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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL/SMSA/Nº 004/2015. 

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna Pública 

a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado para 

provimento dos cargos de: AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTE 

DE ENDEMIAS RURAIS, bem como para formação de Cadastro de Reserva, em consonância com o 

Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal e condições estabelecidas neste Edital. 

1 – DOS CARGOS: 

1.1 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE: 

1.1.1 - Vagas Ofertadas 02 (duas vagas) e Formação de Cadastro de Reserva. 

1.1.2 - Salário Base R$ 1014,00 (um mil e quatorze reais) 

1.1.3 - Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais - 08 (oito) horas diárias. 

1.1.4 – Escolaridade Ensino Fundamental Completo. 

1.1.5 - Setor de Atuação 
Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Santa Teresa/ES. 

1.1.6 - Pré-Requisitos 

a) Ser Brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da 

inscrição;  

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) Estar em dia com as obrigações militares para o sexo masculino. 

1.1.7–Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

1.1.8 - Das Atribuições 

a) Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do 

Reconhecimento Geográfico (RG), e do cadastro de Pontos 

Estratégicos (PE); 

b) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de 

índices e descobrimento de focos bem como em armadilhas e 

Pontos Estratégicos, conforme orientação técnica; 

c) Identificar criadouros contendo formas imaturas do Aedes 

Aegypti, Aedes Albopictus e outros; 

d) Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou 

proteção de possíveis criadouros; 
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e) Executar a aplicação focal e residual quando indicado, como 

medida complementar ao controle mecânico, aplicando os 

larvicidas indicados, conforme orientação técnica; 

f) Registrar nos formulários específicos de forma correta e completa 

as informações referentes às atividades executadas com o objetivo 

de alimentar o Sistema de Informações Vetoriais; 

g) Vistoriar depósitos de difícil acesso; 

h) Encaminhar os casos suspeitos de dengue, chikungunya e outras 

doenças às equipes de Estratégia Saúde da Família, de acordo com 

as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; 

i) Atuar junto aos domicílios informando aos seus moradores sobre 

as doenças, seus sintomas e riscos, agente transmissor e medidas 

de prevenção; 

j) Promover reuniões com a comunidade com o objetivo de 

mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue e da 

chikungunya, sempre que possível em conjunto com as equipes de 

Estratégia Saúde da Família; 

k) Reunir-se sistematicamente com as equipes de Estratégia Saúde 

da Família para trocar informações sobre pacientes febris 

suspeitos de dengue e chikungunya, a evolução dos índices de 

infestação por Aedes aegypti e Aedes Albopictus da área de 

abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão 

sendo ou deverão ser adotadas para melhorar a situação; 

l) Comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua 

rotina de trabalho durante as visitas domiciliares; 

m) Acompanhar e auxiliar as ações em todas as campanhas realizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

1.1.9 - As atividades descritas no item 1.1.8 compreendem emitir relatórios, subir escadas para 

verificação de caixas d’água, calhas e telhados, transportar bolsa com equipamentos com peso de até 15 

Kg, dentre outras que demandam resistência física; Visitar postos de informação de triatomíneo e 

malária; Realizar vacinação antirrábica em cães e gatos e realizar, quando solicitadas, atividades de 

campo necessárias para o desenvolvimento de ações emergenciais em qualquer endemia. 

1.2 - AGENTE DE ENDEMIAS RURAIS: 
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1.2.1 - Vagas Ofertadas Formação de Cadastro de Reserva. 

1.2.2 - Salário Base R$ 1014,00 (um mil e quatorze reais) 

1.2.3 - Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais - 08 (oito) horas diárias. 

1.2.4 – Escolaridade  Ensino Fundamental Completo. 

1.2.5 - Setor de Atuação 
Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Santa Teresa/ES. 

1.2.6 - Pré-Requisitos 

a) Ser Brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

b) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição; 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) Estar em dia com as obrigações militares para o sexo masculino. 

1.2.7 – Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

1.2.8 - Das Atribuições 

a) Orientar a comunidade para promoção da saúde, prevenindo 

doenças por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 

sanitárias e ambientais, individuais ou coletivas no domicílio ou 

na comunidade; 

b) Manter a equipe informada sobre situações de risco; 

c) Incentivar atividades comunitárias para combater as endemias 

como: Malária, Esquistossomose, Dengue, Chikungunya, 

Chagas, Leishmaniose, Leptospirose, Febre Maculosa, Raiva e 

controle de pragas, bem como atuar nos fatores de riscos não 

Biológicos como: Vigiágua, Vigissolo, Vigiar e Vigidesastres; 

d) Participar de reuniões relacionadas às atividades do cargo; 

e) Executar tarefas administrativas pertinentes às atividades do 

cargo; 

f) Combater e prevenir endemias mediante a notificação de focos, 

vistoria e detecção de locais suspeitos, executando a eliminação 

do foco se necessário; 

g) Executar procedimentos e normas estabelecidas pelos programas 

de prevenção e controle de endemias; 

h) Orientar o manejo do ambiente para evitar a presença de 

roedores e vetores; 

i) Identificar hospedeiros e transmissores potenciais; 
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j) Identificar a presença de animais orientando a população quanto 

ao manejo e posse dos mesmos; 

k) Identificar casos de agressões por animais a seres humanos e 

casos de abandono de tratamento anti-rábico humano; 

l) Encaminhar à Unidade Básica de Saúde, notificações e casos 

suspeitos de doenças e agravos relacionados ao meio ambiente;  

m) Realizar censo e inquéritos de mordedura animal; 

n) Executar controle químico de roedores, vetores e outros animais 

sinantrópicos sob orientação e supervisão de profissionais da 

área; 

o) Identificar situações de saneamento e meio ambiente que possam 

ser risco a saúde humana; 

p) Executar tarefas afins relacionadas à Vigilância em Saúde; 

q) Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do 

Reconhecimento Geográfico (RG), e do cadastro de Pontos 

Estratégicos (PE); 

r) Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de 

índices e descobrimento de focos bem como em armadilhas e 

Pontos Estratégicos, conforme orientação técnica; 

s) Identificar criadouros contendo formas imaturas do Aedes 

Aegypti, Aedes Albopictus e outros. 

1.2.9 – As atividades descritas no item 1.2.8 compreendem emitir relatórios, subir escadas para 

verificação de caixas d’água, calhas e telhados, trabalhar com bombas de aspersão de 20 Kg, carregar 

bolsa com equipamentos com peso de 15 Kg, dentre outras que demandam resistência física, 

termonebulizador, UBV (ultrabaixo volume) pesado ou portátil, busca ativa aos doentes em caso de 

focos, tratamento de doentes (malária), realizar o combate químico do vetor, distribuir e coletar os 

recipientes de amostras de material (esquistossomose), realizar carta malacológica para monitoramento e 

mapeamento de criadouros, inspeção do domicílio para identificação de triatomineos, visitar postos de 

informação triatomíneo e malária, realizar e/ou manter atualizados os mapas e reconhecimento 

Geográfico do Município, realizar vacinação anti-rábica em cães e gatos. Realizar ainda quando 

solicitadas atividades de campo necessárias para o desenvolvimento de ações emergenciais em qualquer 

endemia. 
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2 – DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

2.1 – Local 

As inscrições serão realizadas na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 446 – 

Centro, Santa Teresa/ES, CEP 29650-000, Prédio Sede da Prefeitura 

Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES, no Setor de Vigilância 

Ambiental, localizada no 1º andar. 

2.2 - Horário das Inscrições Das 08:00 às 11:00 e de 12:30 à 15:00hs. 

2.3 – Requisitos 

No ato da inscrição o candidato deverá enquadrar-se nos seguintes 

requisitos: 

a) Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 

18 (dezoito) anos completos;  

b) Não enquadrar-se na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, 

XVI da Constituição Federal); 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de 

pelo acordo com as mesmas. 

2.4 - Período das Inscrições Nos dias 03 a 07 de Agosto de 2015. 

2.5 – Documentos exigidos 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar obrigatoriamente os 

seguintes documentos: 

a) Cópia do comprovante de residência; 

b) Copia do Comprovante de Escolaridade autenticado ou copia 

acompanhada do original; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia do CPF; 

e) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade junto à 

Justiça Eleitoral; 

f) Cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino); 

g) 01 (uma) foto 3 x 4 recente; 

h) Instrumento procuratório específico, se candidato inscrito por 

procurador conforme descrito no item 3.7 deste Edital; 

i) Demais documentos exigidos no item de pré-requisito 

correspondente ao cargo almejado. 

2.6 - Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche 
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todos os requisitos exigidos, e estar de pleno acordo com os mesmos. 

2.7 - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por terceiro, através de procuração, com firma 

reconhecida em Cartório, e cópia simples de documento de Identidade do procurador. O candidato 

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

2.8 - A inscrição do candidato no presente Processo Seletivo Simplificado implicará o conhecimento e 

aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais, o candidato não poderá alegar 

desconhecimento, sob nenhuma hipótese. 

2.9 - No ato da inscrição o candidato devera atender ao requisito de não estar enquadrado na vedação 

de acumulo de cargos conforme previsto no artigo 37 inciso XVI da Constituição Federal. 

2.10 - Só será permitida uma inscrição por candidato, devendo o mesmo fazer opção por apenas um 

cargo, que deverá constar na ficha de inscrição. A constatação de mais de uma inscrição por candidato, 

implicara no indeferimento de todas as inscrições em nome do mesmo.  

2.11 - Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão com letra legível, o qual será 

disponibilizado no momento da inscrição, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de 

dados nele solicitados, sob pena de indeferimento da inscrição, devendo este formulário ser juntado da 

documentação solicitada como pré-requisito correspondente ao cargo almejado e fazendo cumprir o 

item 2.5 deste Edital. 

2.12 - Ao iniciar sua inscrição o candidato deverá apresentar todos os documentos requisitados 

conforme cargo almejado. 

2.13 - Ao inscrever-se o candidato receberá o comprovante de inscrição, que deverá obrigatoriamente 

ser apresentado no dia da realização da entrevista juntamente com documento de Identidade, sob pena 

de não lhe ser permitido a participação na entrevista de seleção. 

3 – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

3.1 - As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, bem como a conferência de toda a documentação exigida de acordo com os cargos, 

dispondo a Secretaria de Saúde do direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não 

preencher o formulário de forma completa, correta e legível. 

3.2 - Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue, será 

indeferido o candidato e cancelada a inscrição por ventura efetivada e anulados todos os atos dela 

decorrentes, respondendo ainda seu autor, pela inveracidade, na forma da Lei. 

3.3 – Será indeferido o candidato que não cumprir as exigências contidas neste Edital e faltar a 

qualquer uma das etapas do Processo Seletivo Simplificado de acordo com o cargo almejado. 
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3.4 – As informações contidas nesse Edital estarão disponíveis no Quadro de Avisos e no site 

www.santateresa.es.gov.br da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, não sendo disponibilizadas 

cópias impressas do referido Edital nem prestadas informações via telefone ou por outros meios de 

comunicação. 

4 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ACORDO COM OS CARGOS: 

4.1 - AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS 

RURAIS: 

4.1.1 - Das Etapas: 

1º) Avaliação Objetiva _________________ 40 pontos. 

2º) Entrevista ________________________ 60 pontos. 

- Total: _____________________________ 100 pontos. 

4.1.1.1 - 1ª ETAPA - Avaliação Objetiva: 

4.1.1.1.1 - A avaliação objetiva consiste em aplicação de prova, de caráter eliminatório, com duração 

máxima de 03 (três) horas com um total de 20 (vinte) questões, onde cada questão possui valor fixo de 

2.0 (dois) pontos, sendo: 10 questões de Conhecimento Específico; 05 questões de Matemática; 05 

questões de Português. 

4.1.1.1.2 - Serão considerados classificados para entrevista os candidatos que obtiverem no mínimo 60% 

(sessenta por cento) de acerto na avaliação objetiva. 

4.1.1.1.3 - A avaliação objetiva será realizada no dia 16 de Agosto de 2015, com início às 08 horas e 

término às 11 horas, O local de realização da Avaliação Objetiva será divulgado oportunamente no 

Quadro de avisos e no site da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES. 

As avaliações serão elaboradas, aplicadas e corrigidas pela Comissão para Elaboração/ Aplicação e 

Correção da Avaliação Objetiva da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.1.1.1.4 - O candidato deverá chegar ao local de realização da prova com 01(uma) hora de antecedência. 

O candidato que chegar após o horário previsto para o início das provas não poderá realizá-la. 

4.1.1.1.5 - Para a realização da prova o candidato deverá se apresentar munido de comprovante de 

inscrição, documento original com foto e caneta esferográfica transparente com tinta na cor azul ou 

preta. 

4.1.1.1.6 - Não será permitido no dia da avaliação objetiva, o uso de celulares, calculadoras ou outro 

meio de comunicação eletrônico ou verbal, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado o 

candidato que infringir este item. 



 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa – ES, CEP: 29.650-000. 
Telefax: (027) 3259-3892 - CNPJ: 14.491.945/0001-68 

Página 8 de 12 

 

4.1.1.1.7 - Conteúdo 

Programático 

a) Conhecimentos Específicos: Atribuições da Vigilância em Saúde 

Ambiental, Noções sobre o SUS, Dengue, Chikungunya, 

Leishmaniose Tegumentar Americana, Leptospirose, Chagas, 

Raiva, Esquistossomose, Febre Amarela, Hantavirose, Febre 

Maculosa, Malária: epidemiologia, sinais clínicos, agente 

etiológico, vetores, hospedeiros, reservatórios, modo de 

transmissão, períodos de incubação, medidas preventivas; 

b) Matemática: regra de três e operações fundamentais: adição, 

subtração, divisão e multiplicação; 

c) Português: concordância verbal, nominal, ortografia, acentuação 

e interpretação de texto. 

 

4.1.1.1.8 - Referências 

Bibliográficas 

 

a) Coleção Fundamentos da Matemática Elementar da SBM; 

b) Coleção do Professor de Matemática da SBM; 

c) Revista do Professor de Matemática da SBM; 

d) Coleção Fundamentos de Matemática Elementar da Editora Atual; 

e) Coleção Matemática Moderna da Editora Moderna; 

f) BECHARA, Evanildo. Moderna gramática da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro Locerna; 

g) CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da 

língua portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional; 

h) TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo. Scipione; 

i) Jornais e revistas atuais; 

j) Site http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/; 

k) Manuais disponíveis no site: www.saude.gov.br, no tópico 

Vigilância de A a Z. 

4.1.1.2 - 2ª ETAPA – Entrevista: 

4.1.1.2.1 - A entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de 

aproximadamente 15 (quinze) minutos para cada candidato, com valor total de 60 (sessenta) pontos 

sendo eliminado o candidato que obtiver menos de 42 (quarenta e dois) pontos. Os candidatos serão 

avaliados quanto a: 

 

http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/
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Descrição Pontuação 

Disponibilidade e interesse pelo trabalho De 0 (zero) a 12 (doze) pontos 

Conhecimentos básicos sobre SUS De 0 (zero) a 12 (doze) pontos 

Conhecimentos básicos de Vigilância em Saúde De 0 (zero) a 12 (doze) pontos 

Princípios de Moral e Ética De 0 (zero) a 12 (doze) pontos 

Conhecimentos sobre o cargo almejado De 0 (zero) a 12 (doze) pontos 
 

4.1.1.2.2 - A entrevista individual será realizada nos dias 24 a 26 de Agosto de 2015, com início às 08 

horas, O local da entrevista será divulgado oportunamente no Quadro de Avisos e no site da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa/ES. 

4.1.1.2.3 - Para a realização da entrevista o candidato deverá se apresentar munido de comprovante de 

inscrição e documento original com foto. 

4.1.1.2.4 - O candidato deverá chegar ao local da entrevista 15 minutos antes do horário previsto que 

será agendado e divulgado no Quadro de Avisos e site da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES. O 

candidato que chegar após o horário previsto para o início da sua entrevista ficará por último na ordem 

de entrevistas. Os candidatos classificados nesta etapa passarão por um curso de treinamento 

preparatório, mas somente serão contratados conforme vacância dos cargos, sendo chamados conforme 

notas na ordem decrescente (das maiores para as menores notas). 

5 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

5.1 - O somatório dos pontos constituirá o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para 

os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente de Endemias Rurais, em ordem 

decrescente de classificação de acordo com a pontuação. 

5.2 - O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Agente de Vigilância 

Ambiental em Saúde e Agente de Endemias Rurais será elaborado por ordem decrescente do total de 

pontos obtidos. Ocorrendo empate no resultado final, o critério de desempate pela ordem se dará da 

seguinte forma: 

1) candidato que obtiver maior nota na Avaliação Individual; 

2) candidato que tiver a maior idade considerando, ano, mês e dia. 

5.5 - Todas as publicações oficiais referentes ao presente Edital serão fixadas no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, e na internet através do site www.santateresa.es.gov.br, 

sendo que não serão disponibilizadas informações via telefone ou por outros meios de comunicação. 

6 - DOS RECURSOS INTERPOSTOS: 

6.1 - Quando da divulgação do resultado do Processo Seletivo Simplificado o candidato terá até 02(dois) 

dias uteis a partir do primeiro dia útil subsequente a publicação para protocolar o pedido de recurso 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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encaminhado à comissão de organização e avaliação. 

6.2 - Para interpor recurso contra a avaliação procedida o candidato deverá utilizar o Sistema de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES. 

6.3 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 

intempestivo será preliminarmente indeferido. 

6.4 - O recurso deverá ser interposto por requerimento, endereçado à Comissão de Avaliação de 

Recursos Interpostos nomeada através de Portaria, que determinará os casos com base no conteúdo do 

Processo Seletivo Simplificado Edital/SMSA/nº 004/2015. Nele deverá constar o nome do candidato, 

número de inscrição, número da Identidade, cargo pretendido e as razões do recurso. 

6.5 - Todos os recursos serão analisados e as justificativas quanto ao acatamento ou não do recurso serão 

disponibilizados na Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 02 (dois) dias úteis após o término de 

período para interpor recursos. 

6.6 - Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio que não o 

previsto no Edital ou ainda fora do prazo. 

6.7 - Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

6.8 - Sob hipótese alguma, será concedida vista à avaliação procedida após período previsto em Edital. 

6.9 - Feita a revisão de acordo com os recursos interpostos será publicado o resultado final com as 

eventuais alterações caso ocorram. 

6.10 - Quanto ao Edital do Processo Seletivo Simplificado, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao da divulgação do Edital. 

6.11 - O recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Avaliação e Protocolado na Sede da Prefeitura 

Municipal, durante o horário normal de funcionamento. 

7 - DA HOMOLOGAÇÃO, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

7.1 - A homologação do resultado final não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, 

quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital; o 

candidato que não o atender terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo 

Simplificado. 

7.2 - A convocação dos candidatos classificados para ocuparem as vagas, será efetuada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, de acordo com a classificação e necessidade da Administração, no Quadro de 

Avisos e por meio de publicação no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, 

www.santateresa.es.gov.br sendo que não serão disponibilizadas informações via telefone ou por outros 

meios de comunicação. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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7.3 - Caso o candidato classificado convocado não se apresentar para os procedimentos administrativos e 

admissão, no prazo fixado, será considerado como desistente o que implicará na sua automática 

eliminação do Processo Seletivo Simplificado, sendo convocado o candidato classificado em ordem 

subseqüente. 

7.4 - A Contratação em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á mediante assinatura de 

Contrato administrativo pela Secretaria Municipal de Saúde e o profissional Contratado. 

7.5 - Caberá ao candidato, quando solicitado, apresentar laudo médico a ser expedido pelo serviço de 

Medicina do Trabalho do Município de Santa Teresa/ES ou a outro indicado pela Secretaria de 

Administração e Recursos Humanos, para emissão do Atestado Médico Admissional. 

7.6 - O candidato convocado para assumir os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde 

e Agente de Endemias Rurais será submetido a exame médico, de caráter eliminatório, para avaliar o 

grau de resistência física para o desenvolvimento das atividades, particularmente, capacidade e 

problemas respiratórios, quaisquer problemas de coluna, existência de patologias, resistência para 

caminhadas longas sob insolação intensa, alergias à exposição solar, esforço para subir em escadas e 

altura, capacidade para suportar peso (carregar bombas de aspersão de inseticida bolsa de equipamentos). 

7.7 - A avaliação do desempenho do profissional Contratado na forma deste Edital, quando for 

evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, poderá acarretar rescisão imediata do Contrato 

celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde, respeitando a Legislação vigente. 

7.8 - Este Processo Seletivo Simplificado terá validade por 02 (dois) anos, a partir da data de 

homologação, podendo a critério da Administração ou em decorrência da situação de risco à Saúde 

Pública da população, ser prorrogado por até igual período.  

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

8.1 - Fica o candidato obrigado a participar de todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado 

inerente ao cargo pleiteado, sendo desclassificado automaticamente o candidato que faltar qualquer 

uma das etapas do Processo Seletivo Simplificado Edital/SMSA/Nº004/2015. 

8.2 - O candidato aprovado, que não assumir o cargo solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde 

será desclassificado. 

8.3 - Para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente de Endemias Rurais a 

jornada de trabalho está definida conforme cada cargo, e havendo campanhas de saúde em final de 

semana, o profissional poderá ser convocado a participar, garantindo a compensação da jornada 

realizada em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. 

8.4 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 
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8.5 - Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão fixadas 

no Quadro de Avisos e no site www.santateresa.es.gov.br, não se responsabilizando a Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa/ES por publicações não oficiais. 

8.6 - O profissional contratado, na forma contida neste Edital, terá avaliado o seu desempenho 

profissional pela sua chefia imediata. Após 60 (sessenta) dias do início de suas atividades e a cada 3 

(três) meses de exercício, a avaliação deverá ser formalizada em formulário próprio. 

8.7 - A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste Edital, quando for 

evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, poderá acarretar rescisão imediata do Contrato 

celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde, respeitando a Legislação vigente. 

8.8 - A cessação do Contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer: 

1) A pedido do Contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

2) Por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a Contratação; 

3) Quando o contratado incorrer em falta disciplinar; 

4) Quando da homologação de Concurso Público para provimento da carreira/função 

equivalente. 

8.9 - 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. 

8.10 - Todo o Processo Seletivo Simplificado será coordenado pela Comissão Organizadora e 

Examinadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. 

8.11 - De acordo com a Legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Santa Teresa o foro 

competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado. 

8.12 - Para casos omissos no presente Edital que requeiram maiores esclarecimentos deverão ser 

utilizados o Sistema de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES e serão resolvidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, observados os princípios e normas que regem a Administração 

Pública. 

 

Gabinete do Secretario Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, 24 de Julho de 2015. 

 

 

 

 

__________________________________ 

    HENRIQUE LUIS FOLLADOR 

Secretário Municipal de Saúde 


