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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL/SMSA/Nº 002/2014. 

 

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, CIRURGIÃO DENTISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, AUXILIAR 

DE SAÚDE BUCAL, FONOAUDIÓLOGO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, 

NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO 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 

Organizadora e Examinadora designada através da Portaria nº 22/2014, 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, com registro válido no CRM.  

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

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

Registro no Órgão de Classe (CRM); 

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 – CIRURGIÃO DENTISTA 

2.2.1 - Vagas Ofertadas Formação de Cadastro de reserva. 

2.2.2 - Salário Base R$ 2.446,30 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta 
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centavos) 

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

2.2.4 – Escolaridade Formação Superior em Odontologia, com registro válido no CRO. 

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

Saúde do Município de Santa Teresa. 

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 e 

Registro no Órgão de Classe (CRO); 

2.2.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.2.8 - Das Atribuições 

a) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 

epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde 

bucal; 

b) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde 

bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias 

ambulatoriais; 

c) Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 

coletiva a todas as famílias, indivíduos e a grupos específicos, 

de acordo com planejamento local, com resolubilidade; 

d) Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros 

níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo 

acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; 

e) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção 

da saúde e à prevenção de doenças bucais; 

f) 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. 

g) Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente 
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do THD, ACD e ESF; 

h) Realizar supervisão técnica do THD e ACD; e 

i) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da USF. 

2.2.9 – 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. 

2.3–TERATÊUTA OCUPACIONAL 

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

2.3.2 - Salário Base 
R$ 1.223,15 (hum mil, duzentos e vinte e três reais e quinze 

centavos) 

2.3.3 - Carga Horária 20 (vinte) horas semanais  

2.3.4 – Escolaridade 
Formação Superior em Terapia Ocupacional, com registro válido no 

COFFITO. 

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 superior na área, reconhecido pelo MEC e 

Registro no Órgão de Classe (COFFITO); 

2.3.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.3.8 - 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, 
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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. 

2.3.9 - 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. 

2.4–FONOAUDIÓLOGO 

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

2.4.2 - Salário Base 
R$ 2.446,30 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta 

centavos) 

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

2.4.4 – Escolaridade 
Formação Superior em Fonoaudiologia, com registro válido no 

CREFONO. 

2.4.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – NASF –Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família. 

2.4.6 - 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 e 

Registro no Órgão de Classe (CREFONO); 

2.4.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.4.8 - Das Atribuições 

a) Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde 

que requeiram ações de prevenção de deficiências e das 

necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF; 

b) Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto 

com as ESF incluindo aspectos físicos e da comunicação, como 
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consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e 

vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas 

ao autocuidado; 

c) Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz 

respeito ao desenvolvimento infantil; 

d) Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao 

acompanhamento das crianças que apresentam risco para 

alterações no desenvolvimento; 

e) Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as 

fases do ciclo de vida dos indivíduos; 

f) Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 

realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de 

acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada 

das ESF; 

g) Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos 

coletivos; 

h) Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais 

existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros; 

i) Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e 

acompanhamentos; 

j) Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS; 

k) Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas 

terapêuticas conjuntas e complementares; 

l) Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 

m) Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e 

ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, 

recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional 

frente às características específicas de cada indivíduo; 

n) Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade 

o) RBC que pressuponham valorização do potencial da 

comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do 

processo de reabilitação e inclusão; 
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p) Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no 

momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas 

da deficiência de um de seus componentes; 

q) Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e 

encaminhamentos quando necessário; 

r) Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e 

concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos 

realizados por outro nível de atenção à saúde; e 

s) Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou 

social de pessoas com deficiência. 

2.4.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições eações de responsabilidade de 

todos os profissionais que compõem os NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes 

de Saúde da Família – ESF definidas pela Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

2.5–FARMACÊUTICO 

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

2.5.2 - Salário Base 
R$ 2.446,30 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta 

centavos) 

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

2.5.4 – Escolaridade Formação Superior em Farmácia, com registro válido no CRF. 

2.5.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – NASF –Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família. 

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 de formação superior na área, reconhecido pelo MEC e 

Registro no Órgão de Classe (CRF); 

2.5.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.5.8 - Das Atribuições 

a) Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica 

no âmbito da Atenção Básica/Saúde da Família; 

b) Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das 

ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção 

Básica/ Saúde da Família, assegurando a integralidade e a 
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intersetorialidade das ações de saúde; 

c) Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à 

população e aos profissionais da Atenção Básica/Saúde da 

Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o uso; 

d) Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e 

viabilizar a implementação da Atenção Farmacêutica na 

Atenção Básica/ Saúde da Família; 

e) Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e 

insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; - 

receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos 

na Atenção Básica/ Saúde da Família; 

f) Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos, 

inclusive os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na 

perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria 

da qualidade de vida da população; 

g) Subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESF com 

informações relacionadas à morbimortalidade associados aos 

medicamentos; 

h) Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, 

estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, 

projetos na área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem 

desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade; 

i) Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos 

necessários, em conformidade com a equipe de Atenção 

Básica/Saúde da Família, visando uma farmacoterapia racional e 

à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à 

melhoria da qualidade de vida; 

j) Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de 

profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos 

em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; e 

k) Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/ 

Saúde da Família para o cumprimento das atividades referentes 
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à Assistência Farmacêutica. 

2.5.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições eações de responsabilidade de 

todos os profissionais que compõem os NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes 

de Saúde da Família – ESF definidas pela Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

2.6–FISIOTERAPÊUTA 

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

2.6.2 - Salário Base 
R$ 1.223,15 (hum mil, duzentos e vinte e três reais e quinze 

centavos) 

2.6.3 - Carga Horária 20 (vinte) horas semanais  

2.6.4 – Escolaridade 
Formação Superior em Fisioterapia, com registro válido no 

CREFITO. 

2.6.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – NASF –Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família. 

2.6.6 - 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 e 

Registro no Órgão de Classe (CREFITO); 

2.6.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.6.8 - Das Atribuições 

a) Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde 

que requeiram ações de prevenção de deficiências e das 

necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita às ESF; 

b) Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto 

com as ESF incluindo aspectos físicos e da comunicação, como 

consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e 

vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas 

ao auto-cuidado; 

c) Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que diz 

respeito ao desenvolvimento infantil; 

d) Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao 

acompanhamento das crianças que apresentam risco para 
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alterações no desenvolvimento; 

e) Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as 

fases do ciclo de vida dos indivíduos; 

f) Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, 

realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de 

acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada 

das ESF; 

g) Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos 

coletivos; 

h) Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais 

existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros; 

i) Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e 

acompanhamentos; 

j) Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS; 

k) Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas 

terapêuticas conjuntas e complementares; 

l) Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 

m) Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e 

ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, 

recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional 

frente às características específicas de cada indivíduo; 

n) Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na Comunidade 

o) RBC que pressuponham valorização do potencial da 

comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do 

processo de reabilitação e inclusão; 

p) Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no 

momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas 

da deficiência de um de seus componentes; 

q) Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e 

encaminhamentos quando necessário; 

r) Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e 

concessões de órteses, próteses e atendimentos específicos 
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realizados por outro nível de atenção à saúde;  

s) Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou 

social de pessoas com deficiência. 

2.6.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições eações de responsabilidade de 

todos os profissionais que compõem os NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes 

de Saúde da Família – ESF definidas pela Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

2.7–NUTRICIONISTA 

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

2.7.2 - Salário Base 
R$ 2.446,30 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta 

centavos) 

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

2.7.4 – Escolaridade Formação Superior em Nutrição, com registro válido no CRN. 

2.7.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – NASF –Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família. 

2.7.6 - 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 e 

Registro no Órgão de Classe (CRN); 

2.7.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.7.8 - Das Atribuições 

a) Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos 

saudáveis produzidos regionalmente; 

b) Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de 

hortas e pomares comunitários; 

c) Capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas 

de controle e prevenção dos distúrbios nutricionais como 

carências por micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças 

crônicas não transmissíveis e desnutrição; e 

d) Elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção 

nutricional e atendimento para doenças relacionadas à 

Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção 
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básica, organizando a referência e a contra-referência do 

atendimento. 

2.7.9 -Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições eações de responsabilidade de 

todos os profissionais que compõem os NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes 

de Saúde da Família – ESF definidas pela Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

2.8–PSICÓLOGO 

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

2.8.2 - Salário Base 
R$ 2.446,30 (dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta 

centavos) 

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

2.8.4 – Escolaridade Formação Superior em Psicologia, com registro válido no CRP. 

2.8.5 - Setor de Atuação 
Secretaria Municipal de Saúde – NASF –Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família. 

2.8.6 - 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 e 

Registro no Órgão de Classe (CRP); 

2.8.7– Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.8.8 - Das Atribuições 

a) Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade 

profissional; 

b) Apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente 

aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso 

abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de 

internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, 

tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; 

c) Discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de 

ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; 

d) Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar 

problemas vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e 

outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da 
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qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; 

e) Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e 

medicamentos à psiquiatrização e à medicalização de situações 

individuais e sociais, comuns à vida cotidiana; 

f) Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção 

não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em 

relação à loucura; 

g) Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, 

buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na 

comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a 

relevância da articulação intersetorial - conselhos tutelares, 

associações de bairro, grupos de auto-ajuda, etc; 

h) Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos 

estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva 

nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 

i) Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família; e 

j) Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras 

no tratamento e buscando constituir redes de apoio e integração. 

2.8.9 - Além das atribuições definidas acima, existem as atribuições eações de responsabilidade de 

todos os profissionais que compõem os NASF, a serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes 

de Saúde da Família – ESF definidas pela Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. 

2.9 - AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

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

2.9.2 - Salário Base R$ 905,13 (novecentos e cinco reais e treze centavos) 

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

2.9.4 – Escolaridade 
Formação de Auxiliar de Consultório Odontológico, com registro 

válido no CRO. 

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

Saúde do Município de Santa Teresa. 

2.9.6 - 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; 
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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 e Registro no 

Órgão de Classe (CRO); 

2.9.7 – Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

2.9.8 - 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; 

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. 

2.9.9 - 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 da Secretaria Municipal de 

Articulação Institucional e Política (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 8:00hs as 15:00hs. 

3.3 - Período das Inscrições Nos dias 10 a 14 de MARÇO de 2014. 

3.4 – Documentos exigidos 
No ato da inscrição o candidato deverá apresentar 

indispensavelmente: 
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a) Cópia do comprovante de residência do candidato; 

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, 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 

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 
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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 

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 08:00(oito) 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 atendidosos candidatos que estiverem 

de posse da senha. 

4 – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 

4.1 - 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. 

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

qualificação profissional. 

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

4.4 – Será desclassificado 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. 

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

Municipal de Saúde 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. 

5 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

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

2º) Entrevista; 

5.1.1 -1ª ETAPA - Análise de Títulos e Tempo de Serviço 

5.1.1.1 - Na contagem de pontos dos títulos válidos para os cargos de Médico, Cirurgião 

Dentista, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 

Nutricionista e Psicólogo. 
 

Descrição 
Pontos a serem 

atribuídos 

Qualificação profissional com duração acima de 360h 10 pontos 

Qualificação profissional com duração acima de 240h 5 pontos 
 

5.1.1.2 - Na contagem de pontos dos títulos válidos para o cargo de Auxiliar de Consultório 

Dentário. 

 

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 
 

5.1.1.3 – Só serão válidos os cursos e qualificações em áreas afins ao cargo pleiteado, até o limite de 

30 pontos. 

5.1.1.4 – 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. 

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

http://www.santateresa.es.gov.br/
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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. 

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

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

5.1.1.7 - 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 

Cultura). 

5.1.1.8–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. 
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5.1.1.9 - 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. 

5.1.1.10 - A experiência profissional deverá ser comprovada conforme especifica no item 5.1.1.1.7 

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

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

empresa/clínica. 

5.1.1.11 - 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. 

5.1.1.12 - 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. 

5.1.1.13 - 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. 

5.1.2 -2ª ETAPA – Entrevista 

5.1.2.1 - 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 
 

5.1.2.2 - 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. 

5.1.2.3 - A entrevista individual será realizada nos dias 24, 25 e 26 de março de 2014, com início às 

08:00 horas e término previsto as 15:00 horas,na Sala da Secretaria Municipal de Articulação 

Institucional e Política (1º andar), localizado na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 446 - Santa Teresa/ES, 

CEP 29650-000, Prédio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, onde a ordem de convocação para a 

entrevista será definida por ordem de inscrição juntamente com o local de entrevista a ser publicada 
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no dia 20 de março de 2014 através de portaria específica no Mural e no site da Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa. 

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

Dentista, Terapeuta Ocupacional 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; 

e) Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS – 01/2002. 

5.1.2.5 – O conteúdo programático da entrevista individual para os cargos de Fonoaudiólogo, 

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo 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; 

e) Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012; 

f) Portaria 154, de 24 de janeiro de 2008; 

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

inscrição e documento original com foto. 

5.1.2.7 - 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. 

6 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

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

Cirurgião Dentista, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 

Nutricionista e Psicólogo e Auxiliar de Consultório Dentário será obtido através do somatório da 

nota da Avaliação dos Títulos, Tempo de Serviços e da nota da Entrevista. 

6.2 - O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Médico, Cirurgião 

Dentista, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e 

Psicólogo e Auxiliar de Consultório Dentário 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: 
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1) Candidato que obtiver maior pontuação em Títulos; 

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

6.3 -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. 

7- DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

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

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

de organização e avaliação. 

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

Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES. 

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

intempestivo será preliminarmente indeferido. 

7.4 - 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/nº002/2014. Nele deverá constar o nome do candidato, 

nº de inscrição, nº da Identidade, Cargo pretendido e as razões do recurso. 

7.5 - 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. 

7.6 - 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. 

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

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

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

eventuais alterações caso ocorram. 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

8.1 - 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. 

8.2 - 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 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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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. 

8.3 - 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. 

8.4 - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos documentos solicitados que serão 

divulgados juntamente com a convocação no mural de avisos e no Site Oficial da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa. 

8.5 - 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. 

8.6 - 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. 

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, respeitada a legislação vigente. 

8.8 - Este processo seletivo terá validade por 02 (dois) anos, a partir da data de homologação, 

podendo a critério da Administraçãoou em decorrência da situação de risco à saúde pública da 

população, ser prorrogado por até igual período. 

9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 - 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/nº002/2014. 

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

será desclassificado. 

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

9.4 - 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. 

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

notas na ordem decrescente (das maiores notas para as menores). 
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9.6 - Na vacância do titular da vaga, durante o período, será convocado o suplente, e assim 

sucessivamente, respeitando as vagas 

9.7 - 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. 

9.8 - 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. 

9.9 - 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. 

9.10 - 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. 

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

Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. 

9.12 - 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. 

9.13 - 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, 19 de Fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

LUÍZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO 

Secretário Municipal de Saúde 

 


