
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PÚBLICA Nº. 002/2014 – SMS 
 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE, Wilames Freire Bezerra, observando a previsão do art. 
37, IX da Constituição Federal, que prevê a contratação temporária de profissionais por 
excepcional interesse público, torna público que realizará Seleção Simplificada Pública 
para a contratação de profissionais para desempenharem funções na Secretaria e em 
seus núcleos, por prazo determinado. 

 
1 - DOS CARGOS 

1.1. AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

1.1.1. Atribuições: 

Realizar atividades similares de enfermagem em unidades hospitalares e ambulatoriais, 
sob a supervisão de profissional da área de saúde; 

Executar a higienização ou preparação dos pacientes para exames ou atos cirúrgicos; 

Cumprir as prescrições relativas aos pacientes; 

Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental; 

Executar e providenciar a esterilização de salas e do instrumento adequado ás 
intervenções programadas; 

Manter atualizado o prontuário dos pacientes; 

Verificar a temperatura, pulso e respiração, registrando os resultados nos prontuários; 

Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.1.2. Requisitos 

Curso completo de Auxiliar de Enfermagem e possuir Registro Profissional. 

 
1.1.3. Escolaridade: 

Ensino Médio completo; 

 

 



 
 

1.2. MÉDICO PLANTONISTA 

1.2.1. Atribuições: 

Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de 
planejamento, coordenação, programação ou execução especializada, em grau de maior 
complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas várias 
especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento 
clínico e cirúrgico do organismo humano; 

Realizar consultas e atendimentos médicos; 

Tratar pacientes; 

Implementar ações para promoção da saúde;  

Coordenar programas e serviços em saúde, 

Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 

Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 
institucionais; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.2.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional 

 
1.12.3. Escolaridade: 

Ensino superior completo em Medicina. 

 

1.3. MÉDICO RADIOLOGISTA 

1.3.1. Atribuições: 

Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de 
planejamento, coordenação, programação ou execução especializada, em grau de maior 
complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas várias 
especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento 
clínico e cirúrgico do organismo humano; 

Realizar consultas e atendimentos médicos; 



 
 

Tratar pacientes; 

Implementar ações para promoção da saúde; 

Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas; 

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; 

Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades 
institucionais; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.3.2. Requisitos: 

Residência e/ou Especialização em Diagnóstico por Imagem e Título de Habilitação em 
Ultrassonografia com Registro Profissional. 

 
1.3.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Medicina. 

 

1.4. MÉDICO PSF 

1.4.1. Atribuições: 

Realizar atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primários, secundário e 
terciário, usando a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva; 

Colaborar na investigação epidemiológica; 

Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, programas e 
diagnósticos de saúde, especialmente voltado para o Programa de Saúde da Família; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.4.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.4.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Medicina. 



 
 

1.5. ASSISTENTE SOCIAL – CAPS 20 HORAS 

1.5.1. Atribuições: 

Atuar no âmbito das Políticas Públicas, identificando as demandas presentes na 
sociedade, visando à formulação de respostas profissionais, para o enfrentamento da 
questão social, considerando as novas articulações entre o publico e privado, numa 
dimensão que engloba as abordagens individuais, familiares e grupais, na perspectiva de 
atendimento às necessidades básicas e acesso aos direitos sociais e humanos; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.5.2. Requisitos: 

Curso em saúde mental de no mínimo 40 horas e possuir Registro Profissional. 

 
1.5.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Serviço Social. 

 

1.6. ENFERMEIRO - CAPS 

1.6.1. Atribuições: 

Realizar atividades de enfermagem, no CAPS – Centro de Apoio Psicossocial; 

Preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; 

Observar, reconhecer de descrever sinais e sintomas; 

Execut1ar tratamento especificamente prescrito ou de rotina, além de outras atividades 
de enfermagem, tais como: a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral; b) 
realizar controle hídrico; c) fazer curativo; d) aplicar oxigeno terapia, nebulização;e) 
executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; f) realizar testes e 
proceder a sua leitura, para subsídio de diagnóstico; g) efetuar o controle de pacientes e 
de comunicantes em doenças transmissíveis; h) colher material para exames 
laboratoriais, prestar cuidados de enfermagem; 

Executar atividades de desinfecção e esterilização; 

Alimentar o paciente; 

Zelar pela limpeza e ordem do material de equipamentos e de dependências da Unidade 
de Saúde; 



 
 

Integrar a equipe de saúde; 

Orientar os pacientes na pós-consulta quando ao cumprimento das prescrições de 
enfermagem e médica; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.6.2. Requisitos: 

Curso completo ou em andamento em saúde mental de no mínimo 40 horas e possuir 
Registro Profissional. 

 
1.6.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Enfermagem. 

 

1.7. MOTORISTA CATEGORIA D 

1.7.1. Atribuições: 

Dirigir ambulância, obedecendo o Código Nacional de Trânsito;  

Transportar doentes e acidentados, auxiliando os mesmos a se acomodarem nas macas; 

Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos 
pneus, nível de combustível, óleo do Carter, bateria, freios, faróis, parte elétrica para 
certificar-se das condições de tráfego; 

Requisitar a manutenção dos veículos quando apresentarem qualquer irregularidade; 
observar 1a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e demais 
veículos;  

Realizar reparos de emergência;  

Manter o veículo limpo, interna e externamente e em perfeitas condições;  

Zelar pelas ferramentas, acessórios e documentos do mesmo; 

Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados 
preventivamente, para assegurar a plena condição de utilização;  

Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações recebidas, da 
quilometragem, viagens realizadas, pessoas transportadas, itinerários percorridos, além 
de outras ocorrências, a fim de manter a boa organização e o controle da Administração; 



 
 

Recolher o veículo após a utilização, em local previamente determinado, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado;  

Fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, quando necessário;  

Ter disponibilidade para viagens fora do município em situações normais e de 
emergência; executar outras tarefas pertinentes à sua área de atuação determinadas pelo 
chefe imediato; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.7.2. Requisitos: 

Possuir carteira Nacional de Habilitação categoria D. 

 
1.7.3. Escolaridade: 

Ensino Fundamental completo. 

 

1.8. MOTORISTA CATEGORIA B 

1.8.1. Atribuições: 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, 
zelando pela segurança; 

Cumprir escala de trabalho; 

Verificar o funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa; 

Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao 
local destinado; 

Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, 
horário de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho; 

Informar-se sobre o itinerário e conduzir veículo em viagens dentro e fora do território 
nacional; 

Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando reabastecimento e 
lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos, bem como prazos ou 
quilometragem para revisões; 



 
 

Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, 
providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção 
quando necessário; 

Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito; 

Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.8.2. Requisitos: 

Possuir carteira Nacional de Habilitação categoria B. 

 
1.8.3. Escolaridade: 

Ensino Fundamental completo. 

 

1.9. VIGIA  

1.9.1. Atribuições: 

Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Instituição; 

Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata; 

Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a 
necessária identificação pelo órgão competente. 

Vistoriar rotin1eiramente a parte externa da Instituição e o fechamento das 
dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de 
segurança estabelecidas. 

Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências da Instituição, 
prevenindo situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos  
a segurança dos servidores e usuários; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.9.2. Escolaridade: 

Ensino Fundamental completo. 

 



 
 

1.10. AUXILIAR DE SERVIÇO 

1.10.1. Atribuições: 

Executar trabalhos rotineiros de conservação, manutenção e limpeza em geral de pátios, 
jardins, dependências internas e externas, patrimônios e bens imóveis; 

Preparar a terra, rebaixando, se necessário, adubando, para receber mudas e plantas;  

Podar plantas, utilizando ferramentas próprias; Combater pragas contra doenças 
utilizando produtos químicos; Efetuar serviços de reparos elétricos, hidráulicos e outros; 
Efetuar trabalhos de copa;  

Efetuar trabalhos de carga e descargas de materiais diversos;  

Efetuar serviços externos em bancos, órgãos públicos e outros. 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.10.2. Escolaridade: 

Ensino Fundamental completo. 

 

1.11. TÉCNICO EM GESSO 

1.11.1. Atribuições: 

Orientar o paciente e/ou o acompanhante, principalmente se o paciente for criança, 
sobre todo procedimento que será realizado; 

Proteger o paciente com bata e/ou lençol, preservando sua privacidade; 

Atender à solicitação médica, que deverá ser encaminhada à sala de gesso por escrito, 
observando o tipo de imobilização a ser feita e o membro afetado; 

Proceder à técnica de imobilização conforme padrões técnicos, utilizando todo material 
necessário para tal; 

Solicitar ao técnico ou auxiliar de enfermagem para realizar o curativo, em caso de 
fratura exposta ou com ferimentos/escoriações; 

Orientar ao paciente a permanecer no setor por um tempo, após a colocação de gesso, 
para esperar um pouco a secagem do mesmo; 



 
 

Orientar quanto à melhor maneira de deambular com a bota gessada, quanto à higiene 
corporal e principalmente a retornar ao serviço, se ocorrer qualquer dano ao aparelho 
gessado; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.11.2. Requisitos: 

Possuir curso técnico na área de no mínimo 40 horas. 

 
1.11.3. Escolaridade: 

Ensino Fundamental completo. 

 

1.12. TÉCNICO EM RAIO X 

1.12.1. Atribuições: 

Fazer exames radiológicos especializados acionando aparelhos de Raio-X, para atender 
a requisições médicas ou para alucidar diagnósticos; 

Supervisionar a realização de exames radiológicos simples, observando a técnica de 
execução ou as próprias chapas radiográficas; 

Elaborar rotinas para o preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser 
realizado, para prevenir complicações e intercorrências; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.12.2. Requisitos: 

Curso técnico profissionalizante em Radiodiagnóstico e possuir Registro Profissional. 

 
1.12.3. Escolaridade: 

Ensino Médio completo 

 

 

 

 



 
 

1.13. FISIOTERAPEUTA 

1.13.1. Atribuições: 

Supervisionar, coordenar, programar e executar atividades referentes ao atendimento de 
pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fisioterapia; 

Habilitar pacientes; 

Realizar diagnósticos específicos da área de fisioterapia; 

Desenvolver programas de prevenção e promoção de saúde geral; 

Adotar medidas de precaução universal de biossegurança; 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área quando necessário; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.13.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.13.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Fisioterapia 

 

1.14. ODONTÓLOGO PSF 

1.14.1. Atribuições: 

Atuar junto aos programas de saúde mantido pelo município ou conveniados com este, 
entre eles os destinados a atenção básica de saúde, realizando os procedimentos 
definidos por programas, além de promover os procedimentos padrões inerentes a 
atividades de odontologia;  

Promover atendimentos emergenciais;  

Realizar cirurgias ambulatoriais;  

Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clinica a saúde coletiva;  

Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;  



 
 

Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere as ações educativas e 
preventivas em saúde bucal e supervisionar o trabalho efetuado pelos agentes auxiliares;  

Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;  

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos e cirúrgicos, a fim de promover e recuperar a saúde bucal e geral;  

Orientar o usuário sobre o tratamento realizado; 

Executar as ordens de serviço emanadas nos níveis superiores, propondo adaptações, 
quando necessário, conforme características locais;  

Observar e responsabilizar-se pelas normas de segurança, cuidando para que sua saúde, 
bem como da equipe e a do usuário não sejam postas em risco;  

Participar de levantamento epidemiológico de odontologia sanitária, quando solicitado; 
cumprir e fazer cumprir, pelo seu pessoal imediato, as normas, instruções e rotinas de 
trabalho;  

Fornecer atestados de sanidade oral e laudos periciais judiciais, segundo determinação 
superior;  

Emitir pareceres e informes técnicos, sempre que necessário; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.14.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.14.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Odontologia. 

 

1.15. ODONTÓLOGO 

1.15.1. Atribuições: 

Atuar junto aos programas de saúde mantido pelo município ou conveniados com este, 
entre eles os destinados a atenção básica de saúde, realizando os procedimentos 
definidos por programas, além de promover os procedimentos padrões inerentes a 
atividades de odontologia;  

Promover atendimentos emergenciais;  



 
 

Realizar cirurgias ambulatoriais;  

Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clinica a saúde coletiva;  

Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde bucal;  

Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;  

Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 
processos clínicos e cirúrgicos, a fim de promover e recuperar a saúde bucal e geral;  

Orientar o usuário sobre o tratamento realizado; 

Executar as ordens de serviço emanadas nos níveis superiores, propondo adaptações, 
quando necessário, conforme características locais;  

Observar e responsabilizar-se pelas normas de segurança, cuidando para que sua saúde, 
bem como da equipe e a do usuário não sejam postas em risco;  

Participar de levantamento epidemiológico de odontologia sanitária, quando solicitado; 

Cumprir e fazer cumprir, pelo seu pessoal imediato, as normas, instruções e rotinas de 
trabalho;  

Fornecer atestados de sanidade oral e laudos periciais judiciais, segundo determinação 
superior;  

Emitir pareceres e informes técnicos, sempre que necessário; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.15.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.15.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Odontologia. 

 

1.16. ENFERMEIRO PSF 

1.16.1. Atribuições: 

Executar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem nas 
Unidades Básicas de Saúde da Família, como recepção, pré-consulta, imunização, 
curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exames laboratoriais, 



 
 

limpeza, acondicionamento e esterilização de material, uso adequado de equipamentos e 
soluções, organização do ambiente de trabalho, atividades educativas e atendimento de 
enfermagem;  

Executar e coordenar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem em 
atividades externas as Unidades Básicas de Saúde da Família, como visita domiciliar, 
programa de saúde em creches e escolas, reuniões com a comunidade, ações de 
vigilância epidemiológica; 

Participar de equipe multiprofissional, no estabelecimento de ações de saúde, a serem 
prestadas ao individuo, família e comunidade, na elaboração de projetos e programas de 
saúde, na supervisão e avaliação dos serviços de saúde e na capacitação e treinamento 
de recursos humanos; 

Realizar e/ou colaborar em pesquisa cientifica na área da saúde;  

Opinar, tecnicamente, nos processos de padronização, aquisição, distribuição de 
equipamentos e materiais utilizados pela enfermagem; 

Participar na elaboração e execução de programas de treinamento e aprimoramento do 
pessoal de enfermagem e do programa de educação da equipe de saúde; 

Participar da elaboração e execução de medidas de prevenção e controle sistemático de 
danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; 

Coordenar e/ou participar da prevenção e controle de infecção, em posto de saúde; 

Realizar consulta, de enfermagem, através de identificação de problemas no processo 
saúde-doença, prescrevendo e implementando medidas que contribuam a promoção, 
proteção, recuperação ou reabilitação do individuo, família ou comunidade;  

Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde publica, quando estejam 
em rotina aprovada pela instituição; 

Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e suas atividades auxiliares. Registrar 
sistematicamente, as atividades desenvolvidas;  

Participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de 
emergência ou calamidade publica;  

Participar de debates, junto a população, profissionais e entidades representantes de 
classe, sobre temas de saúde; 

Participar da avaliação do desempenho técnico, com cada componente de enfermagem, 
sob sua responsabilidade; 

Participar da discussão de projetos de construção ou reformas de centros de saúde; 



 
 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.16.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.16.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Enfermagem 

 

1.17. ENFERMEIRO PLANTONISTA 

1.17.1. Atribuições: 

Executar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem nas 
Unidades de Saúde, como recepção, pré-consulta, imunização, curativos, administração 
de medicamentos, coleta de material para exames laboratoriais, limpeza, 
acondicionamento e esterilização de material, uso adequado de equipamentos e 
soluções, organização do ambiente de trabalho, atividades educativas e atendimento de 
enfermagem;  

Executar e coordenar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem em 
atividades externas as Unidades de Saúde, como visita domiciliar, programa de saúde 
em creches e escolas, reuniões com a comunidade, ações de vigilância epidemiológica; 

Participar de equipe multiprofissional, no estabelecimento de ações de saúde, a serem 
prestadas ao individuo, família e comunidade, na elaboração de projetos e programas de 
saúde, na supervisão e avaliação dos serviços de saúde e na capacitação e treinamento 
de recursos humanos; 

Realizar e/ou colaborar em pesquisa cientifica na área da saúde;  

Opinar, tecnicamente, nos processos de padronização, aquisição, distribuição de 
equipamentos e materiais utilizados pela enfermagem; 

Participar na elaboração e execução de programas de treinamento e aprimoramento do 
pessoal de enfermagem e do programa de educação da equipe de saúde; 

Participar da elaboração e execução de medidas de prevenção e controle sistemático de 
danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; 

Coordenar e/ou participar da prevenção e controle de infecção, em posto de saúde; 



 
 

Realizar consulta, de enfermagem, através de identificação de problemas no processo 
saúde-doença, prescrevendo e implementando medidas que contribuam a promoção, 
proteção, recuperação ou reabilitação do individuo, família ou comunidade;  

Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde publica, quando estejam 
em rotina aprovada pela instituição; 

Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e suas atividades auxiliares. Registrar 
sistematicamente, as atividades desenvolvidas;  

Participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de 
emergência ou calamidade publica;  

Participar de debates, junto a população, profissionais e entidades representantes de 
classe, sobre temas de saúde; 

Participar da avaliação do desempenho técnico, com cada componente de enfermagem, 
sob sua responsabilidade; 

Participar da discussão de projetos de construção ou reformas de centros de saúde; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.17.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.17.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Enfermagem 

 

1.18. FARMACÊUTICO 

1.18.1. Atribuições: 

Coordenar as células que compõem o núcleo de farmácia (Almoxarifado da Assistência 
Farmacêutica, Célula de Dispensação de Medicamentos, Material Médico Hospitalar, 
Central de Produção, Central de kits e fracionamento, Central de Saneantes, Farmácias 
Satélites); 

Desenvolver gestão participativa e colegiada junto à equipe de farmacêuticos.  

Gerenciar indicadores do serviço, identificando oportunidades de melhoria e interagindo  
com as demais unidades de apoio e assistenciais; 



 
 

Coordenar a Comissão de Farmácia & Terapêutica e Comissão de Parecer Técnico; 

Colaborar na Gestão dos custos e aquisição de Medicamentos, Material Médico 
Hospitalar, Dietas, correlatos e seleção destes insumos (em parceria com a Direção, 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e os demais coordenadores dos serviços); 

Elaboração de Manuais, POPs, e qualquer documentação necessária para normatizar as 
atividades desenvolvidas pelo setor. Planejar e coordenar as reuniões e treinamentos em 
serviço e supervisionar os estágios curriculares e extracurriculares na área de Farmácia; 

Realizar fiscalização sanitária e ambiental do comércio e serviços de saúde, verificando 
condições sanitárias de funcionamento e impacto ambiental;  

Controlar o almoxarifado de medicamentos e materiais no que diz respeito á aquisição, 
adequação, acondicionamento e distribuição de medicamentos e materiais;  

Realizar e supervisionar a assistência farmacêutica, desde a manipulação até a 
dispensação de medicamentos e materiais; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.18.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.18.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Farmácia. 

 

1.19. ASSISTENTE SOCIAL – CAPS 40 HORAS 

1.19.1. Atribuições: 

Atuar no âmbito das Políticas Públicas, identificando as demandas presentes na 
sociedade, visando à formulação de respostas profissionais, para o enfrentamento da 
questão social, considerando as novas articulações entre o publico e privado, numa 
dimensão que engloba as abordagens individuais, familiares e grupais, na perspectiva de 
atendimento às necessidades básicas e acesso aos direitos sociais e humanos; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.19.2. Requisitos: 

Curso em saúde mental de no mínimo 40 horas e possuir Registro Profissional. 



 
 

1.19.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Serviço Social. 

 

1.20. TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS 

1.20.1. Atribuições: 

Executar atividades de investigação de risco e doenças reacionadas ao trabalho e 
vigilância aos ambientes de trabalho de forma integrada à equipe para estabelecimento 
de diagnóstico, medidas e ações de prevenção da saúde, dos trabalhadores, bem como 
executar o desenvolvimento de reabilitação de pacientes portadores de deficiência física 
e/ou psíquica, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-lo na sua 
recuperação e integração social. Essas atividades serão de âmbito municipal, sendo 
desenvolvida na área de abrangência do serviço; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 
1.20.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.20.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Terapia Ocupacional. 

 

1.21. FONOAUDIÓLOGO 

1.21.1. Atribuições: 

Atender consultas de fonoaudiologia em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e 
efetuar exames médicos em escolares e pré-escolares; 

Preencher e assinar laudos de exames e verificação;  

Fazer diagnósticos em diversas patologias fonoaudiológicas  e recomendar a terapêutica 
indicada para cada caso;  

Prescrever exames laboratoriais;  

Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou 
encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados; 

Atender emergências e prestar socorros;  



 
 

Elaborar relatórios; 

Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos; 

Supervisionar em atividades de planejamento ou execução, referente à sua área de 
atuação;  

Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego;  

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 
 
1.21.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.21.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Fonoaudiologia. 

 

1.22. NUTRICIONISTA 

1.22.1. Atribuições: 

Planejar, orientar e supervisionar a elaboração e execução de planos e programas de 
nutrição, alimentação e dietética nos campos hospitalares, de saúde pública e de 
educação, avaliando, permanentemente o conteúdo nutricional e as carências 
alimentares, a fim de contribuir para a melhoria das condições de saúde, racionalidade e 
economicidade dos regimes alimentares dos diversos segmentos da população; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.22.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.22.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Nutrição. 

 

 

 



 
 

1.23. PSICÓLOGO 

1.23.1. Atribuições: 

Proceder ao estudo e á análise dos processos intra e interpessoais e nos mecanismos de 
comportamento, elaborando e ampliando técnicas psicológicas, como testes para 
determinação de características efetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, técnicas 
psicoterapias e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e 
treinamento no campo profissional, no diagnóstico e na identificação e interferência nos 
fatores determinantes na ação do indivíduo, em sua história pessoal, familiar, 
educacional e social; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.23.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.23.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Psicologia. 

 

1.24. EDUCADOR FÍSICO 

1.24.1. Atribuições: 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade;  

Veicular informações que visam à prevenção, minimização dos riscos e proteção à 
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado;  

Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento 
de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e 
lazer, das práticas corporais;  

Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e 
saúde juntamente com as Equipe de Saúde da Família, sob a forma de co-participação 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente;  

Articular ações, de forma integrada às ESF, sobre o conjunto de prioridades locais em 
saúde que incluam os diversos setores da administração pública;  



 
 

Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 
convivência como proposta de inclusão social;  

Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o 
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais;  

Capacitar os profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para 
atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades Físicas/Práticas 
Corporais;  

Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas 
ESF na comunidade;  

Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais 
equipamentos públicos presentes no território;  

Articular parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas 
disponíveis para as práticas corporais;  

Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas 
Corporais e sua importância para a saúde da população; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.24.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.24.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Educador Físico. 

 

1.25. MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS 

1.25.1. Atribuições: 

Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais,  
individuais ou de grupos, para prevenir, recuperar e reabilitar o paciente; 
efetuaratendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, dentre 
outros); 

Atendimentos em grupos (psicoterápico, grupo operativo, atividades de suporte social, 
dentre outros); 



 
 

Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissionais de nível superior ou 
de nível médio); 

Visitas domiciliares; 

Atendimento à família e atividades comunitárias, enfocando a integração do paciente, 
na comunidade e na inserção familiar e social; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.25.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional. 

 
1.25.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Medicina e especialização/residência em Psiquiatria. 

 

1.26. AGENTE ADMINISTRATIVO 

1.26.1. Atribuições: 

Realizar tarefas administrativas, sob a supervisão de chefia imediata, classificando, 
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando, e fornecendo 
materiais, operando equipamentos de reprodução de documentos em geral, digitando 
cartas, minutas e outros textos; exercendo atribuições de recepção, atendimento e 
prestação de informações ao público; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

 
1.26.3. Escolaridade: 

Ensino Médio completo. 

 

1.27. ENFERMEIRO PSF - SUPERVISÃO 

1.27.1. Atribuições: 

Executar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem nas 
Unidades Básicas de Saúde da Família, como recepção, pré-consulta, imunização, 
curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exames laboratoriais, 
limpeza, acondicionamento e esterilização de material, uso adequado de equipamentos e 



 
 

soluções, organização do ambiente de trabalho, atividades educativas e atendimento de 
enfermagem;  

Supervisionar todas as equipes de Saúde da Família 

Executar e coordenar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem em 
atividades externas as Unidades Básicas de Saúde da Família, como visita domiciliar, 
programa de saúde em creches e escolas, reuniões com a comunidade, ações de 
vigilância epidemiológica; 

Participar de equipe multiprofissional, no estabelecimento de ações de saúde, a serem 
prestadas ao individuo, família e comunidade, na elaboração de projetos e programas de 
saúde, na supervisão e avaliação dos serviços de saúde e na capacitação e treinamento 
de recursos humanos; 

Realizar e/ou colaborar em pesquisa cientifica na área da saúde;  

Opinar, tecnicamente, nos processos de padronização, aquisição, distribuição de 
equipamentos e materiais utilizados pela enfermagem; 

Participar na elaboração e execução de programas de treinamento e aprimoramento do 
pessoal de enfermagem e do programa de educação da equipe de saúde; 

Participar da elaboração e execução de medidas de prevenção e controle sistemático de 
danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem; 

Coordenar e/ou participar da prevenção e controle de infecção, em posto de saúde; 

Realizar consulta, de enfermagem, através de identificação de problemas no processo 
saúde-doença, prescrevendo e implementando medidas que contribuam a promoção, 
proteção, recuperação ou reabilitação do individuo, família ou comunidade;  

Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde publica, quando estejam 
em rotina aprovada pela instituição; 

Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e suas atividades auxiliares. Registrar 
sistematicamente, as atividades desenvolvidas;  

Participar de programas de atendimento a comunidades atingidas por situações de 
emergência ou calamidade publica;  

Participar de debates, junto a população, profissionais e entidades representantes de 
classe, sobre temas de saúde; 

Participar da avaliação do desempenho técnico, com cada componente de enfermagem, 
sob sua responsabilidade; 

Participar da discussão de projetos de construção ou reformas de centros de saúde; 



 
 

Executar outras atividades inerentes ao cargo. 

1.27.2. Requisitos: 

Possuir Registro Profissional e comprovar experiência na estratégia Saúde da Família de 
no mínimo 5 anos. 

 
1.27.3. Escolaridade: 

Ensino Superior completo em Enfermagem 

 

1.28. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 

1.28.1. Atribuições: 

Além de outras que lhe venham a ser cometidas por normas locais, federais ou 
estaduais, são as seguintes as atribuições do cargo de Agente de Combate às Endemias:  

Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 
de controle de endemias e seus vetores, abrangendo atividades de execução de 
programas de saúde desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a 
supervisão do Gestor Municipal;  

Executar atividades de controle de vetores com a principal função de descobrir focos, 
destruir e evitar a formação de criadouros, bem como impedir a reprodução de vetores;  

Identificar situações de risco individual e coletivo;  

Identificar e estimular os potenciais de saúde da comunidade;  

Auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde;  

Promover ações de educação em saúde com indivíduos, famílias e grupos comunitários;  

Orientar e encaminhar pessoas que demandem cuidados em saúde;  

Realizar e registrar visitas domiciliares de acordo com metas estabelecidas por bairros;  

Notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; 

Estimular a participação comunitária em ações de saúde;  

Preencher formulários dos sistemas de informações pertinentes ao Programa de 
Controle de Endemias;  

Atuar no controle das doenças endêmicas e epidêmicas, assim como, identificar as 
condições ambientais e sanitárias que constituem risco para saúde da comunidade, 



 
 

informando a equipe de saúde e a população, como também buscar soluções coletivas, 
colaborar com ações de vigilância sanitária e de melhoria do meio ambiente. 

 
1.28.2. Requisitos: 

Os candidatos deverão, no ato da inscrição, escolher os locais de atuação, onde 
concorrerão apenas para a área escolhida, de acordo com o Anexo I deste Edital.  

 
1.28.3. Escolaridade: 

Ensino Médio completo. 

 

1.29. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

1.29.1. Atribuições: 

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 

Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 

Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, 
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) 
visita/família/mês; 

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e 
coletivas nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, 
malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a 
respeito das situações de risco; e 

Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando 
à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com 
problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de 



 
 

renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e 
municipal de acordo com o planejamento da equipe. 

É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde 
que vinculadas às atribuições acima. 

 
1.29.2. Requisitos: 

Residir na microárea da comunidade em que pretende atuar, desde a data da publicação 
do presente edital de processo seletivo público e não poderão residir em outra área 
enquanto permanecer no cargo, constante no Anexo II deste Edital. 

 
1.29.3. Escolaridade: 

Ensino Médio completo 
 

2.0. DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 

VAGAS CARGO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VR. MENSAL 

10 Auxiliar de Enfermagem 40 R$ 930,79 

32 Médico Plantonista Plantão 12 horas 
 R$ 779,90,00 por plantão na semana 

e R$ 974,88 no final de semana  

1 Médico Radiologista 20 R$ 1.624,80 

10 Médco PSF 40 R$ 1.624,80 

1 Assistente Social – CAPS 20h 20 R$ 1.083,20 

1 Enfermeiro CAPS 40 R$ 2.166,40 

28 Motorista Categoria D 40 R$ 926,14 

10 Motorista Categoria B 40 R$ 926,14 

5 Vigia 40 R$ 724,00 

20 Auxiliar de Serviço 40 R$ 724,00 

2 Técnico em Gesso 40 R$ 724,00 

1 Técnico em Raio X 40 R$ 724,00 

1 Fisioterapeuta 30 R$ 1.624,80 

6 Odontólogo PSF 40 R$ 1.083,20 

1 Odontólogo 20 R$ 1.083,20 

8 Enfermeiro PSF 40 R$ 1.083,20 

12 Enfermeiro Plantonista Plantão 12 horas 
R$ 249,14 por plantão na semana e 

R$ 281,63 no final de semana  

3 Farmacêutico 40 R$ 2.166,40 

1 Assistente Social CAPS 40h 40 R$ 2.166,40 



 
 

1 Terapeuta Ocupacional CAPS 20 R$ 1.083,20 

1 Fonoaudiólogo 20 R$ 1.083,20 

4 Nutricionista 20 R$ 1.083,20 

2 Psicólogo 20 R$ 1.083,20 

1 Educador Físico 20 R$ 1.083,20 

3 Médico Psiquiatra CAPS 20 R$ 1.624,80 

8 Agente Administrativo 40 R$ 724,00 

2 Enfermeiro PSF Supervisão 40 R$ 1.083,20 

14 
Agente de Combate à 
Endemias 

40 R$ 840,83 

4 
Agente Comunitário de 
Saúde 

40 R$ 724,00 

Notas:  
(1) Os candidatos para o cargo de Agente de Combate à Endemias, no ato da inscrição, 

deverão escolher as áreas de atuação, constantes no Anexo I deste Edital, onde concorrerão e 

exercerão suas atividades. 

(2) Os Agentes Comunitários de Saúde deverão residir na microárea da comunidade em que 
pretende atuar, desde a data da publicação do presente edital de processo seletivo público e não 
poderão residir em outra área enquanto permanecer no cargo, constante no Anexo II deste 
Edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas nos dias 10, 11 e 13 de junho de 2014, no horário das 
08h30min às 16h30min, na sede da Secretaria da Saúde, situada na Rua Francisco 
Porfirio de Castro, 07, Centro. 

 
3.2. Para inscrever-se o candidato deverá trazer: 

• Currículo comprovado; 

• Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, a ser obtida no local de 
inscrição; 

• Fotocópia e original da Carteira do Registro do Conselho para os cargos de nível 
superior; 

• Certidão Negativa do Registro do Conselho para os cargos de nível superior; 

• Fotocópia e original do Documento de Identidade; 

• Fotocópia e original do Comprovante de Residência; 

• Fotocópia e original do Cartão do CPF; 



 
 

• Fotocópia e original do Registro PIS/PASEP; 

• Fotocópia e original do Certificado de Conclusão do curso exigido; 

• Fotocópia e original do Título de Eleitor, bem como certidão de quitação eleitoral; 

• Fotocópia e original do Certificado de Reservista para o candidato do sexo masculino. 

• Fotocópia e original da certidão de nascimento e/ou da certidão de casamento; 

• 02 (duas) fotografias 3x4 recentes; 

• Certidão de antecedentes criminais emitida pela Secretaria de Segurança Pública; 

• Fotocópia e original da Certidão de Nascimento dos filhos que possuir; 

• Fotocópia e original da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, para os cargos de 
motorista   

 
3.3. A não entrega de algum dos documentos acima citados implicará na 
desclassificação automática do candidato; 

 
3.4. Será permitida a inscrição por procuração particular com firma reconhecida, 
mediante entrega do original da mesma, acompanhada de cópia autenticada do 
documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador. 

 
3.5. Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida. Na 
procuração particular há necessidade de reconhecimento de firma. O candidato ou seu 
procurador tornam-se responsáveis pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, 
arcando o candidato com as consequências de eventuais erros no preenchimento daquele 
documento. 

 
3.6. A inscrição do candidato implicará por parte do candidato: 

a) no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

b) o compromisso de apresentar todos os requisitos exigidos para a contratação; 

c) em prévia aceitação do cumprimento da jornada de trabalho fixada para a função, 
local de trabalho que lhe for destinado (pela escolha da área para os cargos de Agente de 
Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde). 

 



 
 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. Para os cargos de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS e AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

4.1.1. A Seleção Pública compreenderá duas fases: 

a) prova objetiva de conhecimentos específicos relativa ao exercício das funções, 
português e matemática, constantes no Anexo V; 

b) prova de títulos e entrevista. 

 
4.1.2. A seleção para os cargos de Agente de Combate a Endemias e Agente 
Comunitário de Saúde obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
 

DATA E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
10, 11 E 13 DE JUNHO DE 2014, de 
08h às 12h e 13h às 17h 

LOCAL DE INSCRIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS EMEF LAÍS SIDRIM TARGINO 

DATA E HORÁRIO DA PROVA OBJETIVA 22 DE JUNHO DE 2014 de 08h às 12h 

DATA DO RESULTADO DA PRIMEIRA FASE - 
PROVA OBJETIVA 

25 DE JUNHO DE 2014 

DATA DA SEGUNDA FASE - PROVA DE 
TÍTULOS E ENTREVISTA 

27 E 28 DE JUNHO DE 2014 * 

DATA DO RESULTADO FINAL 07 DE JULHO DE 2014 

* O LOCAL E HORÁRIOS DE CADA CANDIDATO PARA A SEGUNDA FASE SERÃO 
DIVULGADOS JUNTAMENTE COM O RESULTADO DA PRIMEIRA FASE 

 

4.1.3. Das Provas 
 
4.1.3.1. Da primeira fase - As provas objetivas serão compostas de 5 (cinco) questões de 
matemática, 5 (cinco) questões de português e 10 (dez) questões de conhecimento 
específico, de múltipla escolha de 04 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais 
somente uma é correta, com um valor de 0,5 (meio ponto) ponto para cada questão.  
 
4.1.3.2. Da segunda fase – A segunda fase, de caráter exclusivamente classificatório, 
consistirá de análise de títulos e entrevista.  
  



 
 
 

4.1.3.3 Na análise de títulos, será atribuído nota de 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos ao 
candidato de acordo com os critérios abaixo:  
 
CURSOS COM TEMAS LIGADOS À AREA DE 
ATUAÇÃO AO CARGO PRETENDIDO 

1 PONTO POR CURSO, 
LIMITADO A 5 PONTOS 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1 PONTO POR ANO, 
LIMITADOS A 5 PONTOS 

 
4.1.3.4. Na entrevista será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos ao candidato; 
 
4.1.3.4. Serão convocados para comprovar a prova de títulos de caráter classificatório, 
através de publicação os candidatos habilitados e classificados na primeira fase do 
concurso público (Prova Objetiva).  
 
4.1.3.5 Os candidatos convocados para a segunda fase deverão apresentar a 
documentação comprobatória exigida nesse edital.  
 
4.1.3.6 Os documentos comprobatórios da prova de títulos para análise deverão ser 
entregues no dia e no local da entrevista que será divulgado com o resultado da primeira 
fase. 
 
4.1.3.7. Não será aceita a entrega dos documentos após o prazo estabelecido na 
convocação. O candidato deverá guardar consigo protocolo de entrega dos documentos 
comprobatórios da qualificação profissional, para fim de comprovação em eventual 
necessidade. 
 
4.1.4. Da Aplicação das Provas Objetivas e de Títulos e Entrevista:  
 
4.1.4.1. As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de junho de 2014. 
 
4.1.4.2. O (a) candidato (a) deverá comparecer ao seu local de prova com uma hora de 
antecedência, munido (a) de caneta esferográfica de tinta azul, Documento Oficial de 
Identidade e comprovante de inscrição.  
 
4.1.4.3. O (a) candidato (a) na primeira fase da seleção receberá o Caderno Questionário 
com as 20 (vinte), onde deverá marcar em cada questão a única alternativa verdadeira. 
Será considerada nula a resposta omissa, rasurada ou que contiver mais de uma 
alternativa marcada. 
 
4.1.4.4. Em hipótese alguma haverá segunda chamada da prova objetiva.  
 
4.1.4.5. Durante a aplicação da prova não será permitida a consulta de qualquer espécie, 
nem o uso de equipamentos eletrônicos, tais como calculadora de qualquer tipo, pager, 
telefone celular, aparelhos de rádio transmissão ou similares.  
 
4.1.4.6. O (a) candidato(a), ao terminar a prova, entregará ao fiscal o Caderno 
Questionário.  



 
 
 
4.1.4.7. Somente o candidato aprovado na primeira fase – Prova objetiva passará para a 
segunda fase – Prova de Títulos e Entrevista, quando será avaliado segundo os objetivos 
definidos nos itens 4.1.3.3 e 4.1.3.4, sendo observadas as condições de atendimento ao 
perfil.  
 
4.1.4.8. A prova escrita terá duração de 4 horas, sendo que os três últimos candidatos 
deverão entregar as provas simultaneamente, não sendo permitidas disposições 
contrárias.  
 

4.1.5. Do Resultado da Seleção 

4.1.5.1. Será considerado aprovado na primeira fase o candidato que alcançar 60% 
(sessenta por cento), no mínimo, do total de pontos da prova objetiva. A segunda fase 
somente possui caráter classificatório não possuindo caráter eliminatório, sendo que o 
resultado final da seleção será o somatório da pontuação obtida pelo candidato nas duas 
fases da seleção. 
 
4.1.5.2. Na classificação dos candidatos, caso haja igualdade de nota final, serão 
adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem indicada abaixo, dando-se 
preferência ao candidato que:  

a) Candidato de maior idade; 

b) obtiver a maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;  

c) obtiver a maior pontuação na prova de português;  

 

4.1.5.3. O resultado da primeira fase da Seleção será divulgado, para conhecimento dos 
(as) candidatos (as), a partir do dia 25 de junho de 2014. 
 

4.1.5.4. O resultado final da Seleção será divulgado, para conhecimento dos (as) 
candidatos (as), a partir do dia 07 de julho de 2014. 
 
4.1.5.5 Será realizada visita na microárea em que o candidato para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde fez a inscrição para comprovação da residência no local. Será 
automaticamente desclassificado o candidato que não residir na área de sua inscrição. 
 

4.2. Para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO: 

4.2.1. A Seleção Pública compreenderá duas fases: 

a) Análise Curricular; 

b) Entrevista. 

 



 
 
4.2.2. A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

DATA E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
10, 11 e 13 DE JUNHO DE 
2014, de 08h às 12h e 13h às 
17h 

LOCAL DE INSCRIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE 

ANÁLISE CURRICULAR 16 A 20 DE JUNHO DE 2014 

DATA DO RESULTADO DA PRIMEIRA FASE – 
ANÁLISE CURRICULAR 

25 DE JUNHO DE 2014* 

DATA DA SEGUNDA FASE - ENTREVISTA 29 E 30 DE JUNHO DE 2014  

DATA DO RESULTADO FINAL 07 DE JULHO DE 2014 

* AS DATAS E HORÁRIOS DE CADA CANDIDATO PARA A SEGUNDA FASE 
SERÃO DIVULGADOS JUNTAMENTE COM O RESULTADO DA PRIMEIRA FASE 

 
 

4.2.3 A pontuação atribuída na análise curricular obedecerá a seguinte Tabela: 

ESCOLARIDADE E REQUISITOS EXIGIDOS 5 PONTOS 

CURSOS COM TEMAS LIGADOS À AREA DE 
ATUAÇÃO AO CARGO PRETENDIDO COM 
CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 20H 

1 PONTO POR CURSO, 
LIMITADO A 3 PONTOS 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1 PONTO POR ANO, 
LIMITADOS A 2 PONTOS 

 

4.2.4. A pontuação atribuída na entrevista para será feita objetivamente, obedecendo a 
seguintes tabelas de pontuação: 

ENTREVISTA 

PERFIL PROFISSIONAL PONTOS 

DOMÍNIO DE CONHECIMENTO NA ÁREA DE FORMAÇÃO 4 (QUATRO) 

OBJETIVIDADE NO PENSAMENTO E EXPRESSÃO 3 (TRÊS) 

SENSIBILIDADE PARA AS QUESTÕES RELACIONADAS AO CUIDADO, 
ACESSIBILIDADE E GÊNERO 

3 (TRÊS) 

PONTUAÇÃO 10 PONTOS 

 

4.2.5. A Avaliação Curricular é de caráter eliminatório, considerando-se eliminado o 
candidato com pontuação inferior a 5 (cinco) pontos, obedecendo-se rigorosamente à 
Tabela de Pontos acima apresentada; 

 



 
 

4.2.6. A entrevista também será de caráter eliminatório, considerando-se eliminado o 
candidato com pontuação inferior a 5 (cinco) pontos. Será desclassificado o candidato 
que não comparecer à entrevista. 

 
4.2.8. Do Resultado da Seleção 

4.2.8.1 Será considerado aprovado na primeira fase o candidato que alcançar 5 (cinco) 
pontos, no mínimo, do total de pontos da análise curricular. Será considerado aprovado 
na 2ª fase o candidato que alcançar 5 (cinco) pontos, no mínimo, do total de pontos da 
entrevista, sendo que o resultado final da seleção será o somatório da pontuação obtida 
pelo candidato nas duas fases da seleção. 
 
4.2.8.2. Na classificação dos candidatos, caso haja igualdade de nota final, serão 
adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem indicada abaixo, dando-se 
preferência ao candidato que:  

a) O candidato mais idoso; 

b) O candidato que obtiver maior pontuação no domínio de conhecimento na área de 
formação. 

c) O candidato que obtiver maior pontuação na experiência profissional; 

 

4.2.8.3. O resultado da primeira fase da Seleção será divulgado, para conhecimento dos 
(as) candidatos (as), a partir do dia 25 de junho de 2014. 
 

4.2.8.4. O resultado final da Seleção será divulgado, para conhecimento dos (as) 
candidatos (as), a partir do dia 07 de julho de 2014. 
 
 

4.3. Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR: 

4.3.1. A Seleção Pública compreenderá apenas a fase de Análise Curricular: 

 

4.3.2. A seleção obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

DATA E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 
10, 11 E 13 DE JUNHO DE 2014, 
de 08h às 12h e 13h às 17h 

LOCAL DE INSCRIÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE 

ANÁLISE CURRICULAR 16 A 20 DE JUNHO DE 2014 

DATA DO RESULTADO FINAL 07 DE JULHO DE 2014 

 



 
 

4.3.3 A pontuação atribuída na análise curricular obedecerá a seguinte Tabela: 

ANÁLISE CURRICULAR 

ESPECIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 

Graduação na área 5 (cinco) 

Especialização em área 
específica 

2 (dois) 

Curso de aperfeiçoamento na 
área  

1 (um) 

Experiência profissional 
comprovada na área, de no 
mínimo 01 ano 

1 (um) ponto por ano de 
experiência, limitando-se a 2 (dois) 

pontos 

Pontuação 10 Pontos 
 

4.3.4. A Avaliação Curricular é de caráter eliminatório, considerando-se eliminado o 
candidato com pontuação inferior a 5 (cinco) pontos, obedecendo-se rigorosamente à 
Tabela de Pontos acima apresentada; 

 

4.3.5. Do Resultado da Seleção 

4.3.5.1 Será considerado aprovado o candidato que alcançar 5 (cinco) pontos, no 
mínimo, do total de pontos da análise curricular. 
 
4.3.5.2. Na classificação dos candidatos, caso haja igualdade de nota final, serão 
adotados os seguintes critérios de desempate, na ordem indicada abaixo, dando-se 
preferência ao candidato que:  

a) O candidato mais idoso; 

b) O candidato que obtiver maior pontuação no domínio de conhecimento na área de 
formação. 

c) O candidato que obtiver maior pontuação na experiência profissional; 

 

4.2.8.3. O resultado final da Seleção será divulgado, para conhecimento dos (as) 
candidatos (as), a partir do dia 07 de julho de 2014. 
 
 

5. DO RESULTADO 

O resultado final da seleção será publicado no dia 07 de julho de 2014. 

 

  



 
 

6. DA CONTRATAÇÃO 

O prazo da contratação será de um (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

7. DO PRAZO DA SELEÇÃO 

O prazo de vigência desta Seleção Pública é de 1 (um) ano prorrogável por igual 
período. 

 

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes, não o 
eximindo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 

 
Aquiraz - CE, 06 de junho de 2014. 
 
 
 
 

Wilames Freire Bezerra 
Secretário de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ANEXO I – SELEÇÃO SIMPLIFICADA 002 – SMS 
 

ÁREAS DE ATUAÇÃO PARA OS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS 
 
 

VAGAS ÁREA DE ATUAÇÃO 

1 

ESTRADA NOVA DE SERPA 

RIACHÃO 

RUCEGA 

LAGOA DO MATO DE SERPA 

GENIPAPEIRO DE SERPA 

2 

CAMARÁ 

PATANHEM 

SANTA MARIA 

TELHA 

1 

ARAÇAZINHO 

PAU POMBO 

FAGUNDES 

TAPERA 

1 

CAPONGA DA BERNARDA 

PREAOCA 

6 PORTO DAS DUNAS 

2 

JACUNDÁ 

PINDOBA 

TUPUIÚ 

1 PRAINHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ANEXO II – SELEÇÃO SIMPLIFICADA 002 – SMS 
 

MICROÁREAS 
 
 
 

VAGAS ÁREA DO PSF MICOÁREAS 

1 PSF TELHA LAGOA DO MATO DA TELHA 

1 IGUAPE 
PRESÍDIO 

PRAIA BELA 

1 BATOQUE 
CAPONGA FUNDA 

CARACARÁ 

1 MACHUCA 
SÍTIO MACHUCA 

VILA MACHUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ANEXO III – SELEÇÃO SIMPLIFICADA 002 – SMS- FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO Nº ____________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME: ________________________________________________________________ 
FILIAÇÃO: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
CARGO:________________________________________________________________ 

PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
PSF: _____________________________MICROAREA:___________________________ 

 

PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS: 
ÁREA DE ATUAÇÃO: ______________________________________________________ 
 

DATA DE NASCIMENTO: _______________  NATURALIDADE:______________________ 
IDENTIDADE: _________________________  CPF:_______________________________ 
TELEFONE:_________________________ESTADO CIVIL:___________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA: ________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
INSCRIÇÃO Nº ____________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME: ________________________________________________________________ 
FILIAÇÃO: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
CARGO:________________________________________________________________ 

PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
PSF: _____________________________MICROAREA:___________________________ 

 

PARA O CARGO DE AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS: 
ÁREA DE ATUAÇÃO: ______________________________________________________ 
 

DATA DE NASCIMENTO: _______________  NATURALIDADE:______________________ 
IDENTIDADE: _________________________  CPF:_______________________________ 
TELEFONE:_________________________ESTADO CIVIL:___________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
ASSINATURA: ________________________________________________________ 



 
 
 

ANEXO IV – SELEÇÃO SIMPLIFICADA 002 – SMS 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA MICROAREA 
 
 

Declaro para os devidos fins de inscrição no Processo Seletivos Público para 

Agente Comunitário de Saúde do município de AQUIRAZ-CE de Edital nº 01/2014 que 

eu,___________________________________________________________________, 

CPF:________________________________RG Nº:____________________________,  

Resido com  ___________________________________________________________, 

grau de parentesco: ______________________________________________________,  

no endereço____________________________________________________________  

______________________________________________________________________, 

desde o dia ______de ____________________ de _________, em cujo endereço se 

encontra a EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA______________________________,  

MICROÁREA: ________________________________________.  

 
Declaro, outrossim, que fui ciente da Territorialização e minha inscrição está 

sendo feita de acordo com a microárea de atuação. Em anexo a fotocópia do 
comprovante do respectivo endereço. 
 
 
 
 
ASSINATURA:_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ANEXO V – SELEÇÃO SIMPLIFICADA 002 – SMS 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

- CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
  

a) Portaria Nº 2488/GM de 21 de Outubro de 2011  
Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  
 

b) Dengue, Esquistossomose , Hanseníase, Tuberculose, Malária e Tracoma.  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. – 2. Ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, e 2008. (Cadernos de Atenção 
Básica). N°21.  
 

c) Guia Prático dos Agentes Comunitários de Saúde  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Brasília/DF, 2009.  
 

d) Aids, Sífilis, Tétano e Sarampo.  
Ministério da Saúde. GUIA DE BOLSO. DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS. 8ª Ed. rev. Brasília/DF.  
 

e) A B C D E das Hepatites Virais para Agentes Comunitários de Saúde.  
Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, 
AIDS e Hepapites Virais. Brasília, 2009. 
 

f) Cólera, Raiva, Leishmaniose Tegumentar Americana e Visceral, Doença de 
Chagas, Leptospirose, Animais peçonhentos e Peste. 

Ministério da Saúde. GUIA DE BOLSO. DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS. 8ª edição revista. Brasília/DF. 

 
- NOÇÕES BÁSICAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA  
 
PORTUGUÊS – Conteúdo: Morfologia (Classes e flexão de palavras); Ortografia 
(Emprego das letras); Emprego dos porquês; Acentuação gráfica (Norma ortográfica 
vigente); Fonética (sílaba); Colocação pronominal; Concordância e Figuras de 
linguagem (principais figuras de linguagem e vícios de linguagem).  
 
MATEMÁTICA – Conteúdo: Regra de três simples; Equação de 1º grau; Sistema 
métrico: medida de tempo, comprimento, superfície e capacidade; Relação de 
grandezas, tabelas e gráficos; Raciocínio lógico e Resolução; Resolução de situações 
problema e porcentagem. 
 
 
 


