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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Edital SMSA Nº 004/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES torna pública a abertura

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

provimento em designação temporária e cadastro de reserva para DIVERSOS cargos para

atuarem na Secretaria Municipal de Saúde em consonância com o Art.  37,  inciso IX da

Constituição Federal e condições estabelecidas neste Edital.

1 – Disposições preliminares

1.1 – O Processo Seletivo Simplificado de que se trata o presente Edital tem a finalidade de

seleção  de  candidatos  para  provimento  de  cargos  públicos,  com  vistas  à  contratação

temporária por tempo determinado, com validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado

por até igual período, a critério da Administração.

1.2 – Será coordenado pela Comissão nomeada por meio da Portaria SMSA nº 66/2017, que

supervisionará todas as etapas deste Processo até o encaminhamento ao Prefeito Municipal

com o resultado final para devida homologação.

1.3  – É  condição  essencial  para  se  inscrever  neste  Processo  Seletivo  Simplificado  o

conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital.

1.4 – Ao se inscrever, o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente

com os termos deste Edital e legislação vigente.

1.5 – A convocação para contratação temporária de pessoal dar-se-á de acordo com as

necessidades do serviço, a partir da homologação do resultado final.

1.6  – O  Processo  Seletivo  Simplificado  será  feito  por  meio  de  análise  de  experiência

profissional  e de títulos (qualificação profissional),  além de entrevista,  ambas de caráter

classificatório e eliminatório.

1.7 -  Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado

serão  divulgadas  exclusivamente  no  site  oficial  da  Prefeitura  de  Santa  Teresa/ES

(www.santateresa.es.gov.br),  no  site  do  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Espírito  Santo

(www.diariomunicipal.es.gov.br) e no mural de avisos da Prefeitura de Santa Teresa/ES, não

se responsabilizando a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES por publicações

não oficiais.
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2 – Dos cargos

         

2.1 -  O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital, tem a finalidade de

preencher  as  vagas,  com vistas  à  contratação  temporária  por  tempo determinado,  bem

como cadastro de reserva, como segue:

Cargo Nível de escolaridade Vaga Salário
Carga horária

semanal

Assistente Social
para o CAPS

Formação superior completa em
Curso de Graduação em Serviço
Social em Instituição reconhecida

pelo MEC

Cadastro de
Reserva

Salário Base: 

R$ 1.861,82 
30 horas

Auxiliar de Saúde
Bucal de ESF

Ensino Médio Completo em
Instituição reconhecida pelo MEC
e curso específico de Auxiliar de

Saúde Bucal em Instituição
Reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 978,99 e

Insalubridade:

R$ 195,80

40 horas

Cirurgião Dentista
de ESF

Formação superior completa em
Curso de Graduação de Cirurgião

Dentista em Instituição
reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 2.645,92

Insalubridade: 

R$ 529,18

40 horas

Enfermeiro de
ESF

Formação superior completa em
Curso de Graduação de

Enfermagem em Instituição
reconhecida pelo MEC

 Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 2.645,92

Insalubridade

R$ 529,18:

40 horas

Enfermeiro para o
CAPS

Formação superior completa em
Curso de Graduação de

Enfermagem em Instituição
reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 1.322,95
20 horas

Enfermeiro

Formação superior completa em
Curso de Graduação de

Enfermagem em Instituição
reconhecida pelo MEC

 Cadastro de
reserva 

Salário Base:

R$ 1.322,95
20 horas

Farmacêutico
Bioquímico

Formação superior completa em
Curso de Graduação de
Farmácia em Instituição
reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 1.322,95
20 horas

Fiscal de
Saneamento

Ensino Médio Completo em
Instituição reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$: 748,94
30 horas

2



                  
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

            Estado do Espírito Santo

Fiscal de
Vigilância
Sanitária 

Ensino Médio Completo em
Instituição reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$: 748,94
30 horas

Fisioterapia 

Formação superior completa em
Curso de Graduação de

Fisioterapia em Instituição
reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 1.322,95
20 horas

Médico
Autorizador de

AIH

Formação superior completa em
Curso de Graduação de Medicina
em Instituição reconhecida pelo

MEC

Cadastro de
reserva

R$ 1.322,96 20 horas

Médico de ESF

Formação superior completa em
Curso de Graduação de Medicina
em Instituição reconhecida pelo

MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 5.074,86;

Insalubridade:

R$ 1.014,97 e

Gratificação:

R$ 3.213,60

40 horas

Psicólogo para o
CAPS

Formação superior completa em
Curso de Graduação de
Psicologia em Instituição
reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 1.322,96

20 horas

Técnico em
Enfermagem 

Ensino Médio Completo em
Instituição reconhecida pelo MEC
e curso Técnico em Enfermagem

reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 937,00
30 horas

Técnico em
Enfermagem

para ESF

Ensino Médio Completo em
Instituição reconhecida pelo MEC
e curso Técnico em Enfermagem

reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base: 

R$ 998,56

Insalubridade:

R$ 199,71

40 horas

Terapeuta
Ocupacional para

o CAPS

Formação superior completa em
Curso de Graduação de Terapia

Ocupacional em Instituição
reconhecida pelo MEC

Cadastro de
reserva

Salário Base:

R$ 1.322,96

20 horas

2.2 - Pré-requisitos para investidura nos cargos: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter, na

data da convocação, se aprovado neste Processo Seletivo Simplificado, a idade mínima de

18  (dezoito)  anos  completos;  estar  em  dia  com  suas  obrigações  militares  e  eleitorais;

possuir  graduação  na  área pretendida,  para  os  cursos  de  nível  superior;  possuir  curso

específico,  para  os  cargos  de  nível  médio  (como  consta  na  tabela  no  item  2.1);  estar

habilitado ao exercício da profissão e possuir registro de classe.
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2.3 - No ato da convocação o candidato não deverá possuir rescisão de contrato temporário

ou público por justa causa nos últimos 12 (doze) meses, ficando claro que a verificação

posterior de tal ocorrência acarretará rescisão justificada do contrato de trabalho. 

3 - Das inscrições

3.1 - As inscrições serão gratuitas e realizadas na sede da Prefeitura Municipal de Santa

Teresa/ES, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa – ES, no dia

03 ao dia 07 de abril (exceto sábado e domingo),  de 8 h às 11h e de 12 h 30 min às 15 h.

3.2 - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por terceiro, por meio 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.

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

preenche  todos  os  requisitos  exigidos  para  a  inscrição  no  presente  Processo  Seletivo

Simplificado, item 2.2, e para o exercício da função pública conforme o cargo pleiteado.

3.4 - No ato da inscrição o candidato deverá preencher formulário padrão com letra legível,

não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, sob pena

de indeferimento da inscrição.  

Também deverá realizar a entrega de cópia autenticada ou cópia simples com apresentação

original dos documentos abaixo e preencher o check-list da documentação entregue. 

3.4.1 - Currículo; 

3.4.2  - Documento  oficial  que  contenha  foto  (RG,  CNH ou  Carteira  de  Registro

Profissional); 

3.4.3 - CPF; 

3.4.4  - Comprovante  de  escolaridade  mínima  exigida  para  o  cargo  pretendido

(conforme item 2.1);

3.4.5  - Título  de  eleitor  e  comprovante  de  regularidade  junto  a  Justiça

Eleitoral/comprovante da última votação; 

3.4.6 - Comprovante de residência; 

3.4.7 - Certificado de reservista (sexo masculino); 
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3.4.8  - Atestado  de bons  antecedentes:  (www.sesp.es.gov.br)  e  se  a  carteira  de

identidade for de outro Estado é necessário procurar a Polícia Civil para solicitar o

atestado);

3.4.9 – Foto 3x4;

3.4.10 – Documento de Registro de Classe;

3.4.11 – Comprovante (s) de experiência profissional;

3.4.12 – Comprovante (s) de qualificação profissional.

3.5  - Deverão  constar  no  currículo  as  informações  relativas  a  dados  pessoais,

documentação, escolaridade, experiência profissional, qualificação profissional e exigências

inerentes ao cargo,  sendo anexada toda a documentação comprovando as informações

fornecidas.  Informações sem documentação comprobatória não serão consideradas para

este  Processo  Seletivo,  podendo  acarretar  em  eliminação  sumária  do  candidato.  As

informações  prestadas  no  currículo  serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  que

deverá fazê-las de forma correta e legível.

3.6 - Nenhum documento novo poderá ser apresentado após a efetuação da inscrição.

3.7  - Uma  vez  efetivada  a  inscrição,  não  será  permitida,  em  hipótese  alguma,  a  sua

alteração.

3.8 - O candidato que apresentar documentações falsas ou inexatas, bem como as que não

satisfazerem aos termos deste edital, ficará impedido de participar, pelo prazo de 02 (dois)

anos, de concursos e processos seletivos realizados pelo município de Santa Teresa/ES,

além das imputações criminais ao caso.

3.9 - Na impossibilidade de entrega do diploma ou histórico escolar,  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 por servidor designado especialmente para receber as inscrições

deste Processo Seletivo Simplificado.

3.10 - Em se tratando de curso de pós-graduação, além dos procedimentos previstos no

item  anterior,  a  declaração  deverá  também  indicar  a  data  de  conclusão  do  curso  e

aprovação de monografia.

3.11 – Não serão aceitos protocolos de documentos;

3.12 – Terá a inscrição indeferida o candidato que: 

3.12.1  - Não  apresentar  todos  os  documentos  exigidos  como  pré-requisito,

comprovados em conformidade com este Edital; 
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3.12.2 - Não apresentar a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, na

versão original; 

3.12.3 - Não preencher todos os requisitos fixados no item 2.2 deste Edital;

3.13 - Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos títulos (comprovantes) a

serem  relacionados  para  comprovação  do  pré-requisito  e  para  pontuação  na  área  de

qualificação e experiência profissional.

3.14 – As inscrições do Edital SMSA nº 014/2016 e nº 016/2016, serão reaproveitadas

para este novo Edital. 

4 – Das etapas do processo seletivo

4.1 - O Processo Seletivo Simplificado será realizado em etapa única, sendo: Avaliação de

títulos (qualificação profissional) e tempo de serviço (experiência profissional);

4.2 - Do cronograma das etapas do Processo Seletivo Simplificado:

Recurso ao Edital
Inscrições

Análise de documentos
Deferimento das inscrições 
Publicação do resultado final

Prazo para recurso do resultado final
Análise de recurso

Resultado final pós-recurso
Homologação
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4.3 –  Qualificação Profissional:  Na contagem de pontos dos certificados de qualificação

profissional para Nível Superior serão atribuídos pontos conforme o seguinte: 

Descrição Pontos atribuídos

Certificado de Curso de Doutorado na área de Saúde 15
Certificado de Curso de Mestrado na área de Saúde 12
Certificado de Curso de Pós Graduação Latu 

Sensu/Especialização na área de Saúde
08

Certificado de Curso Avulso na área específica do cargo com

duração superior a 120h 
06

Certificado de Curso Avulso na área específica do cargo com

duração de 80 a 119h
04

Certificado de Curso Avulso na área específica do cargo com

duração de 40 a 79h
03

Certificado de Participação em Congressos, simpósios, 

fóruns, encontros e demais eventos com duração igual ou 

superior a 8h na área de Saúde

02

OBS: Permitida apresentação somente 1 (um) certificado para cada item 

4.4  –  Qualificação  Profissional:  na  contagem de  pontos  dos certificados de qualificação

profissional para Nível Técnico e Médio serão atribuídos conforme o seguinte:

Descrição Pontos atribuídos
Certificado de Curso Avulso na área específica do cargo com

duração superior a 120h 
20

Certificado de Curso Avulso na área específica do cargo com

duração de 80 a 119h
15

Certificado de Curso Avulso na área específica do cargo com

duração de 40 a 79h
10

Certificado de Participação em Congressos, simpósios, 

fóruns, encontros e demais eventos com duração igual ou 

superior a 8h na área de Saúde

05

OBS: Permitida apresentação somente 1 (um) certificado para cada item 

4.5 – Experiência Profissional: Será atribuído 0,5 pontos para cada mês completo de serviço

na área da saúde pública ou privada  no cargo pretendido devidamente comprovado de

acordo com exigências no item 6.
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4.6 – Pontuação final: A soma total do processo é de 100 (cem) pontos, conforme quadro

abaixo: 

Área/Etapas Pontos atribuídos
Tempo de serviço/experiência profissional 00 (zero) a 50 (cinquenta)

Qualificação profissional/títulos 00 (zero) a 50 (cinquenta)
Total de pontos 00 (zero) a 100 (cem)

4.6.1 - A pontuação final será obtida através do somatório da avaliação dos títulos e

tempo de serviços.

5 – Da comprovação da qualificação profissional e títulos

5.1 - Os diplomas, certificados e declarações de conclusão de curso superior, serão aferidos

apenas quando oriundos de instituições reconhecidas e credenciadas para oferecer o curso

de acordo com o MEC (Ministério da Educação). 

5.2 - Não serão computados pontos para cursos exigidos como pré-requisito (de acordo com

item 2.1), 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 no ato da

entrega do currículo.

5.3 - Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão de conclusão

se neste não constar o timbre e/ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data

de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento

e data da expedição do mesmo.

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

documento expedido por tradutor juramentado e com reconhecimento do MEC (Ministério da

Educação). 

5 – Da comprovação da experiência profissional ou atividade prestada

6.1 - 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.
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6.2 -  Em empresa privada: cópia da carteira de trabalho (registro do (s) contrato (s) de

trabalho  e  páginas  de  identificação  do  candidato  na  respectiva  carteira  de  trabalho

autenticados em cartório ou apresentados juntamente com o original). 

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. 

6.3  -  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.

6.4 -  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.

6.5 - A experiência profissional  deverá ser comprovada conforme especificado nos itens

anteriores  deste  Edital,  não  sendo  aceitos,  sob  hipótese  alguma,  comprovantes  de

experiência  profissional  fora  dos  padrões  nele  especificados,  bem  como  experiência

profissional na qualidade de dono/ sócio de empresa/clínica.

6.6  - Somente  serão  validadas  comprovações  de  experiências  profissionais  que

especificarem dia, mês e ano de entrada, e dia, mês e ano de saída do serviço. 

6.7  - 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.

6.8  - Não  será  computada  como  experiência  profissional,  voluntariado,  cooperativista,

monitoria, bolsa de estudos, de residência médica, ou outras atribuições prestadas fora do

cargo que pleiteia o contrato.

6.9 – O tempo já computado para aposentadoria não será considerado válido na contagem

de pontos.

7 – Da divulgação dos resultados, recursos e revisão

7.1 – Do resultado final:  O resultado final  dos candidatos aprovados será elaborado por

ordem decrescente do total de pontos obtidos. Havendo empate na classificação final dos

candidatos aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o seguinte: 
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Maior número de pontos na qualificação profissional; 

Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.

7.2 - A homologação da inscrição 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.

7.3 – Do recurso ao Edital: Ao presente Edital caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias

úteis, a contar do 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da publicação do mesmo.

7.4 – O recurso ao Edital deverá ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal

de Santa Teresa, endereçado à Procuradoria Jurídica Municipal.

7.5 -  Do recurso ao resultado do Processo Seletivo: O candidato poderá apresentar recurso

no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da divulgação do resultado final.

7.6 - O recurso ao resultado do Processo Seletivo deverá ser protocolado no Protocolo

Geral  da  Prefeitura  Municipal  de  Santa  Teresa,  endereçado  à  Comissão  de  Análise  de

Recursos designada especialmente para este Processo Seletivo Simplificado.

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

recurso serão disponibilizados ao candidato na Secretaria  Municipal  de Saúde de Santa

Teresa/ES, no próximo dia útil após a análise da Comissão de Análises e Recursos.

7.8 - Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio

que não o previsto no Edital.

7.9 - O recurso interposto fora do prazo acima especificado não será apreciado por ser

intempestivo.

7.10 - A Comissão constitui instância única para recurso, sendo soberana em suas decisões,

razão pela qual não caberão recursos adicionais por via administrativa.

8 – Da convocação e contratação

8.1 - A convocação dos candidatos classificados para ocuparem as vagas será efetuada

pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Santa  Teresa  de  acordo  com  a  ordem  de

classificação  final,  conforme  Edital  SMSA  nº  009/2016  (vigente)   e  necessidade  da
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Administração  Pública,  por  instrumento  público  (portaria)  e  divulgada  nos  canais  de

comunicação oficiais como constantes no item   1.7.

8.2  - É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  acompanhar  os  Editais  e  demais

publicações  oficiais  referentes  a  este  Processo  Seletivo  Simplificado  por  meio  dos

instrumentos de comunicação oficiais constantes no item 1.7.

8.3 - O não comparecimento do candidato classificado no dia, local e hora da convocação

implicará na sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado.

8.4  - 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.

8.5 - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:

CPF; PIS/PASEP; título de eleitor e comprovante de última votação ou certidão de quitação

eleitoral;  carteira de identidade; carteira profissional (apresentação para comprovação do

número, série e data da expedição); comprovante de residência; cartão de vacinação em dia

e de seus dependentes  menores  de 14 (quatorze)  anos;  certificado de reservista (sexo

masculino);  registro  no  conselho  da  classe  em  caso  de  cargo  regulamentado  por  Lei;

comprovante de regularidade junto ao conselho da classe em caso de cargo regulamentado

por lei; 01 (uma) foto 3x4; declaração de não acumulação de cargos (artigo 37, inciso XVI da

Constituição Federal);  declaração de bens;  certidão negativa de débitos com a Fazenda

Pública  Municipal;  atestado  de  bons  antecedentes  (site  www.sesp.es.gov.br);  atestado

médico conforme estabelecido pelo setor de recursos humanos; cópia do documento que

comprove a  escolaridade mínima para o  exercício do cargo;  certidão de nascimento ou

casamento  e  certidão  de  nascimento  dos  dependentes;  número  de  conta  corrente  em

agência bancária do município de Santa Teresa/ES. 

8.6 - 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, realizando exames complementares se for o caso.

9 – Das disposições complementares

9.1 - A jornada de trabalho está definida no item 2 deste Edital. 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.
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9.2  - É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  acompanhar  os  Editais  e  demais

publicações  oficiais  referentes  a  este  Processo  Seletivo  Simplificado  por  meio  dos

instrumentos de comunicação oficiais constantes no item 1.7.

9.3  - O  candidato  selecionado  pelo  presente  Processo  Seletivo  Simplificado  atuará  na

Secretaria Municipal de Saúde, respeitadas as proporções de carga horária e remuneração,

bem como,  após  sua  contratação,  ficará  sujeito  a  ser  remanejado  entre  os  setores  da

Secretaria Municipal de Saúde conforme necessidade da mesma.

9.4  - 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 04 (quatro) meses de exercício. A avaliação deverá ser formalizada em

formulário próprio.

9.5 - 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 de Santa Teresa/ES,

respeitada a legislação vigente.

9.6 - A cessação do Contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá

ocorrer: 

9.6.1 - A pedido do contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

9.6.2  - Por  conveniência  administrativa,  a  juízo  da  autoridade  que  procedeu  a

contratação; 

9.6.3 - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar; 

9.6.4  - Quando  da  homologação  de  Concurso  Público  para  provimento  da

carreira/função equivalente.

9.7 - 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.

9.8 - Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito, circunstância

que será publicada nos órgãos oficiais como consta no item 1.7.

9.9 - De acordo com a legislação processual civil em vigor é a Comarca de Santa Teresa/ES

o foro  competente  para julgar  as demandas judiciais  decorrentes do presente  Processo

Seletivo Simplificado.
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9.10 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de

Saúde  e  pela  Procuradoria  Municipal  observados  os  princípios  e  normas  que  regem a

Administração Pública.

Santa Teresa - ES, 23 de março de 2017.

LUIZ CARLOS REBLIN

Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

Auxiliar de Saúde Bucal (Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488): 
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Realizar  ações  de  promoção  e  prevenção  em  saúde  bucal  para  as  famílias,  grupos  e

indivíduos,  mediante  planejamento  local  e  protocolos  de  atenção  à  saúde;  Realizar

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Executar limpeza, assepsia,

desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de

trabalho;  Auxiliar  e  instrumentar  os  profissionais  nas  intervenções  clínicas;  Realizar  o

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 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; Aplicar medidas de

biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos

odontológicos;  Processar  filme  radiográfico;  Selecionar  moldeiras;  Preparar  modelos  em

gesso; Manipular materiais de uso odontológico; Participar na realização de levantamentos e

estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 

Cirurgião Dentista de ESF (Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488): 

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e

a programação em saúde bucal; Realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e

proteção  da  saúde,  prevenção  de  agravos,  diagnóstico,  tratamento,  acompanhamento,

reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e

a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade; Realizar

os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das

urgências,  pequenas  cirurgias  ambulatoriais  e  procedimentos  relacionados  com  a  fase

clínica da instalação de próteses dentárias elementares; Realizar atividades programadas e

de atenção à demanda espontânea; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à

promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver

atividades  referentes  à  saúde  bucal  com  os  demais  membros  da  equipe,  buscando

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Realizar supervisão técnica

do Auxiliar em Saúde Bucal; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o

adequado funcionamento da ESF.

Médico de ESF (Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488): 
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Realizar  atenção  à  saúde  aos  indivíduos  sob  sua  responsabilidade;  Realizar  consultas

clínicas,  pequenos  procedimentos  cirúrgicos,  atividades  em  grupo  na  ESF  e,  quando

indicado  ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários  (escolas,

associações etc); Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos

locais,  mantendo  sua  responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  plano  terapêutico  do

usuário; Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de

internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do

usuário; Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os

membros  da  equipe;  Participar  do  gerenciamento  dos  insumos  necessários  para  o

adequado funcionamento da ESF. 

Técnico de Enfermagem da ESF (Portaria MS 2.488/2011)

Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício

de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais

espaços  comunitários  (escolas,  associações  etc);  realizar  atividades  programadas  e  de

atenção  à  demanda  espontânea;  realizar  ações  de  educação  em  saúde  a  população

adstrita,  conforme  planejamento  da  equipe;  participar  do  gerenciamento  dos  insumos

necessários  para o adequado funcionamento da UBS;  e  contribuir,  participar  e  realizar

atividades de educação permanente.

Técnico de Enfermagem (Lei Municipal 1.651/2006):

Exercer atividades de nível médio técnico, envolvendo orientação e acompanhamento do

trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de

enfermagem. Participar  da programação da assistência de enfermagem; Executar ações

assistenciais de enfermagem, de nível médio técnico; Participar da orientação e supervisão

do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; Participar da equipe de saúde;

Prestar, sob supervisão, cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;

Prever  e  controlar,  sob  supervisão,  doenças  transmissíveis  em geral  em programas  de

vigilância epidemiológica; Prever e controlar sistematicamente, sob supervisão, os danos

físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência à saúde; Anotar, quando

for o caso, no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins

estatísticos;  Participar  de  campanhas  de  vacinação;  Participar  nos  programas  e  nas
16
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atividades  de  assistência  integral  à  saúde  individual  e  de  grupos  específicos,

particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Executar outras tarefas correlatas.

Farmacêutico – Bioquímico (Lei Municipal 1.651/2006):

 

Realizar  pesquisas sobre a  composição,  funções e processos químicos dos organismos

vivos,  desenvolvimento experiências,  testes e análises,  e estudando a ação química de

alimentos,  medicamentos  e  outras  substâncias  sobre  tecidos  e  funções  vitais.  Executar

serviços técnicos de laboratório, relacionados às análises clínicas.

Estudar a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e outras substâncias

sobre tecidos e funções vitais, analisando os aspectos químicos, para verificar os efeitos

produzidos no organismo e determinar a adequação relativa de cada elemento;

Realizar experiências e estudos de bioquímica, aperfeiçoando ou criando novos processos

de conservação de alimentos e bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, purificação

e tratamento de águas residuais, para permitir sua aplicação na indústria, medicina, saúde

pública e outros campos; Executar através de medição, pesagem e misturas com auxílio de

instrumentos adequados e fórmulas químicas, produzindo insumos farmacêuticos; Analisar

produtos farmacêuticos acabados ou em fase de elaboração, os seus insumos, confirmando

a qualidade, teor, pureza e quantidade dos elementos; Pesquisar e analisar soros e outras

substâncias, através de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividades

terapêutica;  Orientar  e/ou coletar  o material  a  ser  analisado;  Fazer  análises  clínicas  de

sangue, urina, fezes e outros; Realizar estudos, pesquisas e testes com plantas medicinais;

Emitir  laudos técnico-periciais;  Efetuar análise bromatológicas de alimentos;  Exercer suas

atividades  em articulação  com outros  profissionais  de  saúde;  Orientar  na  limpeza  e/ou

desinfecção dos aparelhos, utensílios e do local de trabalho;  Elaborar relatórios sobre a

execução de suas atividades; Fazer a interpretação dos resultados de exames, análise e

testes,  a  fim de  encaminhá-los  à  autoridade  competente  para  a  elaboração  dos  laudos

médicos e a conclusão dos diagnósticos clínicos; Supervisionar as tarefas realizadas pelo

pessoal  sob  sua  responsabilidade,  orientando  e  fiscalizando  a  execução  das  mesmas;

Proceder  com  a  realização  de  exames  bioquímicos  e citopatológicos,  bem  como  sua

interdição  para  posterior  elaboração  do  laudo  por  profissional  tecnicamente  habilitado;

Executar outras tarefas correlatas.

Enfermeiro da ESF (Portaria MS 2.488/2011)
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Realizar  atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e,  quando

indicado  ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários  (escolas,

associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,

idade adulta e terceira idade;  realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades

em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor

federal,  estadual,  municipal  ou do Distrito  Federal,  observadas as disposições legais  da

profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando

necessário,  usuários  a  outros serviços;  realizar  atividades programadas e de atenção à

demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em

conjunto com os outros membros da equipe; contribuir, participar, e realizar atividades de

educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; e participar

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

Enfermeiro (Lei Municipal 1.651/2006):

 

Planejar,  organizar,  supervisionar  e  executar  serviços  de  enfermagem,  empregando

processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde

individual  ou  coletiva  Dirigir  o  órgão  de  enfermagem integrante  da  estrutura  básica  da

instituição de saúde pública e de unidade de enfermagem; Organizar e dirigir os serviços de

enfermagem  e  suas  atividades  técnicas  e  auxiliares  nas  unidades  prestadoras  desses

serviços; Planejar, organizar, coordenar, executar a avaliação dos serviços da assistência de

enfermagem;  Prestar  consultoria,  auditoria  e  emissão  de  parecer  sobre  matéria  de

enfermagem;  Realizar  consulta  de  enfermagem;  Realizar  prescrição  da  assistência  e

enfermagem; Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de

vida;  Realizar  cuidados  de  enfermagem  de  maior  complexidade  técnica  e  que  exijam

conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar

no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; Participar na elaboração,

execução  e  avaliação  dos  planos  assistenciais  de  saúde;  Prescrever  medicamentos

previamente  estabelecidos  em programas  de  saúde  pública  e  em rotina  aprovada  pela

instituição de saúde; Participar em projetos de construção ou reforma de unidades de saúde;

Realizar prevenção e controle sistemático da infecção; Participar na elaboração de medidas

de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes

durante  a  assistência  de  enfermagem;  Participar  na  prevenção  e  controle  das doenças

transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; Prestar assistência
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de  enfermagem  à  gestante,  parturiente, puérpura e  ao  recém  nascido  ;Participar  nos

programas  e  nas  atividades  de  assistência  integral  à  saúde  individual  e  de  grupos

específicos,  particularmente  daqueles  prioritários  e  de  alto  risco;  Executar  e  assistência

obstétrica em situação de emergência; Participar em programas e atividades de educação

sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral;

Participar  nos  programas  de  treinamento  e  aprimoramento  de  pessoal  de  saúde,

particularmente  nos  programas  de  educação  continuada;  Participar  nos  programas  de

higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e o

trabalho; Participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-

referência  do  paciente  nos  diferentes  níveis  de  atenção  à  saúde;  Participar  no

desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde;  Participar em bancas

examinadoras, em matérias específicas de enfermagem, nos concursos para provimento de

cargo ou contratação de Enfermeiro ou pessoal Técnico e Auxiliar de Enfermagem;

Executar outras tarefas correlatas.

Fisioterapeuta (Lei Municipal 1.651/2006):

 

Proceder  ao  tratamento  de  pessoas  com  meningites,  encefalites,  doenças  reumáticas,

paralisias,  seqüelas  de  acidentes vascular-celebrais e  outros,  através  de  técnicas

adequadas, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.

Planejar,  organizar  e  administrar,  serviços  gerais  e  específicos  de  fisioterapia;  Avaliar  e

reavaliar o estudo de saúde de doentes e acidentados, usando técnicas adequadas para

caso, a fim de identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e

executar tratamento de afecções reumáticas, osteoartorses, seqüelas de acidentes vascular-

celebrais, poliomelite, meningite, encefalite, de traumatismos raqui-demulares, de paralisias

celebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de

meios físicos especiais, com a finalidade de reduzir ao mínimo as conseqüências dessas

doenças; Atender a amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para

possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; Ensinar exercícios físicos de

preparação e condicionamento pré e pós-parto; Fazer relaxamento, exercícios e jogos com

pacientes com problemas psíquicos; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar

de fisioterapia; Controlar o registro de dados, visando à elaboração de boletins estatísticos;
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Atuar  de  forma integrada,  com os profissionais  de  saúde  e  profissionais  de  outra  área

quando  necessário;  Elaborar  relatórios  das  atividades  desenvolvidas;  Executar  outras

tarefas correlatas.

Psicólogo (Lei Municipal 1.651/2006):

Proceder  ao  estudo  da  estrutura  psíquica  e  dos  mecanismos  dos  seres  humanos,

desempenhando tarefas relacionadas a problemas de relacionamentos pessoais e a estudos

clínicos individuais. Proceder ao estudo e avaliação do comportamento humano, através da

aplicação de testes psicológicos, para determinação de características afetivas, intelectuais,

sensoriais ou motoras, possibilitando assim, a orientação, seleção e treinamento no campo

profissional e o diagnóstico clínico; Proceder à formulação da hipótese e à comprovação

experimental, visando obter elementos relevantes ao estudo dos processos de crescimento,

inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano;

Analisar  a influência dos fatores hereditários,  ambientais  e de outra espécie que atuam

sobre o indivíduo,  para orientar-se  no diagnóstico  de certos  distúrbios  emocionais  e  de

personalidades;  Promover  a  correção  de  distúrbios  psíquicos,  estudando  características

individuais,  para  restabelecer  os  padrões  normais  de  comportamento  e  relacionamento

humano;  Elaborar  e  aplicar  testes,  para  determinar  o  nível  de  inteligência,  faculdades,

aptidões,  traços  de  personalidades  e  outras  características  pessoais,  visando  detectar

possíveis desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem

psíquica, bem como recomendar a terapia adequada; Participar na elaboração de análise

ocupacional, observando as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação,

para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatível com as

exigências da ocupação e estabelecer  um processo de seleção e  orientação no campo

profissional; Efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de

desempenho de pessoal e a orientação profissional, para fornecer dados a serem utilizados

nos serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; Proceder ao

exame de pessoas que  apresentam problemas de  comportamento  familiar  ou social  ou

distúrbios psíquicos, e respectivo diagnóstico e terapia, empregando técnicas psicológicas

adequadas a cada caso;

Reunir informações a respeito do paciente em fichas individuais, para fornecer subsídios

necessários  aos  especialistas;  Encaminhar  a  existência  de  problemas  na  área

da psicomotricidade, disfunções cerebrais e outros distúrbios psíquicos, visando ministrar o
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tratamento  adequado;  Formular  a  hipótese  diagnóstica  dos  casos  e  se  necessário,

encaminhar  para  especialistas  nas  diversas  áreas  da  saúde,  visando  um  trabalho

multidisciplinar; Executar outras tarefas correlatas.

 

Terapeuta Ocupacional (Lei Municipal 1.651/2006):

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. Promover ações profissionais, de

alcance  individual  e/ou  coletivo,  preventivas  aos  distúrbios cinéticos-ocupacionais-

laboratoriais;  Prescrever  a  atividade  humana  como  recurso  terapêutico  em  seus

aspectos bio-psico-sócio-cultural,  através  de  procedimentos  que  envolvam  as  atividades

construtivas,  expressivas  e laborativas;  Analisar  a  atividade laboral através  do  controle

ergonômico; 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;  Orientar  a  adaptação  do  ferramental  de  trabalho  para

melhorar a qualidade da atividade laboral desenvolvida; Dirigir oficinas terapêuticas;

Prestar  serviços  de  auditoria,  consultoria  e  assessoria  especializada  no  seu  campo  de

intervenção  profissional;  Participar  de  programas  educativos  preventivos  destinados  ao

processo de manutenção da saúde; Executar outras tarefas correlatas.

Assistente Social (Lei Municipal 1.251/1998):

 

Realizar atividades que auxiliem os indivíduos, os grupos e as comunidades a usarem as

suas próprias iniciativas no sentido de um maior ajuste entre as necessidades do homem e

seu  meio  ambiente.  Orientar  e  coordenar  estudos  ou  pesquisas  sobre  as  causas  de

desajustamento;  Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal em casos particulares

ou para grupos de indivíduos;  Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando

mediante entrevistas ou outros métodos, o ambiente, as particularidades de indivíduos ou

grupos;  Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e

dos reajustes sociais;  Organizar meios de recreação ou espairecimento e outros serviços

sociais;  Prestar ou ajudar a prestar serviços de consultas;  Orientar os indivíduos quanto

aos direitos à assistência financeira, médica ou de outro tipo e promover sua concessão;
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Promover  a  prestação  de  assistência  financeira  e  médica  a  necessitados; Observar  a

evolução dos casos após os resultados das medidas mais imediatas;  Planejar e promover

inquéritos sobre a situação social dos escolares e de suas famílias;  Fazer levantamentos

sócio-econômicos com vistas ao planejamento habitacional, nas comunidades; Encaminhar

os  indivíduos aos  centros  de que  dispõe  a  comunidade como hospitais,  igreja,  escolas

especiais, etc.;  Apresentar dados para a elaboração e execução de planos para o serviço

social  de  cursos  específicos;  Elaborar  relatórios  e  mapas  estatísticos  sobre  suas

atividades;  Executar outras tarefas correlatas.

Médico Autorizador de AIH (Manual SISREG MS)

Auxiliar  na construção e aplicação dos protocolos de regulação;  Realizar solicitações de

procedimentos em casos específicos quando não permitido para operadores solicitantes;

Realizar  análise  de  solicitações  de  procedimentos  regulados  pendentes,  autorizando,

negando  ou  devolvendo;   Preencher  sempre  os  campos  de  justificativa  das  ações

realizadas;  Excluir  solicitações  já  autorizadas  quando  houver  coerência  e  justificar  a

exclusão.

Fiscal de Vigilância Sanitária e Fiscal de Saneamento (Lei Municipal 1.251/1998)

Executar  serviços  de  profilaxia,  promoção  e  proteção  a  saúde  coletiva,  obedecendo  as

normas legais pertinentes à Vigilância Sanitária; Orientar e exigir métodos para melhoria das

condições  sanitárias  através  de  visitas  a  residências  e  estabelecimentos  comerciais,

industriais e similares, de interesse à Saúde Pública; Executar sob supervisão, a inspeção

em estabelecimentos comerciais, industriais ou similares, em obediência às normas legais

vigentes;  Realizar  inspeções  sanitárias,  verificando as  condições  de higiene e  focos de

infecção em todos os estabelecimentos ou locais de interesse à saúde Pública; Inspecionar

estabelecimentos  que  fabriquem  ou  manuseiem  alimentos,  alimentos,  verificando  as

condições sanitárias nos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração adequada

para  alimentos  perecíveis,  suprimento  de  água  para  lavagem  de  utensílios,  gabinetes

sanitários e condições de asseio dos que manejam os alimentos de acordo com as normas

sanitárias vigentes; Inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas instalações

sanitárias e os comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as medidas profiláticas

necessárias; Proceder à inspeção em imóveis, quando necessária, verificando as condições

sanitárias para assegurar as medidas preventivas contra proliferação de doenças; Investigar
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denúncias  relativas  às  condições  sanitárias  contrárias  à  Saúde  Pública;  Emitir  parecer

técnico  quanto  às  condições  de  estabelecimentos  de  interesse  da  saúde,  atividades

profissionais qualificadas e demais critérios exigidos pelas legislações especificas vigentes;

Realizar inspeções sanitárias quanto ao controle sobre o meio ambiente e os fatores que

interferem na sua qualidade, abrangendo os processos e ambientes de trabalho, a habitação

e o lazer;  Realizar coletas e encaminhamento de amostras para análise de acordo com

normas da Vigilância Sanitária; Executar serviços de Vigilância Sanitária em articulação com

os demais profissionais de saúde do município, bem como, com os Agentes Fiscais e de

arrecadação da Prefeitura;  Realizar auto de infração,  interdição, apreensão de produtos,

termo de coleta e amostra, de acordo com legislação específica vigente; Realizar inspeções

rotineiras  quanto  à  procedência,  a  validade  e  conservação  de  produtos  para  consumo

humano; Realizar inspeções rotineiras em todos os estabelecimentos de interesse à saúde;

Auxiliar a outro profissional de saúde municipal, quando solicitado; Executar outras tarefas

correlatas.
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