4. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente, intempestivo, sem fundamento, bem como
aquele cujo teor desrespeite a Comissão Organizadora do Processo Seletivo será preliminarmente indeferido.

7.5. Não será aceito recurso via fax ou via correio eletrônico.

7.6.Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8.1. A vigência do contrato de trabalho será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido em qualquer tempo
por interesse público.

8.2. A cessação do contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:
a) a pedido do contratado;
b) por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;
c) quando o contratado incorrer em falta disciplinar;
d) por avaliação negativa do contratado;
e) quando da convocação e posse dos candidatos aprovados em Concurso Público para provimento da carreira/função equivalente.

8.3. O profissional contratado, na forma contida neste edital, terá o seu desempenho avaliado pela sua chefia imediata.

8.4. A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital, quando for evidenciado a i nsuficiência de desempenho
profissional,  acarretará  a  rescisão  imediata  do  contrato  celebrado  com  o  Município  de  Colatina,  respeitada  a  legislação  vigente  e
impedimento de concorrer a outros processos seletivos simplificados promovidos pelo Município de Colatina, pelo prazo de 02 (dois) anos.

9. DA CONVOCAÇÃO

9.1. A convocação dos candidatos classificados para ocuparem as vagas será efetuada pela SEMURH, de acordo com a classificação e
necessidade da administração, por meio de publicação de editais de convocação em mural na SEMUS e no site www.colatina.es.gov.br.

9.2. O não comparecimento do candidato classificado,  no prazo de até 05 (cinco) dias ininterruptos da data de convocação/publicação
implicará na desclassificação do mesmo.

9.3. A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, atendimento a todos os
requisitos e condições estabelecidos neste edital, sob pena de ter sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo seletivo
simplificado.

9.4. Na hipótese de o candidato titular não iniciar as atividades na data estabelecida, o contrato será automaticamente rescindindo.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratação em caráter temporário de que trata este edital, dar-se-á mediante assinatura de contrato administrativo de prestação de
serviço entre o Município de Colatina e o profissional contratado.

10.2. Constatada qualquer irregularidade na documentação apresentada ou a ausência da comprovação de algum documento registrado na
ficha inscrição, o candidato será sumariamente eliminado do Processo Seletivo.

10.3. O profissional contratado em designação temporária não terá o direito à progressão ou promoção funcional durante a vigência do
contrato, exclusivas para os servidores efetivos de Colatina/ES.

10.4. Na data informada o candidato deverá comparecer à Secretaria Municipal de Recursos Humanos portando  os documentos relacionados
abaixo, xerocopiados e acompanhados do original para autenticação no momento da contratação, inclusive os títulos especificados na ficha
de inscrição:

a) Carteira de identidade – RG;
b) Comprovante da situação cadastral de Pessoas Físicas - CPF;
c) Carteira Nacional de Habilitação com categoria mínima B (para o cargo de motorista);
d) Carteira de trabalho – CTPS (páginas contendo a data de expedição, número e série, dados pessoais e a página onde se efetua o
registro de primeiro emprego, mesmo se estiverem em branco);
e) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (se do sexo masculino);
f) Comprovação de Cadastramento PIS/PASEP (se cadastrado);
g) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
h) Comprovante de residência;
i) Certidão de nascimento de filhos dependentes, menores de 14 anos (se houver);



j) Carteira de Vacina dos filhos menores de 7 anos (se houver);
k) Comprovante emitido pela unidade escolar onde estudam os filhos entre 7 e 14 anos (se houver);
l) Certidão de Nascimento ou Casamento;
m) 01 (uma) foto 3x4 recente;
n) Comprovante de titularidade de conta corrente (se houver);
o) Atestado de médico do trabalho declarando a aptidão do candidato ao desempenho da função profissional, conforme estabelecidos
pela SEMURH;
p) Exame admissional (incluindo hemograma – VDRL);
q) Certidão de regularidade emitida pelo Conselho da categoria;
r) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de Identificação da Superintendência de Polícia Técnico Científica);
s) Certidão Negativa de Nada Consta - Cível e Criminal (todas as comarcas);
t) Declaração de não acumulação de cargos.

u)Xerox autenticada do comprovante da escolaridade ou habilitação exigida como pré-requisito para provimento do cargo

 pretendido, adquirida em instituição de ensino legalmente reconhecida pelo MEC;

v) Consulta impressa da Qualificação Cadastral para o e-Social pelo site:    

                   http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml

10.5. Não havendo comparecimento do candidato o mesmo será considerado desistente e ELIMINADO do processo seletivo

10.6.  Caso o candidato convocado não assuma exercício na data estabelecida no contrato, este instrumento será tornado sem efeito e o
candidato estará SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo seletivo.

11. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

11.1. O candidato que teve contrato rescindido com a Prefeitura de Colatina através de procedimento administrativo disciplinar no qual gerou
seu desligamento não poderá participar do processo seletivo.

11.2. A aprovação neste  processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a  sua contratação,  mas apenas a expectativa de ser
convocado seguindo rigorosa ordem de classificação, estando a sua contratação vinculada à necessidade e conveniência do Município de
Colatina.

11.3.  A inscrição do candidato importará no conhecimento e na aceitação de todas as condições tais como se acham estabelecidas neste
Edital, não podendo alegar desconhecimento das instruções contidas no mesmo.

11.4. A inexatidão das informações prestadas pelo candidato ou a irregularidade de documentos,  ainda que verificadas posteriormente,
eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

11.5. Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato estará  SUMARIAMENTE ELIMINADO
do processo de seleção.

11.6. Não serão aceitos, pela Comissão de Processo Seletivo, documentos que contenham rasuras nem fora dos prazos estabelecidos;

11.7. Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado nesse Edital não será devolvida.

11.8. Findo o prazo a que se refere o item 8.1, os documentos utilizados netse processo seletivo serão eliminados.

11.9. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, mediante republicação do item ou itens devidamente atualizados.

11.10.  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Administração  Pública  Municipal,  em última  instância,  pelos  Secretários
Municipal de Recursos Humanos e de Saúde.

11.11. Este processo seletivo terá validade de 06 meses contados de sua publicação, podendo ser prorrogado por até igual período.

11.12. De acordo com a legislação processual civil em vigor, o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente
processo seletivo simplificado é o da Comarca do Município de Colatina.

11.13. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

11.14. As ações e atividades para realização e conclusão do processo seletivo dar-se-ão nas datas estabelecidas a seguir:

AÇÃO /ATIVIDADE DATA LOCAL

Publicação do edital
26/04/2019

Site: www.colatina.es.gov.br.

Período de inscrição
02/05/2019 a 09/05/2019 Setor de Recursos Humanos da SEMUS

Divulgação da Classificação
17/05/2019

Site: www.colatina.es.gov.br e no mural da SEMUS

Período de Recurso
20 e 21/05 Setor de Recursos Humanos da SEMUS

Divulgação do resultado final
24/05/2019

Site: www.colatina.es.gov.br e no mural da SEMUS

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml


ANEXO  I – DOS CARGOS  

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PMA1
VAGAS 22 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 998,00
REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Ensino Fundamental Completo; ter habilidade e capacidade laboral adequadas para desempenhar as funções
inerentes ao cargo. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo.

ATRIBUIÇÕES

Limpar e  arrumar as  dependências  e  instalações de edifícios  públicos municipais,  a  fim de mantê-los  nas
condições  de  asseio  requeridas;  recolher  o  lixo  da  unidade  em  que  serve,  acondicionando  detritos  e
depositando-os de acordo com as determinações definidas; percorrer os prédios publicações municipais abrindo
e  fechando janelas,  portas  e  portões,  bem como ligando e  desligando  pontos  de  iluminação,  máquinas  e
aparelhos elétricos; preparar café e chá, e serví-los aos visitantes do setor, quando solicitado pela chefia; lavar
os utensílios de uso do setor; auxiliar no preparo de refeições, lavando, selecionando e cortando alimentos;
lavar e passar roupas, observando o estado de conservação das mesmas, bem como proceder ao controle da
entrada  e  saída  das  peças;  verificar  a  existência  de  material  de  limpeza  e  alimentação  e  outros  itens
relacionados ao seu trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso;
manter arrumado o material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada,
bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter
limpos e com boa aparência; observar as normas de biossegurança de cada local sob sua responsabilidade;
executar outras atribuições e afins.

CARGA HORÁRIA 40 hs

CARGO PEDREIRO – PMO II

VAGAS  03 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 998,00
REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Ensino Fundamental Completo; ter habilidade e capacidade laboral adequadas para desempenhar as funções
inerentes ao cargo. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo e/ou função.

ATRIBUIÇÕES

Auxiliar nos serviços de manutenção predial, elétrica, hidráulica e marcenaria, nas dependências das unidades,
conforme demanda e orientação da supervisão imediata;  Utilizar, sob orientação, ferramentas e equipamentos
apropriados para cada tipo de atividade, inclusive trabalhos em altura, fazendo uso dos acessórios de segurança
exigidos, conforme legislação vigente;    Limpar e organizar os locais onde foram realizados os serviços de
manutenção,  removendo  entulhos,  varrendo,  eliminando  resíduos  e  manchas;  Zelar  pela  conservação  dos
materiais,  ferramentas  e  equipamentos  utilizados  nos  serviços  de  manutenção,  requisitando  sua  reposição
quando  necessário;  Controlar  o  estoque  de  materiais,  peças,  componentes,  ferramentas  e  equipamentos,
verificando quantidades e registrando em documentos e planilhas sua movimentação;  Executar manutenção
elétrica,  preventiva  e  corretiva,  cumprindo  normas  de  segurança  vigentes  a  fim  de  manter  máquinas,
equipamentos, motores, painéis, rede elétrica, rede lógica e de telefonia, aparelhos e instalações em perfeitas
condições de funcionamento;  Realizar atividades de manutenção geral envolvendo as áreas civil e hidráulica
utilizando corretamente os equipamentos de segurança previstos na legislação vigente; Executar trabalhos em
altura cumprindo normas de segurança na conservação e recuperação de telhados, calhas, fachadas de edifícios
e interiores, reparos e reformas de instalações prediais e troca de lâmpadas, entre outros;   Realizar serviços
básicos de carpintaria, marcenaria,  hidráulica e em instalações sanitárias;   Realizar serviços de pedreiro em
obras  de  construção  civil;  Executar  serviços  de  pintura  em superfícies  externas  e  internas  de  edifícios  e
outros; Preparar  e  revestir  tetos,  paredes e outras partes de edificações com material  apropriado,  efetuar  a
guarda e o controle de todo material, aparelhos e equipamentos sob sua  responsabilidade; realizar atividades
afins conforme demanda.

CARGA HORÁRIA 40 hs

CARGO MOTORISTA - PMAII
VAGAS 07 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 998,00
REQUISITOS  DE
INGRESSO

Ensino Fundamental Completo; Ter habilidade e capacidade laboral adequadas para tal;  Carteira Nacional de
Habilitação com categoria mínima B. Comprovar experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo.

ATRIBUIÇÕES Dirigir automóveis, e demais veículos de transporte de passageiros e dentro do Município; verificar diariamente
as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria nível do
óleo,  sinaleiros,  freios  embreagem  faróis,  abastecimento  de  combustível,  entre  outros;  verificar  se  a
documentação do veículo a ser utilizado está completa,  bem como devolve-la a chefia imediata quando do
término da tarefa; zelar pela segurança de passageiros, verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de
segurança; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e externamente, e em condições
de  uso,  levando-o  a  manutenção  sempre  que  necessário;  observar  os  períodos  de  reviso  e  manutenção
preventiva ao  veículo;  anotar,  segundo normas estabelecidas,  a  quilometragem rodada,  viagens realizadas,
objetos e pessoas transportadas, itinerário e outras ocorrências; recolher o veículo após o serviço, deixando



corretamente  estacionado e  fechado;  conduzir  os  servidores  da  Prefeitura,  em lugar  e  hora  determinados,
conforme  itinerário  estabelecido  ou  instruções  específicas;  executar  outras  atribuições  afins  segundo
orientações da chefia imediata.

CARGA HORÁRIA 40 hs

CARGO PSICÓLOGO - PMNS1
VAGAS 02 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 1.888,52

REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6
(seis) meses no cargo na área de saúde.

ATRIBUIÇÕES

Atuar colaborando para a compreensão dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou
curativo,  isoladamente  ou  em  equipe  multiprofissional;  Realizar  pesquisa,  diagnóstico,  acompanhamento
psicológico e intervenção psicoterápica individual ou em grupo às diversas faixas etárias, condições de saúde e/
ou ciclos de vida, através de diferentes abordagens teóricas; Realizar atendimento familiar e/ou de casal para
orientação ou acompanhamento psicoterapêutico; Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das
políticas de saúde, em nível de macro e microssistemas; Atuar junto à equipe multiprofissionais no sentido de
levá-las  a  identificar  e  compreender  os  fatores  emocionais  que intervém na saúde geral  do indivíduo,  em
unidades básicas,  ambulatórios de especialidades e demais instituições; Participar de programas de atenção
primária nas UBS ou na comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do
agravamento  de  fatores  emocionais  que  comprometam  o  espaço  psicológico;  Realizar  triagem  e
encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário;. Executar outras tarefas correlatas à
sua área de competência.

CARGA HORÁRIA 20 hs

CARGO FISIOTERAPEUTA – PMNS1

VAGAS 02 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 1.888,52

REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Fisioterapia, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6
(seis) meses no cargo. 

ATRIBUIÇÕES

Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados,  realizando testes musculares e funcionais;
Realizar pesquisas de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de
capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, sequelas de
AVC  e  outros;  Ensinar  exercícios  físicos  de  preparação  e  condicionamento  pré  e  pós  parto,  fazendo
demonstrações e orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto; Prestar atendimento à pessoas com
membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, visando a movimentação ativa e independente com o
uso das próteses;  Fazer relaxamento,  exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos,
treinando-os  sistematicamente  para  promover  a  descarga  ou  liberação  da  agressividade  e  estimular  a
sociabilidade;  Manipular aparelhos de utilidade fisioterápica; Controlar  o registro de dados,  observando as
anotações das aplicações e tratamentos utilizados, para elaborar boletins estatísticos; Supervisionar e avaliar
atividades  dos  auxiliares,  orientando-os  na  execução  das  tarefas,  para  possibilitar  a  execução  correta  de
exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Assessorar autoridades superiores em assuntos de
fisioterapia  preparando  informes,  documentos  e  pareceres;  Realizar  diagnósticos,  com  levantamento  dos
problemas  de  saúde  que  requeiram ações  de  prevenção  de  deficiências  e  das  necessidades  em termos  de
reabilitação;  Desenvolver  ações  de  promoção e  proteção  à  saúde  em conjunto  com as  equipes  de  saúde;
Realizar ações para prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; Acolher os
usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento,  acompanhamento, de
acordo  com  a  necessidade  e  a  capacidade  instalada;  Desenvolver  ações  de  reabilitação,  priorizando
atendimentos  coletivos;  Desenvolver  ações  integradas  aos  equipamentos  sociais  existentes,  como  escola,
creches, pastorais, entre outros; Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos;
Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência; Orientar e informar as pessoas com deficiência, sobre manuseio, posicionamento, atividades de
vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas
de cada indivíduo; Realizar encaminhamentos para outro nível de atenção à saúde;  exercer outras atividades
inerentes à função. 

CARGA HORÁRIA 20 hs

CARGO ASSISTENTE SOCIAL – PMNS I
VAGAS 02 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 1.888,52

REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Serviço Social, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6
(seis) meses no cargo na área da saúde. 

ATRIBUIÇÕES Compor a equipe e ter habilidade de trabalhar em equipe multiprofissional,  colaborando na construção do
projeto terapêutico da US; Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir
e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população; Atendimento da clientela no que diz



respeito aos direitos dos usuários; Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da
constituição  do  sujeito,  com  abordagem  psicossocial,  através  do  desenvolvimento  da  clínica  ampliada;
Orientação, encaminhamento e acompanhamento dos usuários quanto aos benefícios sociais, documentação,
recursos da comunidade e outros; Participar de reuniões de equipe na US; Responsabilidade para trabalhar com
oficinas  terapêuticas  e  atividades  de  inserção  comunitária;  Responsabilidade  em  favorecer  inclusão  da
população atendida nos diversos dispositivos sociais; Disponibilidade para trabalhar com famílias;  Realizar
visitas domiciliares quando necessário; Promover e participar de ações interssetoriais com outras secretarias do
poder público e sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, etc.; Realizar ações de apoio
matricial às equipes de saúde da rede municipal, quando necessário.

CARGA HORÁRIA 20 hs

CARGO NUTRICIONISTA – PMNS I
VAGAS 01 vaga + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 1.888,52

REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Nutrição,  fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6
(seis) meses no cargo. 

ATRIBUIÇÕES

Participação na elaboração e implementação da Política Municipal de Alimentação e Nutrição e da Política
Municipal  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional;  Participação no  planejamento  e  programação das  ações,
metas, objetivos, indicadores e recursos financeiros que serão aplicados nas ações de diagnóstico e cuidado
nutricional na Atenção Básica; Elaboração, revisão, adaptação e padronização de procedimentos, processos e
protocolos de atenção e cuidado relativos à área de alimentação e nutrição;  Fortalecimento e consolidação dos
sistemas: Vigilância Alimentar e Nutricional; Apoio, monitoramento e avaliação dos programas de prevenção
de deficiência de micronutrientes; Fortalecimento da promoção da alimentação saudável e à vigilância sanitária
dos alimentos, em consonância com as orientações municipais, estaduais e federais; Apoio ao gestor municipal
na  organização  do  fluxo  de  referência  para  programas  de  assistência  alimentar  e  proteção  social  e  no
estabelecimento de procedimentos, estratégias e parâmetros de articulação da rede de saúde com a rede de
apoio comunitário; Articulação dos serviços de saúde com instituições e entidades locais, escolas e afins para
desenvolvimento de ações de alimentação e nutrição, na sua área de abrangência ; Participação nas atividades de
avaliação, monitoramento e elaboração dos relatórios de atividades relativos ao alcance das metas e indicadores
de alimentação e nutrição previstos para a área de abrangência; Organização e mobilização para a coleta de
dados para os sistemas de informação em saúde; Participação e proposição de estudos e pesquisas na área de
abrangência, com base no diagnóstico local; Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, para replicação
dos cursos de educação permanente  ou de capacitações para  os  demais  profissionais  de saúde da área de
abrangência, com responsabilização por conteúdos relacionados à alimentação e nutrição, Direito Humano à
Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional;  Realizar atendimentos individuais ou em grupos
à todos os ciclos de vida, e condições de saúde. 

CARGA HORÁRIA 30 hs

CARGO FARMACÊUTICO – PMNS I
VAGAS 03 vagas + Cadastro de Reserva
SALÁRIO BASE – R$ R$ 1.888,52

REQUISITOS  DE
INGRESSO 

Diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior em Farmácia,  fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC. Registro no Conselho de Classe. Comprovar experiência mínima de 6
(seis) meses no cargo. 

ATRIBUIÇÕES

Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde; Participar do planejamento e
da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma segura os medicamentos de que necessita,
nas doses, frequência, horários, vias de administração e duração adequados, contribuindo para que o mesmo
tenha  condições  de  realizar  o  tratamento  e  alcançar  os  objetivos  terapêuticos;  Analisar  a  prescrição  de
medicamentos  quanto aos  aspectos  legais  e  técnicos;  Realizar  intervenções farmacêuticas  e  emitir  parecer
farmacêutico  a  outros  membros  da  equipe  de  saúde,  com  o  propósito  de  auxiliar  na  seleção,  adição,
substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente; Participar e promover discussões de casos
clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde; Prevenir, identificar, avaliar e intervir
nos incidentes relacionados aos medicamentos e a outros problemas relacionados à farmacoterapia; Identificar,
avaliar e intervir nas interações medicamentosas indesejadas e clinicamente significantes; Elaborar o plano de
cuidado  farmacêutico  do  paciente;  Orientar  e  auxiliar  pacientes,  cuidadores  e  equipe  de  saúde  quanto  à
administração de formas farmacêuticas; Dar suporte ao paciente, aos cuidadores, à família e à comunidade com
vistas  ao  processo  de  autocuidado,  incluindo  o  manejo  de  problemas  de  saúde  autolimitados;  Avaliar  e
acompanhar  a  adesão dos pacientes  ao tratamento,  e  realizar  ações para  a  sua promoção;  Realizar  tarefas
específicas  de  dispensação,  controle,  armazenamento,  distribuição  e  transporte  de  produtos  da  área
farmacêutica; alimentar os sistemas de informação conforme normativas vigentes; 

CARGA HORÁRIA 30 hs



NOTA TÉCNICA 1: 

De acordo com a Portaria GM,  nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a re-
visão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),  as atribuições dos profissionais
das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de esco -
po de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, esta -
dual, municipal ou do Distrito Federal. Assim, são consideradas atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção Básica: 

1. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos ex -
postos a riscos e vulnerabilidades;

2. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da
Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características
sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planeja -
mento local;

3. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessá -
rio, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem
necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).

4. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades,
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da AB;

5. Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e re -
cuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações pro-
gramáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Com-
plementares;

6. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando classificação de risco, identificando as
necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;

7. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e
agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado;

8. Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar
os processos saúde-doença individual, das coletividades e da própria comunidade;

9. Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessita de atenção em outros pontos
de atenção do sistema de saúde;

10. Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, visando subsidiar a gestão, plane-
jamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde;

11. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica, participando da definição de fluxos assistenciais na
RAS, bem como da elaboração e implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses fluxos;

12. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento desnecessário, com base nos processos de regulação lo -
cais (referência e contra referência), ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de res -
ponsabilidade das equipes que atuam na atenção básica;

13. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas a integração por meio de serviços de
apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado;

14. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos;

15. Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação da Atenção Básica, conforme normativa vigen-
te;

16. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem como outras doenças, agravos, surtos, acidentes,
violências, situações sanitárias e ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento de ações de pre-
venção, proteção e recuperação em saúde no território;

17. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabele-
cer estratégias que ampliem a resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;

18. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência
(ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e priori -
dades estabelecidas;

19. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde controlados/compensados com algum grau de dependência para as ati-
vidades da vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;

20. Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações e até mesmo outros
níveis de atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para
essa integração (realização de consulta compartilhada reservada aos profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico
Singular, trabalho com grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da população);

23. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o planejamento e avaliação sistemática das ações da
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho;

24. Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada;

25. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe e utilizando abordagens adequadas às
necessidades deste público;

26. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;



27. Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissio-
nais de saúde e usuários, viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde;

28. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais;

29. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família
(PBF), e/ou outros programas sociais equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias e

30. Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais, definidas pelo gestor local.



ANEXO   II  - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL SEMURH N°. 002 /2019

Número da inscrição: Número de Laudas:

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome:

Endereço (Rua/Nº):

Bairro: Município/UF:

RG: CPF: DN:
Carteira de Habilitação (caso pré-requisito): Registro no Conselho de Classe (para os cargos em que se exige):

Tel. fixo: Celular:

OPÇÃO PELO CARGO PLEITEADO (Marque com X a opção desejada)

(  ) Auxiliar de Serviços Gerais
(   )Auxiliar Administrativo
(   )Motorista

(   ) Técnico de Enfermagem
(   )Auxiliar de Saúde Bucal
(   )Psicólogo
(   )Nutricionista

(   )Fisioterapeuta
(   )Farmacêutico
(   )Assistente Social

Colatina, _____ de Maio de 2019.

_______________________________________
Assinatura do candidato

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO AVALIADORA
1.PONTUAÇÃO OBTIDA:

  1.1. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

TEMPO APRESENTADO VALORAÇÃO PONTUAÇÃO ALCANÇADA

Acima de 61 meses 30 pontos

de 60 a 48 meses 24 pontos

de 48 a 36 meses 18 pontos

 de 36 a 24 meses 12 pontos

de 24 a 12 meses 06 pontos

 de 07 a 12 meses 02 pontos

TOTAL OBTIDO

1.2. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA TÍTULO/CURSO
VALOR DE 

CADA 
TÍTULO

VALOR 
MÁXIMO PONTUAÇÃO OBTIDA

A Doutorado 10,00 20,00
B Mestrado 5,00 10,00
C Pós-Graduação 2,50 5,00
D Curso Livre igual ou superior a 120 hs 1,50 3,00
E Curso Livre igual ou superior a 80 hs 1,00 2,00

TOTAL OBTIDO

RESULTADO 

1.1. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1.2. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
RESULTADO FINAL (1.1 + 1.2) = 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO

Nome:
Cargo pleiteado:
Número da Inscrição: Número de laudas:
Data:

______________________________________
Assinatura legível do responsável pela inscrição



ANEXO  III -  FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

RECURSO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL SEMURH N°. 002 /2019

Número da inscrição:

Cargo pleiteado:

Nome do candidato:

RG: CPF:

Telefone de contato: (     )

ARGUMENTAÇÃO

Colatina, _____ de Maio de 2019.

________________________________________________
Assinatura legível do responsável pela inscrição
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