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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL/SMSA/Nº 003/2014. 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ ES, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente edital, que estabelece instruções destinadas à realização de 

Processo Seletivo Simplificado objetivando a contratação e formação de cadastro de reserva para 

os cargos de MÉDICO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO 

DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, para a prestação de serviços na 

Secretaria Municipal de Saúde de acordo com as condições estabelecidas neste edital e na legislação 

vigente. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 - O Processo Seletivo Simplificado será regido pelo presente Edital e coordenado pela Comissão 

Examinadora designada através da Portaria nº62/2014, pela Secretaria Municipal de Saúde 

especialmente para este processo. 

1.2 - O presente processo destina-se à seleção de profissionais para contratação sob o regime de 

Contrato Administrativo, e os demais classificados, em ordem decrescente, poderão ser contratados 

posteriormente, durante a vigência do presente edital, conforme as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

2 – DOS CARGOS: 

2.1 - MÉDICO 

2.1.1 - Vagas Ofertadas 02 (duas) vagas e Formação de cadastro de reserva. 

2.1.2 - Salário Base 
R$ 4.692,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais) 

acrescidos de gratificação de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais) 

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

2.1.4 – Escolaridade Formação Superior em Medicina. 

2.1.5 - Setor de Atuação 
Equipes de Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Santa Teresa. 

2.1.6 -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. 
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e) Diploma de formação superior na área, reconhecido pelo MEC. 

2.1.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.1.8 - Das Atribuições 

a) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as 

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 

adulta e terceira idade; 

b) Realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e em 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações, etc.); 

c) Realizar atividades de demanda espontânea e programada em 

clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias 

ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e 

procedimentos para fins de diagnósticos; 

d) Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e 

alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra 

referência local, mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela 

referência; 

e) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 

mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do 

usuário; 

f) Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente 

dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e 

g) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF. 

2.1.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições globais comuns a todos os 

profissionais que podem ser complementadas com diretrizes e normas da gestão local. 

2.2–TERATÊUTA OCUPACIONAL 

2.2.1 - Vagas Ofertadas 01 (uma vaga) e Formação de cadastro de reserva. 

2.2.2 - Salário Base 
R$ 1.272,07 (hum mil, duzentos e setenta e dois reais e sete 

centavos). 

2.2.3 - Carga Horária 20 (vinte) horas semanais  
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2.2.4 – Escolaridade Formação Superior em Terapia. 

2.2.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – CEMAP – Centro Municipal de 

Apoio Psicossocial, e outros setores correlacionados. 

2.2.6 - 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. 

e) Diploma de formação superior na área, reconhecido pelo MEC. 

2.2.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.2.8 - Das Atribuições 

a) Promover ações profissionais, de alcance individual e/ou 

coletivo, preventivas aos distúrbios cinético-ocupacionais; 

b) Prescrever a atividade humana como recurso terapêutico em 

seus aspectos biopsicosóciocultural, através de procedimentos 

que envolvam as atividades construtivas, expressivas e 

laborativas; 

c) Analisar a atividade laboral através do controle ergonômico; 

d) Identificar o nexo causal das demandas 

ocupacional/laborativas intercorrentes através de entrevista, 

onde são ouvidas as queixas do trabalhador, e análise da 

atividade laboralexercida, considerando as questões sociais, 

psicológicas e ergonômicas presentes na vida do cidadão; 

e) Orientar a adaptação do ferramental de trabalho para melhorar a 

qualidade da atividade laboral desenvolvida; 

f) Dirigir oficinas terapêuticas; 

g) Prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria 

especializada no seu campo de intervenção profissional; 

h) Participar de programas educativos preventivos destinados ao 

processo de manutenção da saúde; 

i) Executar outras tarefas correlatas. 

2.2.9 - Os ocupantes do cargo têm como atribuições, serem ente profissional ativo nos processos de 

planejamento e implantação de programas destinados à educação do trabalhador nos temas referentes 

ao acidente de trabalho, doença funcional/ocupacional e educação para a saúde. 

2.3 – ASSISTENTE SOCIAL 
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2.3.1 - Vagas Ofertadas 01 (uma vaga) e Formação de cadastro de reserva. 

2.3.2 - Salário Base 
R$ 1.790,22 (hum mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois 

centavos) 

2.3.3 - Carga Horária 30 (trinta) horas semanais - 06 (seis) horas diárias. 

2.3.4 – Escolaridade Formação Superior em Serviço Social. 

2.3.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – CEMAP – Centro Municipal de 

Apoio Psicossocial, e outros setores correlacionados. 

2.3.6 - 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. 

e) Diploma de formação na área reconhecido pelo MEC. 

2.3.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.3.8 - Das Atribuições 

a) Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas de 

desajustamento; 

b) Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal em casos 

particulares ou para grupos de indivíduos; 

c) Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando 

mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as 

particularidades de indivíduos ou grupos; 

d) Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento 

do espírito social e dos reajustes sociais; 

e) Organizar meios de recreação ou espairamento e outros serviços 

sociais; 

f) Prestar ou ajudar a prestar serviços de consultas; 

g) Orientar aos indivíduos quanto aos direitos à assistência 

financeira, médica ou de outro tipo e promover sua concessão; 

h) Promover a prestação de assistência financeira e médica a 

necessitados; 

i) Observar a evolução dos casos após os resultados dos problemas 

mais imediatos; 

j) Planejar e promover inquéritos sobre a situação social dos 

escolares e de suas famílias; 
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k) Fazer os levantamentos sócio-econômicos com vistas ao 

planejamento habitacional nas comunidades; 

l) Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem a 

comunidade como hospitais, igreja, escolas especiais, etc.; 

m) Apresentar dados para a elaboração e execução de planos para o 

serviço social de casos específicos; 

n) Elaborar relatórios e mapas estatísticos sobre sua atividades; 

o) Executar outras tarefas correlatas. 

2.3.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições globais comuns a todos os 

profissionais que podem ser complementadas com diretrizes e normas da gestão local. 

2.4–TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

2.4.1 - Vagas Ofertadas 01 (uma vaga) e Formação de cadastro de reserva. 

2.4.2 - Salário Base R$ 960,16 (novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos) 

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

2.4.4 – Escolaridade Habilitação específica da área a nível de Ensino . 

2.4.5 - Setor de Atuação Secretaria Municipal de Saúde. 

2.4.6 - Pré-Requisitos 

f) Ser Brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

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

h) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

j) Diploma de formação na área reconhecido pelo MEC. 

2.4.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.4.8 - Das Atribuições 

p) Participar da programação da assistência de enfermagem; 

q) Executar ações assistenciais de enfermagem, de nível médio 

técnico; 

r) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem 

em grau auxiliar; 

s) Participar da equipe de saúde; 

t) Prestar, sob supervisão, cuidados diretos de enfermagem a 

pacientes em estado grave; 

u) Prever e controlar, sob supervisão, doenças transmissíveis em 

geral em programas de vigilância epidemiológica; 
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v) Prever e controlar sistematicamente, sob supervisão, os danos 

físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência 

à saúde; 

w) Anotar, quando for o caso, no prontuário do paciente as 

atividades da assistência de enfermagem para fins estatísticos; 

x) Participar de campanhas de vacinação; 

y) Participar nos programas e nas atividades de assistência integral 

à saúde individual e de grupos específicos, particularmente 

daqueles prioritários e de alto risco; 

z) Executar outras tarefas correlatas. 

2.4.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições globais comuns a todos os 

profissionais que podem ser complementadas com diretrizes e normas da gestão local. 

2.5 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

2.5.1 - Vagas Ofertadas 01 (vaga) e Formação de cadastro de reserva. 

2.5.2 - Salário Base 
R$ 941,34 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro 

centavos) 

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

2.5.4 – Escolaridade Formação de Auxiliar de Consultório Odontológico. 

2.5.5 - Setor de Atuação 
Equipes de Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Santa Teresa. 

2.5.6 - 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. 

e) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Auxiliar de 

Consultório Odontológico, reconhecido pelo MEC. 

2.5.7 – Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.5.8 - Das Atribuições 

a) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as 

famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e 

protocolos de atenção à saúde; 

b) Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados; 

c) Preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 
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d) Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos 

procedimentos clínicos; 

e) Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 

odontológicos; 

f) Organizar a agenda clínica; 

g) Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 

bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar;  

h) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF. 

2.5.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições globais comum a todos os 

profissionais que podem ser complementadas com diretrizes e normas da gestão local. 

3 – DO PROCESSO GERAL DE INSCRIÇÃO: 

3.1 –Local 

As inscrições serão realizadas na Sala de Gerência da Atenção 

Primária em Saúde (1º andar), localizada na Rua Darly Nerty 

Vervloet, nº 446 - Santa Teresa/ES, CEP 29650-000, Prédio da 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa. 

3.2 - Horário das Inscrições Das 8:30hs as 15:00hs. 

3.3 - Período das Inscrições Nos dias 18 a 22 de agosto de 2014. 

3.4 – Documentos exigidos 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar 

indispensavelmente: 

a) Cópia do comprovante de residência do candidato; 

b) Copia do Comprovante de escolaridade autenticado; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia do CPF; 

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

Justiça Eleitoral/comprovante da ultima votação; 

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) Currículo, Cópia dos Títulos e Tempo de Serviço em ordem 
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cronológica de tempo; 

j) Demais documentos exigidos no item de pré-requisito 

correspondente ao cargo almejado. 

3.5 – Requisitos 

No ato da inscrição o candidato deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) Não enquadrar-se na vedação de acúmulo de cargos (artigo 

37, XVI da Constituição Federal); 

b)  Apresentar todos os documentos exigidos no item 3.4 deste 

Edital de acordo com o cargo almejado; 

3.6 - Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos, e estar de pleno acordo com os mesmos; 

3.7 - 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. 

3.8 - A inscrição do candidato no presente processo seletivo implicará o conhecimento e aceitação 

das condições estabelecidas neste edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, 

sob nenhuma hipótese. 

3.9 - 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. 

3.10 - 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.  

3.11 - 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 3.4 deste Edital. 

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

conforme cargo almejado. 

3.13 - Na impossibilidade de entrega dos comprovantes original de qualificação, o candidato poderá 

apresentar declaração que comprove a conclusão do respectivo curso de formação ou curso de pós-

graduação, na versão original ou cópia autenticada em cartório ou cópia simples previamente 
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autenticada pelo servidor designado pelo recebimento da inscrição. 

3.14 - Em se tratando de curso de pós-graduação, além dos procedimentos previstos no item 3.13, a 

declaração deverá também indicar a data de conclusão do curso e aprovação de monografia. 

3.15 - 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. 

3.16 - Os candidatos que chegarem ao local de inscrição deverão formar filas por ordem de 

chegada, aguardando a chamada conforme ordem organizada pelos mesmos. As inscrições terão 

início a partir das 08:30 (oito e trinta) horas e se encerrarão às 15:00 (quinze) horas. 

3.17 - Nos dias correspondentes a inscrição, exatamente às 15:00 h, os candidatos que estiverem na 

fila para efetuarem suas inscrições receberão uma senha que será entregue do último candidato da 

fila para o primeiro garantindo que após as 15:00h só serão atendidos os candidatos que estiverem 

de posse da senha. 

4 – DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 

4.1 - Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII da Constituição da República Federativa 

do Brasil, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total geral das vagas, destinadas aos candidatos 

com deficiência, compatível com a atividade escolhida. 

4.2 - A cada 20 (vinte) vagas convocadas, 01 (uma) será destinada a candidato com deficiência. 

4.3 - O candidato com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos. 

4.4 - Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no ato da inscrição: 

a) declarar-se com deficiência; 

b) comprovar mediante laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 03 

(três) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a 

provável causa da deficiência. O laudo médico deverá atestar também a compatibilidade da 

deficiência com o exercício das atividades do cargo pretendido. 

4.5 - O candidato que não declarar a deficiência ou deixar de apresentar o laudo médico 

ORIGINAL perderá a prerrogativa de concorrer às vagas reservadas, inclusive por recurso 

administrativo. 

4.6 - O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este Processo 

Seletivo e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 

4.7 - Os candidatos que se declararem com deficiência, se classificados no Processo Seletivo 

Público, serão convocados para se submeterem à perícia médica, de responsabilidade da Prefeitura 



 

Página 10 de 17 

 

Municipal de Santa Teresa, que verificará a sua qualificação como deficiente ou não, de acordo 

com o preconizado no Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações. 

4.8 - Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a 

espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto Federal n.º 

3.298/99 e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência. 

4.9 - A não observância do disposto no item 9.8.4, letra b, deste edital, a reprovação na perícia 

médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos 

candidatos em tais condições. 

4.10 - O candidato com deficiência, reprovado na perícia médica, por não ter sido considerado 

deficiente, figurará na lista de classificação geral por cargo/formação. 

4.11 - O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência, se classificados no 

Processo Seletivo e considerados com deficiência, terão seus nomes publicados em lista à parte. 

4.12 - As vagas definidas neste edital para pessoas com deficiência que não forem providas por 

falta de candidatos com deficiência aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, 

observada a ordem geral de classificação por cargo/formação. 

4.13 - As atribuições do cargo devem ser compatíveis com o tipo de deficiência do qual a pessoa é 

portadora. Se o cargo público exigir do candidato aptidões que a deficiência o impeça de realizar as 

atribuições, o Processo Seletivo Simplificado não oferecerá a reserva de vagas. 

5 – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

5.1 - 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. 

5.2 - Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos títulos para pontuação na área de 

qualificação profissional. 

5.3 - 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. 

5.4 – Será indeferido o candidato que não cumprir as exigências contidas neste edital e faltar a 

qualquer uma das etapas do processo seletivo de acordo com o cargo almejado. 

5.5 – As informações contidas nesse edital estarão disponíveis no Mural de Avisos da Secretaria 

Municipal de Saúde e no site www.santateresa.es.gov.brda Prefeitura Municipal de Santa Teresa – 
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ES, não sendo disponibilizadas cópias impressas do referido edital nem prestadas informações via 

telefone ou por outros meios de comunicação. 

6 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

6.1 - Das Etapas 
1º) Análise de Títulos e Tempo de Serviço; 

2º) Entrevista; 

6.1.1 -1ª ETAPA - Análise de Títulos e Tempo de Serviço 

6.1.1.1 - Na contagem de pontos dos títulos válidos para os cargos de Médico, Terapeuta 

Ocupacional e Assistente Social. 
 

Descrição 
Pontos a serem 

atribuídos 

Qualificação profissional com duração acima de 360h 10 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 240h 5 pontos 
 

6.1.1.2 - Na contagem de pontos dos títulos válidos para o cargo de Técnico de Enfermagem e 

Auxiliar de Saúde Bucal. 
 

Descrição 
Pontos a serem 

atribuídos 

Qualificação profissional com duração acima de 360h 10 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 240h 8 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 120h 6 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 80h 5 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 70h e até 80h 4 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 60h e até 70h 3 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 40h e até 60h 2 pontos 

Qualificação profissional com duração de 30h e até 40h 1 ponto 
 

6.1.1.3 – Só serão válidos os cursos e qualificações em áreas afins ao cargo pleiteado, concluídos nos 

últimos 05 (cinco) anos, até o limite de 30 pontos. 

6.1.1.4 – Em caso de apresentação de diplomas, certificados e declarações de conclusão de curso 

superior, serão aferidos apenas quando oriundos de instituições reconhecidas e credenciadas para 

oferecer o curso pelo órgão competente do sistema de ensino. 

6.1.1.5 - Não serão computados pontos para cursos exigidos como pré-requisito, bem como não serão 

pontuados os cursos de formação de grau igual ou inferior ao apresentado como requisito ao exercício 

do cargo ou curso não concluído até a data da inscrição. 

6.1.1.6 - Não serão contabilizados como cursos e tempo de serviço: oficinas, fórum, estágio 

obrigatório da área de formação, seminários, congressos, monitoria, projetos, palestras. 

6.1.1.7 - Os cursos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por documento 

expedido por tradutor juramentado e em reconhecimento do MEC (Ministério da Educação e 
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Cultura). 

6.1.1.8–Atividade Prestada 

a) Em órgão Público: declaração ou certidão de tempo de serviço 

expedido pelo órgão empregador, do poder federal, estadual ou 

municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em 

papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e 

assinado. 

b) Empresa privada ou órgão público: Cópia da carteira de 

trabalho (registro do (s) contrato(s) de trabalho e páginas de 

identificação do candidato na respectiva carteira de trabalho – 

foto e dados pessoais). No caso de contrato de trabalho em vigor 

(carteira sem data de saída), o candidato deverá também anexar 

declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, 

data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, 

atestando término ou continuidade do trabalho. 

c) Como Autônomo: Certidão emitida por órgão competente 

(Prefeitura ou INSS), comprovando o tempo de cadastro como 

autônomo no cargo e área/especialidade que pleiteia o contrato. 

d) Como prestador de serviços: Cópia do contrato de prestação 

de serviços e declaração da empresa comprovando período 

efetivo de atuação no período a que se reporta o respectivo 

contrato. 

e) Serviço voluntário: DECLARAÇÃO expedida pelo órgão 

onde prestou serviço voluntário, em papel timbrado, com 

carimbo do órgão expedidor, datado e assinado. 

f) Cooperativado: Cópia do documento que comprove o vínculo 

entre o candidato e a cooperativa, bem como declaração da 

empresa onde atua comprovando período efetivo de atuação. 

6.1.1.9 - Será atribuído 01(um) ponto para cada ano de serviço na área da saúde pública ou privada, 

considerando somente o tempo de serviço prestado estritamente no cargo pleiteado até o valor 

máximo de 20 (vinte) pontos. 

6.1.1.10 - A experiência profissional deverá ser comprovada conforme especifica no item 5.1.1.1.8 

deste Edital, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, comprovantes de experiência profissional fora 

dos padrões nele especificados, bem como experiência profissional na qualidade de dono/ sócio de 
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empresa/clínica. 

6.1.1.11 - Somente serão validadas comprovações de experiências profissionais que especificarem dia 

/ mês / ano de entrada e dia / mês / ano de saída do serviço. Para efeito de comprovação de pré-

requisito, a experiência profissional será validada independentemente do ano que tenha sido prestado. 

6.1.1.12 - Considera-se experiência/exercício profissional, para efeito de pontuação, toda atividade 

desenvolvida no cargo que pleiteia o contrato, ocorrida após respectiva conclusão de curso ou colação 

de grau no curso exigido para o exercício do cargo. 

6.1.1.13 - Não será computada como experiência profissional, de monitoria, bolsa de estudos, de 

residência médica, ou outras atribuições prestadas fora do cargo que pleiteia o contrato. 

6.1.2 -2ª ETAPA – Entrevista 

6.1.2.1 - A entrevista terá o valor máximo de 50 pontos onde os candidatos serão avaliados quanto a: 

Descrição Pontuação 

Disponibilidade e interesse pelo trabalho De 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

Conhecimentos básicos sobre SUS De 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

Conhecimentos básicos de Vigilância em Saúde De 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

Princípios de Moral e Ética De 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

Conhecimentos sobre o cargo almejado De 0 (zero) a 10 (dez) pontos 
 

6.1.2.2 - A entrevista individual, de caráter eliminatório será realizada por equipe multiprofissional 

nomeada através de portaria específica, e terá duração de aproximadamente 15 (quinze) minutos para 

cada candidato, com valor total de 50 (cinquenta) pontos sendo eliminado o candidato que obtiver 

menos de 20 (vinte) pontos. 

6.1.2.3 - A entrevista individual será realizada nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 2014, com início às 

08:00 horas e término previsto as 15:00 horas, onde a ordem de convocação para a entrevista será 

definida por ordem de inscrição juntamente com o local de entrevista a ser publicada no dia 28 de 

agosto de 2014 através de portaria específica no Mural e no site da Prefeitura Municipal de Santa 

Teresa. 

6.1.2.4 – O conteúdo programático da entrevista individual para os cargos de Médico, 

Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde 

Bucal será: 

a) Código de Ética Profissional da área profissional escolhida pelo candidato; 

b) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

c) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; 

d) Portaria MS 648/2006 – Política Nacional de Atenção Básica; 
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e) Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS – 01/2002. 

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

inscrição e documento original com foto. 

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

será agendado e divulgado no mural de avisos da Secretaria Municipal de Saúde e site da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa. O candidato que chegar após o horário previsto para o início da sua 

entrevista ficará por último na ordem de entrevistas. 

7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1 – O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Médico, 

Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal 

será obtido através do somatório da nota da Avaliação dos Títulos e Tempo de Serviços e da nota da 

Entrevista. 

7.2-O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Médico, Terapeuta 

Ocupacional, Assistente Social, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Saúde Bucal 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 pontuação em Títulos; 

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

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

da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, 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. 

8- DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

8.1 - Quando da divulgação do resultado do processo seletivo o candidato terá até 02(dois) dias uteis 

a partir do primeiro dia útil subsequente para protocolar o pedido de recurso encaminhado à comissão 

de organização e avaliação. 

8.2 - Para interpor recurso contra a avaliação procedida o candidato deverá preencher formulário 

próprio (vide Anexo I) e utilizar o Sistema de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - 

ES. 

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

intempestivo será preliminarmente indeferido. 

8.4 - 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 003/2014. Nele deverá constar o nome do candidato, 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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nº de inscrição, nº da Identidade, Cargo pretendido e as razões do recurso. 

8.5 - 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. 

8.6 - 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. 

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

8.8- Sob hipótese alguma será concedida vista à avaliação procedida após período previsto em edital. 

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

eventuais alterações caso ocorram. 

9-DA HOMOLOGAÇÃO, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO. 

9.1- 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. 

9.2 - 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 

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

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

outros meios de comunicação. 

9.3 - 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. 

9.4 - No ato da convocação o candidato deverá entregar impreterivelmente cópia dos documentos 

solicitados (conforme Anexo II) que serão divulgados juntamente com a convocação no mural de 

avisos e no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Teresa. 

9.5 - 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. 

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

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

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

9.7 - A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste edital, quando for 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, poderá acarretar rescisão imediata do 

contrato celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde, respeitada a legislação vigente. 

9.8 - Este processo seletivo 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. 

10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1-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/nº003/2014. 

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

Saúde será desclassificado. 

10.3 - Após o término do processo de seleção, publicação, homologação e contratação de que trata 

este Edital, a Secretaria Municipal de Saúde, promoverá o cadastramento de novos candidatos para 

suprimento de vagas, que surgirem no decorrer da validade deste, respeitada sempre a devida 

análise do currículo do candidato, observando a ordem cronológica de protocolo. A chamada deste 

profissional ocorrerá somente depois de esgotada a lista de classificação e, até que novo processo 

seletivo seja realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

10.4 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste edital. 

10.5 - Todas as publicações oficiais  referentes ao presente processo seletivo serão fixadas no mural 

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

Santa Teresa por publicações não oficiais. 

10.6 - Os candidatos serão contratados conforme vacância dos cargos, sendo chamados conforme 

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

10.7 - Na vacância do titular da vaga, durante o período, será convocado o suplente, e assim 

sucessivamente, respeitando as vagas. 

10.8 - 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, sendo que esta avaliação deverá ser formalizada em formulário próprio. 

10.9 - 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, respeitada a legislação vigente. 

10.10 - 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; 
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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. 

10.11 - 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. 

10.12 - Todo o processo seletivo será coordenado pela Comissão Organizadora e Examinadora do 

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. 

10.13 - 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. 

10.14 - Para casos omissos no presente Edital que requeiram maiores esclarecimentos deverá ser 

utilizado 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, 31 de Julho de 2014. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

HENRIQUE LUIS FOLLADOR 

Secretário Municipal de Saúde 

 


