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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL/SMSA/Nº 009/2016. 

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

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

provimento dos cargos de: MÉDICO VETERINÁRIO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM, bem 

como para formação de Cadastro de Reserva, em consonância com o Art. 37, Inciso IX da 

Constituição Federal e condições estabelecidas neste Edital. 

1 – DOS CARGOS: 

1.1 – MÉDICO VETERINÁRIO: 

1.1.1 - Vagas Ofertadas 01 (uma vaga) e Formação de Cadastro de Reserva. 

1.1.2 - Salário Base 
R$ 1322,95 (um mil trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco 

centavos). 

1.1.3 - Carga Horária  20 (vinte) horas semanais - 04 (quatro) horas diárias. 

1.1.4 – Escolaridade 
Graduação em Medicina Veterinária e Registro no Conselho de 

Classe - CRMV. 

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

Município de Santa Teresa/ES. 

1.1.6 - Pré-Requisitos 

a) Ser Brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

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

inscrição;  

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

1.1.7–Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

1.1.8 - Das Atribuições 

a) Planejar, organizar e executar programas de controle de Zoonoses 

e Vigilância em Saúde Municipal; 

b) Participar de ações e Educação em Saúde; 

c) Fazer profilaxia, diagnósticos e tratamento de doenças dos 

animais; 

d) Realizar exames clínicos e laboratoriais para estabelecer 

diagnóstico, visando assegurar a sanidade dos animais; 

e) Participar de Campanhas de Vacinação animal; 

f) Proceder a Fiscalização Sanitária nos locais de produção, 
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armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal; 

g) Participar de inspeção, fiscalização sob os pontos de vista 

higiênico, sanitário e tecnológico dos produtos de origem animal e 

dos matadouros, matadouros figoríficos, charqueadas, fábrica de 

conserva de carne e de pescado, fábrica de produtos gordurosos 

que empreguem como matéria prima, produto de origem animal, 

no todo ou em parte, usinas, fábricas e postos de laticínios, entre 

postos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados 

do reino animal, assim como a inspeção e fiscalização dos 

estabelecimentos comerciais que armazenem ou comercializem os 

produtos citados acima; 

h) Atuar na identificação, diagnóstico, acompanhamento, isolamento, 

orientação e orientação de animal com sintomatologia clínica de 

Zoonoses, emitir pareceres técnicos; 

i) Fiscalizar a documentação relativa à saúde animal; 

j) Planejar, organizar, executar e avaliar a assistência técnica 

sanitária referente ao Centro de Controle de Zoonoses; 

k) Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; 

l) Executar outras atividades correlatas. 

1.2 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

1.2.1 - Vagas Ofertadas Formação de Cadastro de Reserva. 

1.2.2 - Salário Base R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

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

1.2.4 – Escolaridade 
Curso de Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe - 

COREN. 

1.2.5 - Setor de Atuação Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa/ES. 

1.2.6 - Pré-Requisitos 

a) Ser Brasileiro (a) nato ou naturalizado; 

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

inscrição;  

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

1.2.7–Regime de Contratação Designação Temporária (DT) 

1.2.8 - Das Atribuições a) Realizar atividades administrativas de enfermagem; 
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b) Participar de ações e Educação em Saúde; 

c) Participar da programação de assistência de enfermagem; 

d) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem 

em grau auxiliar; 

e) Participar da Equipe de Saúde; 

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

pacientes em estado grave; 

g) Prever e controlar, sob supervisão, doenças transmissíveis e não 

transmissíveis em geral em programas de Vigilância 

Epidemiológica; 

h) Prever e controlar sistematicamente sob supervisão, os danos 

físicos que possam ser causados ao paciente durante a assistência 

á saúde; 

i) Anotar no Prontuário do paciente as atividades da assistência de 

enfermagem; 

j) Participar das Campanhas de Vacinação, bem como atuar na Sala 

de Vacinação; 

k) Participar nos programas e nas atividades de assistência integral a 

saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco; 

l) Realizar coletas de exames dentro de sua competência Legal. 

m) Executar outras atividades correlatas. 

2 – DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

2.1 – Local 

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

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

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

Ambiental, localizada no 1º andar. 

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

2.3 – Requisitos 

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

requisitos: 

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

18 (dezoito) anos completos;  

b) Não enquadrar-se na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, 
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XVI da Constituição Federal); 

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

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

pelo acordo com as mesmas. 

e) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

f) Possuir a escolaridade mínima e requisitos básicos exigidos para 

o cargo; 

g) Não possuir dívida com a Municipalidade, salvo se estiver em 

parcelamento, anterior ao resultado do Processo Seletivo 

Simplificado; 

h) Inscrição no respectivo Conselho de Classe (ou apresentar 

declaração de requisição de Registro). 

2.4 - Período das Inscrições Nos dias 28/03/2016 a 01/04/2016. 

2.5 – Documentos exigidos 

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar obrigatoriamente os 

seguintes documentos: 

a) Cópia do comprovante de residência; 

b) Copia do Comprovante de Escolaridade autenticado ou copia 

acompanhada do original; 

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia do CPF; 

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

Justiça Eleitoral; 

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

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

h) Instrumento procuratório específico, se candidato inscrito por 

procurador conforme descrito no item 2.7 deste Edital; 

i) Cópia do Registro no Conselho Regional da Área (ou 

apresentação de cópia da requisição/protocolo do Registro); 

j) Curriculum vitae com os respectivos documentos 

comprobatórios.  

2.6 - 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. 

2.7 - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por terceiro, através de procuração, com firma 
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reconhecida em Cartório, e cópia simples de documento de Identidade do procurador. O candidato 

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

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

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

desconhecimento, sob nenhuma hipótese. 

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

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

2.10 – Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado, o candidato que não 

apresentar no ato da inscrição os documentos exigidos no item 2.5 deste Edital. 

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

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

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

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

item 2.5 deste Edital. 

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

conforme cargo almejado. 

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

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

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

2.14 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento da presente instrução e seu compromisso de 

aceitar plena e integralmente as condições determinadas por este Edital e da Legislação Pertinente. 

2.15 – Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.  

2.16 – O candidato que apresentar documentação inidônea ficará impedido de participar pelo prazo de 

01 (um) ano de Concursos e Processos Seletivos realizados pelo Município de Santa Teresa/ES, além 

das Imputações Criminais ao caso. 

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

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

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

preencher o formulário de forma completa, correta e legível. 

3 – DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: 

3.1 – O Processo Seletivo Simplificado será constituído da Análise de Currículo e Entrevista 

Individual de caráter Classificatório e Eliminatório, realizadas por Comissão constituída para este fim. 

3.1.1 - Das Etapas: 
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1º) Experiência Profissional ___________20 pontos. 

2º) Qualificação Profissional __________ 20 pontos. 

3º) Entrevista ______________________60 Pontos. 

           Total: _________________________ 100 pontos. 

4 – CRIÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

4.1 – DA ANÁLISE DO CURRICULO: 

Serão analisados e pontuados no Currículo os seguintes itens: 

Quesito I – Experiência Profissional no Cargo; 

Quesito II – Qualificação Profissional – curso de formação. 

4.1.1 – QUESITO I – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

4.1.1.1 – A cada ano de Experiência Profissional em Saúde Pública será atribuído 01 (um) ponto e 

em Saúde Privada 0,5 (meio) ponto devendo ser comprovada através de: 

- Cópia Simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de Contrato de Trabalho); 

- Cópia simples de Contrato de Trabalho, contendo período de Exercício Profissional, Função/Cargo 

(senso apresentado o original no ato da inscrição); 

- Cópia Simples de Declaração do Empregador contendo período de Exercício Profissional, 

Função/Cargo (senso apresentado o original no ato da inscrição); 

4.1.1.2 – Os comprovantes a que se refere o item 4.1.1.1 deverão ser dos últimos 20 (vinte) anos. 

4.1.1.3 - Será atribuído pontuação conforme item 4.1.1.1  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. 

4.1.2 – QUESITO II – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

4.1.2.1 – Serão considerados para fins de pontuação: Certificados/Declarações de Conclusão de Curso de 

Qualificação, Oficinas, Atualizações, Treinamentos, Palestras, Seminários, Projetos, Congressos e 

monitoria nos quais constem à carga horária. 

4.1.2.2 – Para fins de Pontuação, os Certificados/Declarações apresentados deverão constar no Currículo 

e estar relacionados à área, sendo considerado cada título uma única vez. 

4.1.2.3 – A Qualificação Profissional será pontuada conforme o quadro a seguir: 

Descrição Pontuação 
Qualificação em Saúde Pública com duração acima de 360 horas. 10 pontos 

Qualificação em Saúde Pública com duração acima de 240h até 

360 horas. 
09 pontos 

Qualificação em Saúde Pública com duração acima de 120h até 

240 horas. 
07 pontos 

Qualificação em Saúde Pública com duração acima de 40h até 

120 horas. 
05 pontos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 
 

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

Página 7 de 11 

 

Qualificação em Saúde Pública com duração inferior a 40 horas. 01 ponto 

Qualificação Profissional em outras áreas. 01 ponto 
 

4.2 – DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

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

últimos 05 (cinco) anos, até o limite de 20 pontos. 

4.2.2 – Considera-se QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL todo curso de formação ou curso 

avulso/evento relacionados à função pleiteada ou à área de atuação, no qual o candidato tenha 

participado, durante ou após a realização do curso exigido no REQUISITO ao exercício do cargo 

4.2.3 – Pós Graduação Latu Sensu, Mestrado e Doutorado deverão ser comprovados mediante 

certificados (Diploma); 

4.2.3.1 – Declarações de conclusão dos cursos acima serão aceitas desde que constem no referido 

documento: Data de conclusão e aprovação de monografia e histórico do curso (no caso de Pós-

Graduação) e aprovação da dissertação ou tese (nos casos de Mestrado e Doutorado, respectivamente). 

4.2.4 – Cursos Avulsos deverão ser comprovados por meio de certificados. 

4.2.4.1 – Para pontuação dos Cursos Avulsos/Eventos em que o candidato não possua CERTIFICADO, 

será necessária a entrega de declaração em papel timbrado ou contendo o carimbo do CNPJ da entidade 

que forneceu o curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do 

documento, data de expedição do mesmo e carga horária.  

4.2.4.2 – Cursos Avulsos/Eventos feitos no exterior só terão validade quando acompanhados de 

documento expedido por tradutor juramentado. 

4.2.5 – Não serão computados pontos para os: 

- Cursos exigidos no REQUISITO da função pleiteada; 

- Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da função; 

- Demais cursos de Graduação; 

- Cursos Avulsos/Eventos em que o candidato tenha participado como apresentador, coordenador, 

mediador, monitor, expositor, organizador, ou qualquer outro que não seja na condição de 

aluno/participante/ouvinte. 

- Qualificação Profissional não concluída. 

4.3 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: DA ENTEVISTA 

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

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

candidato que obtiver menos de 42 (quarenta e dois) pontos. Os candidatos serão avaliados quanto a: 
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Descrição Pontuação 

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

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

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

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

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

4.3.2 - A entrevista individual será realizada nos dias 11 à 14 de Abril de 2016, com início às 08 horas, O 

local da Entrevista será divulgado oportunamente no Quadro de Avisos e no site da Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa/ES. 

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

inscrição e documento original com foto. 

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

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

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

de entrevistas. 

5 – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

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

cargo de Médico Veterinário, em ordem decrescente de classificação de acordo com a pontuação. 

5.2 - O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Médico Veterinário será 

elaborado por ordem decrescente do total de pontos obtidos. Ocorrendo empate no resultado final, o 

critério de desempate pela ordem se dará da seguinte forma: 

1) Maior Titulação; 

2) Maior Tempo de Serviço Profissional na Área de Atuação e; 

3) candidato que tiver a maior idade considerando, dia, mês e ano de nascimento. 

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

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

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

5.4 – 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 atender a este item terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do Processo Seletivo 

Simplificado. 

6 – DA REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: 

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

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

encaminhado à comissão de organização e avaliação. 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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6.2 - Para interpor recurso contra a avaliação procedida o candidato deverá utilizar o Sistema de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES. 

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

intempestivo será preliminarmente indeferido. 

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

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

Processo Seletivo Simplificado Edital/SMSA/nº 009/2016. Nele deverá constar o nome do candidato, 

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

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

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

período para interpor recursos. 

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

previsto no Edital ou ainda fora do prazo. 

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

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

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

eventuais alterações caso ocorram. 

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

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

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

Municipal, durante o horário normal de funcionamento. 

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

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

Pública da população, ser prorrogado por até igual período. 

6.13 – Findo o prazo a que se refere o item 6.12, os documentos utilizados neste Processo Seletivo 

Simplificado e que não resultaram em contratação, serão eliminados. 

7 - DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 

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

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

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

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

meios de comunicação. 

7.2 – A desistência do candidato no momento da convocação, pela ordem de classificação, será 

http://www.santateresa.es.gov.br/
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documentada e assinada pelo candidato desistente, devendo o candidato ser eliminado do Processo 

Seletivo Simplificado. 

7.3 - Caso o candidato classificado convocado não se apresentar para os procedimentos administrativos e 

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

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

subseqüente. 

7.4 – Caberá ao candidato, quando solicitado, apresentar laudo médico a ser expedido pelo serviço de 

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

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

7.5 – O não cumprimento do exposto nos itens 7.3 e 7.4 implicarão na eliminação do candidato do 

Processo Seletivo Simplificado. 

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

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

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

7.7 - 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

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

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

uma das etapas do Processo Seletivo Simplificado Edital/SMSA/Nº009/2016. 

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

será desclassificado. 

8.3 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 

8.4 - Todas as publicações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão fixadas 

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

Municipal de Santa Teresa/ES por publicações não oficiais. 

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

profissional pela sua chefia imediata. Após 90 (noventa) dias do início de suas atividades e durante 

períodos trimestrais durante a vigência do Contrato. 

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

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

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

8.7 - A cessação do Contrato de prestação de serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer: 
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1) A pedido do Contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

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

3) Quando o contratado incorrer em falta disciplinar; 

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

equivalente. 

8.8 - A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua Contratação, 

mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação. 

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

Examinadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde. 

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

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

8.11 – Para casos omissos no presente Edital que requeiram maiores esclarecimentos deverão ser 

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

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

Pública. 

8.12 – Ao Término da Lista de Candidatos Aprovados neste Processo Seletivo Simplificado, a 

contratação poderá ser realizada através de Análise de Currículo Vitae até o término da Homologação do 

referido Processo Seletivo Simplificado.  

8.13 – A Convocação dos candidatos será efetuada através de Edital a ser fixado no Quadro de Avisos e 

no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES: www.santateresa.es.gov.br 

 

 

Gabinete do Secretario Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, 15 de Março de 2016. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

    HENRIQUE LUIS FOLLADOR 

Secretário Municipal de Saúde 
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