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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — SEMSA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU- ES, por meio da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMSA e por intermédio da Comissão Avaliadora de Títulos, nomeada através da

portaria 123/2021, no uso de suas atribuições faz saber que realizará Processo Seletivo

Público Simplificado, para formação de cadastro reserva para os cargos que compõem o

Núcleo Ampliado a Saúde da Família - Nasf para atendimento às necessidades

temporária de excepcional interesse público na área da saúde nos termos do inciso IX do

art. 37 da CF, conforme estabelecido nas disposição deste edital e seus anexos. O Processo

Seletivo será realizado nos temos da

Lei 3.036/2020, de 25 de março de 2020 c/c Lei 2906/2016, de 26 de Dezembro de 2016.

1. DAS DISPOSIÇÓES PRELIMINARES:

1.1 O presente Edital tem a finalidade de seleção de candidatos para formação de cadastro

de reserva, em regime de contratação temporária, para O Núcleo de Apoio a Saúde da

Família (N así) com & &nalídade de fortalecer os Programas de Atenção Básica implantados

no município conforme definido no Art 2º da Lei Municipal 3.036/2020 e nos termos do

inciso IX do Art 37 da Constituição.

1.2 Os contratos a serem celebrados com os proãssionais selecionados por este Edital terão

duração de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período, conforme distribuição

apresentada no quadro abaixo.

, . Carga., . . , . Salar-Io . .
Cargo / Funçao RequItos mmlmos Vagas Base horariasemanal

Certificado ou Diploma,
devidamente registrado, de

Assistente Social condIISão de curso de CR R$ 2.500,00 30 h
Nívei Superior em Serviço
Social, fornecido por
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Instituição de Ensino
Oficial reconhecida pelo
Ministério da Educação.

Registro no tesPectivo
Conselho da Classe.

Profissional/ Profesmr de
Educação Física

Certificado ou Diploma,
devidamente registrado, de
conclusão de curso de

graduação de Nível
Superior em Educação
Física, fornecido por
Instituição de Ensino
Oficial reconhecida pelo
ministério da Educação.

Registro no conselho da
Classe.

CR 30 hs

Farmacêutico

Diploma, devidamente
registrado, de conclusão de
curso de graduação de
Nível Superior em
Farmácia, fornecido por
Instituição de Ensino
Oficial reconhecida pelo
ministério da Educação.

Registro no conselho da
Classe.

CR R$ 2.500,00 30 hs

Fisioterapeuta

Certificado ou Diploma,
devidamente registrado, de
conclusão de curso de

graduação de Nível
Superior em Fisioterapia,
fornecido por Instituição de
Ensino Oficial reconhecida
pelo ministério da
Educação.

Registro no conselho da
Classe.

CR R$ 2.500,00 30 hs

Fonoaudiólogo

Certificado ou Diploma,
devidamente registrado, de
conclusão de curso de

graduação de Nível
Superior em
Fonoaudiologia, fornecido
por Instituição de Ensino
Oficial reconhecida pelo
ministério da Educação.

Registro no conselho da
Classe.

CR R$ 2.500,00 30 hs
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Nutticionista

Certificado, ou Diploma
devidamente registrado, de
conclusão de curso de

graduação de Nível
Supeiior em Nutrição, com
especialização na área afim,
fornecido por Instituição de
Ensino Oficial, reconhecida

pelo ministério da
Educ-ação.

Registro no Conselho da
Classe

CR R$ 2.500,00 30 hs

Psicólogo

Certificado, ou Diploma
devidamente registrado, de
conclusão de curso de

graduação de Nível
Superior em Psicologia,
fornecido por Instituição de
Ensino Oficial reconhecida

pelo ministério da
Educação.

Registro no Conselho da
Classe

CR R$ 2.500,00 30 hs

Médico Psiquiatra

Certificado, ou Diploma
devidamente registrado, de
conclusão de curso de
Nível Superior em
Medicina, com
ospecialimção na área aãm,
fornecido por Instituição de
Ensino Oficial reconhecida

pelo Ministério da
Educação

Registro no CRM

CR R$ 3.500,00 30 hs

Médico Geriatta

Certificado, ou Diploma
devidamente registrado, de
conclusão de curso de

Nível Superior em
Medicina, com
especialização na área afim,
fornecido poa: Instituição de
Ensino Oficial reconhecida

pelo Ministério da
Educação

Registro no CRB/í

CR R$ 3.500,00 30 hs

Oriontador Social Ensino médio completo CR R$ 1.600 00"? 40 hs
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1.2 Será coordenado pela COMISSÃO ESPECIAL DE PREPARAÇÃO E

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS a qual foi nomeada pela Portaria 123/2021, que

supervisionará todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado Público que compreende

as inscrições, entrega dos documentos comprobatórios, resultado final e encaminhamento

do Relatório com Resultado Final à Prefeitura Municipal para devida homologação.

1.3 A COMISSÃO nomeada por Portaria e encarregada de auxiliar na análise das inscrições

dos candidatos e dos documentos comprobatórios.

1.4 E condição especial para se inscrever neste Processo Seletivo Público

Simpliúcado o conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste
edital.

1.5 Ao se inscrever O candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente

com os termos deste edital e legislação vigente, sendo de inteira responsabilidade do

candidato o acompanhamento de todo o certame.

1.6 A convocação por Edital para Contratação Temporária de Pessoal dar-se—á pelo site

www.pmbgesgovbr de acordo com a necessidade do serviço, a partir da homologação do

resultado final e quando surgir necessidade da mesma.

1.7 O Processo Seletivo será. feito por meio de análise de Experiência Profissional e análise

de Títulos (Qualiiicação Proiissional).

2. DA DIVULGAÇÃO:

2.1 A divulgação oEcial de todas as informações referentes a este processo Seletivo Público

Simpliãcado, até a homologação de seus resultados linais, danse—á através da publicação de

editais ou avisos nos estabelecimentos da PMBG. Essas informações, bem como os editais,

avisos e listas de resultados estarão à disposição dos candidatos nos seguintes locais:

a) Secretaria Municipal de Saúde — SEMSA, situada na Rua Francisco Ferreira, Nº40, Centro

— Baixo Guandu;

b) No site da Prefeitura www.pmbgesgovbr
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2.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da divulgação das

informações referentes ao Processo Seletivo Público Simpliiicado no qual se inscreveu.

3. DAS INSCRIÇÓES E SUAS CONDIÇÓES:

3.1. Período

O candidato poderá se inscrever nos dias 11 e 12 de março de 2021, no horário das
07h30min horas às 11h00min horas e 12h00min horas às 15h30min hoxas, no Auditório do

CAPS, situada à rua: Francisco Ferreira 113, Centro - Baixo Guandu — ES.

3.2. Requisitos para inscrição

3.2.1 São requisitos para a inscrição, constituindo condições de ingresso:

a) Ter conhecimento deste Edital e de seus Anexos, a Em de certificar-se de que possui os

requisitos exigidos para a admissão;

b) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, de acordo com o art. 12 da Constituição Federal, cujo

processo de naturalização tenha sido encerrado dentro do prazo das

inscrições;

c) Ter 18 (dezoito) anos completos até a data da admissão deste Processo Seletivo Público

Simplificado;

d) Somente será aceita uma inscrição por candidato para cada edital. No entanto, em caso do

candidato ser aprovado em todos os editais selecionados deverá optar por apenas 01 vaga.

e) O formulário de inscrição, anexo I e II deste Edital, deverá ser preenchido pelo candidato,

não contendo rasuras » havendo rasura cancelará automaticamente a inscrição. O candidato

será totalmente responsável pelo preenchimento das fichas de inscrição e

informações nela fornecida. 0 anexo I deverá ser colocado em envelope tipo ofício e

entregue no ato da inscrição juntamente com a ficha do anexo II, e os seguintes

documentos, que devem ser colocados dentro do envelope e lacrado após conferência

com originais:

Í) Cópia simples e original do Certiâcado de Conclusão do Curso conforme cargo almejado

assim como certificados e diplomas de especialização. A comissão do processo seletivo vai

reter as cópias, o candidato que não apresentar o original acompanhado com a cópia

terá sua inscrição cancelada automaticamente;

Rua Francisco Ferreira, nº 40
Centro - Baixo Guandu “ Espírito Santo

(27) 3732—4334
ssudeªpmhg.es.gov.br
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g) Cópia simples com apresentação do original da cédula de Identidade do Conselho

Regional correspondente à profissão que exerce;

h) Cópia simples com apresentação do original da carteira de identidade e dos outros

documentos com foto - carteira de motorista, carteira de trabalho;

i) Cópia simples com apresentação do original do CPF;

j) Cópia simples com apresentação do original do Título de eleitor com certificado de

quitação eleitoral.

k) Cópia simples com apresentação do original do certificado de reservista (somente

candidatos homens);

1) Cópia simples com apresentação do original do comprovante de quitação anual do

respectivo conselho;

rn) Cópia simples com apresentação do original de documentação para comprovação de

experiência. Para fins de comprovação de expenência da função serão aceitos somente

cópia de registro em Carteira de Trabalho ou Declarações de Tempo de Serviço

prestado emitido pela empresa e deverão constar o período e a função exercida com

CNPJ da empresa;

11) Cópia simples com apresentação do original do comprovante de residência (como por

exemplo: conta de água, luz, telefone, fatura de cartão de crédito e outros);

o) No ato da inscrição o candidato receberá um comprovante de inscrição devidamente

assinado por um membro da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público

Sknphãcado;

p) Caso o candidato exerça outra função ou tenha outro vínculo empregatício,

deverá apresentar comprovante válido (expedido pela instituição) de compatibilidade

de horário com o cargo almejado neste edital - original e cópia; A inscrição só terá validade

se o comprovante estiver devidamente assinado;

q) Só serão aceitas inscrições por procuração com finalidade específica para inscrição no

Processo Seletivo Público Simplificado Edital NºOOl/ZOZI com dados completos dos

outorgados e outorgantes e reconhecido em cartório.

3.2.2 — A conferência das cópias dos documentos e confrontação com os oiiginais será

realizada no ato da inscrição.

4. ATRIBUIÇOES GERAIS A TODOS OS CARGOS

Rua Francisco Ferreira,
Centro — Baixo Guandu * Espirito Santo

(27) 3732-4834
saudelêpmhg, es. gov. br
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Participar do processo de ter::itorialização e mapeamento da area de atuação da

equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e
vulnerabilidades;

Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de

informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados

para a análise da situação de saúde considerando as características sociais,

econômicas, culturais, demográúcas e epidemiológicas do território, priorizando as

situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Realizar o cuidado da saúde da população adstrita, pnoritariamente no âmbito da

unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços

comunitários (escolas, associações, entre outros);

Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população

local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;

Garantir atenção à saúde buscando integralidade por meio da realização de ações de

promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de

atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas,

coletivas e de vigilância à saúde;

Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das

necessidades de saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco,

avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação

das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento

humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e viabilizando o

estabelecimento do vínculo;

Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de

outros agravos e situações de importância local;

Responsabilizar—se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado

mesmo quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de

saúde;

Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor

intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das

famílias, coletividades e da própria comunidade;

Realizar reuniões de equipes a Em de discutir em conjunto o planejamento e avaliação

das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;

Rua Francisco Ferreira, nº 40
Centro - Baixo Guandu “ Espirito Santo

(27) 3732—4834
saude©pmhgaes.gov.br
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Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à

readequação do processo de trabalho;

Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informações na

Atenção Básica;

Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e

profissionais de diferentes formações;

Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento

da eciuipe;

Participar das atividades de educação permanente;

Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o

controle social;

Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações

intersetoriais;

Realizar outras ações e atividades a serem deãnidas de acordo com as prioridades

locais;

Realizar ações e atividades de educação sobre o manejo ambiental, incluindo ações

de combate a vetores, especialmente em casos de surtos e epidemias;

Orientar a população de maneira geral e a comunidade em específico sobre sintomas,

riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;

Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas de maneio ambiental e outras

formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores;

Discutir e planejar de modo articulado e integrado com as equipes de vigilância ações

de controle vetorial;

Encaminhar os casos identificados como de risco epidemiológico e ambiental para

as equipes de endemias quando não for possível ação sobre o controle de vetores;

Monitorar e avaliar os indicadores de saúde inerente a cada uma de suas atribuições.

4. DAS ATRIBUIÇÓES nos CARGOS:

As atribuições de todos os cargos estão descritas abaixo:

CARGO/FUNÇÃO ATRIBUIÇÓES

Rua Franciseo Ferreira, nº 40
Centro — Baixo Guandu ”" Espirito Santo

(27) 3732-4834
saudefêpmhg. es. gov. br
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Assistente Social Realizar o diagnóstico da situação da
assistência social da população do território,
bem como identificar as necessidades da

' população, planejando e buscando estratégias
de intervenção em conjunto com a equipe de
saúde da família, a gestão, demais setores e
atores sociais; Coordenar os trabalhos de
caráter social adstritos às equipes de Saúde da
Família; Estimular e acompanhar o
desenvolvimento de trabalhos de carater
comunitário em conjunto com as equipes da
Saúde da Família; Estimular e acompanhar 0
desenvolvimento de trabalhos de caráter
comunitário em conjunto com as equipes de
Saúde da Família; Discutir e refletir
permanentemente com as equipes de Saúde
da Família a realidade social e as formas de
organização social dos territórios,
desenvolvendo estratégias de como lidar com
sias adversidades e potencialidades; Realizaar
atenção às famílias de forma integral, em
conjunto com as equipes de Saúde da Familia,
estimulando a reflexão sobre o conhecimento
dessas famílias, como espaços de
desenvolvimento individual e grupal, sua
dinâmica e crises potenciais; Identificar no
território, junto com as equipes de Saúde da
Familia, valores e normas culturais das
famílias e da comunidade que possam
contribuir para o processo de adoecimento;
Discutir e realizar visitas domiciliares com as

equipes de Saúde da Família, desenvolvendo
técnicas para qualificar essa ação de saude;
Possibilitar e compartilhar técnicas que
identiâquem oportunidades de geração de
renda e desenvolvimento sustentável na
comunidade ou de estratégias que propiciem
o exercício da cidadania em sua plenitude,
com as equipes de Saúde da Família e a
comunidade; Identificar, articular e
disponibilizar, junto às equipes de Saúde da
Família, rede de proteção social; Apoiar e
desenvolver técnicas de educação e
mobilização em saúde; Desenvolver junto
com os profissionais das equipes de Saúde da
Família estratégias para identificar e abordar
problemas vinculados à violência, ao abuso
de álcool e a outras drogas; Esiimular e
acompanhar as ações de controle social em
conjunto com as equipes de Saúde da Família;
Capacitar, orientar e organizar, junto com as
equipes de Saúde da Família, o
acompanhamento das condicionalidades da
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saúde das famílias beneEciánas do Programa
Bolsa Família e Outros programas federais e
estaduais de distribuição de renda; Incentivar
a participação dos usuários nos Ramos de
discussão e deliberação, tais como: Conselhos
locais de saúde, Conselho distrital de saúde,
Conselhos de assistência social, Conselho de
direitos da criança e do adolescente,
Conselhos do idoso e demais Conselhos de
direitos, Reuniões da Comunidade e outros;
Participar de reuniões interdisciplinares
periódicas para discussão de caso e educação
permanente, onde podem ser incluídos
materiais educativos e temas demandados
pela equipe de Saúde Família ou dos
proBssionais do NASF; Participar de
reuniões interdisciplinares periódicas com
todos os profissionais da equipe do NASF;
Realizar atendimento individual e/ ou
compartilhado por meio de consultas
conjuntas nas unidades, nos domicílios e
outros espaços da comunidade; Realizar
outras atividades definidas pela gestão
municipal.

Proãssional/ Professor de Educação Física Desenvolver atividades físicas e práticas

junto à comunidade; Veicular informação que
visem à prevencao, à minimização dos riscos
e à proteção à vulnerabilidade, buscando a
produção do autocuidado; Incentivar a
criação de espaços de inclusão social, com as
ações que ampliem o sentimento de
pertinência social na comunidade, por meio
da atividade física regular, do esporte e lazer,
das práticas corporais; Proporcionar
Educação Permanente em Atividade Físico—
Prático Corporal, nutrição e saúde
juntamente com as Equipes de ESF, sob a
forma de coparticipação, 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 Equipes de ESF e conselhos
locais de saúde, sobre o conjunto de
prioridades locais em saúde que incluam os
diversos setores da administração pública;
Contribuir para a ampliação da utilização dos
espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social e. combate à
violência; Identificar proEssionais e/ou'
membros da comunidade com potencial para
o desenvolvimento do trabalho em práticas
corporais, em conjunto com as Equipes do

Centro — Baixo Guandu - Espírito Santo
CEP: 29“. TSD-000 - Tel:

seude©pmhg. es. gov. br
(2?) 3732-4834
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ESF; Capacitar os profissionais, inclusive os
Agentes Comunitários de Saúde, para
amarem como facilitadores e monitores no
desenvolvimento de atividades físicas práticas
corporais; Supervisionar, de forma
compartilhada e participativa, as atividades
desenvolvidas pelas Equipes de ESF na
comunidade; Articular parcerias com outros
setores da área junto com as equipes ESF e a
população, visando ao melhor uso dos
espaços públicos existentes e a ampliação das
áreas disponiveis para as práticas corporais;
Promover: eventos que estimulem ações que
valorizem. Ativida de Física/Praticas
Corporais e sua importância para a saúde da
população; Outras atividades inerentes à
função.

Farmacêutico O proâssional deve desenvolver suas
atividades/ações nos espaços das Unidades
Básicas de Saúde e na comunidade; Trabalhar
de acordo com as diretrizes do SUS,
conforme as políticas públicas de Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Baixo
Guandu e as Diretrizes do Ministério da
Saúde para o NASF; Prestar assistência
integral à todos os ciclos de vida; Ter
habilidade para trabalho em equipe
interdisciplinar colaborando na construção
do projeto terapêutico do serviço; RealiZar
atendimento levando em consideração os
diversos aspectos que compõem o sujeito e
sua dinâmica biopsicossocial através de novo
olhar para clínica ampliada; Realizar trabalho
com as famílias nas diferentes transformações
em que elas sofrem e estão inseridas;
Preencher os impressos da unidade para o
registro de produção conforme solicitado
pela gerência; Realizar apoio matricial às
equipes de saúde adstritas ao Núcleo de
Apoio a Saúde da Familia; Diagnosticar casos
na população atendida específica e propor
ações necessárias seja atendimento individual
ou grupo; Participar de atividades junto à
Secretaria Municipal de Saúde quando
solicitada; Apoiar a Equipe de Saúde da
Família na construção de estratégias
educativas sistêmicas para famílias no
cuidado dos portadores de distúrbios da
comunidade; Desenvolver ações de
promoção à saúde através de atividades,
grupos, palestras, consultas e visitas
domiciliares; Participar de grupos e
comissões voltadas para tratamentos e de
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medicamentos; Executar outras tarefas
correlatas, conforme especiãcado em
Portaria nº 2488/2011 do Ministério da
Saúde.

Fisioterapeuta Promover e participar de ações que
propiciem a redução de incapacidades e
deficiências com vistas à melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos,
favorecendo sua reinserção social,
combatendo a discriminação e ampliando o
acesso ao sistema de saúde; Realizar
diagnóstico, com levantamento dos
problemas de saúde que requeiram ações de
prevenção de deiiciências e das necessidades
em termos de reabilitação, na área adstn'ta às
ESF; Desenvolver ações de promoção e
proteção à saúde em conjunto com as ESF
incluindo aspectos Hsicos e da comunicação,
como consciência e cuidados com o corpo,
postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais,
amamentação, controle do ruído, com vistas '
ao autocuidado; Desenvolver ações para
subsidiar o trabalho das ESF no que diz
respeito ao desenvolvimento infantil;
Desenvolver ações conjuntas com as ESF
visando ao acompanhamento das crianças
que apresentam risco para alterações no
desenvolvimento; Realizar ações para a
prevenção de deficiências em todas as fases
do ciclo de vida dos indivíduos; Acolher os
usuários que requeiram cuidados de
reabilitação, realizando orientações,
atendimento, acompanhamento, de acordo
com a necessidade dos usuários e a
capacidade instalada das ESF; Desenvolver
ações de reabilitação, priorizando
atendimentos coletivos; Desenvolver ações
integradas aos equipamentos sociais
existentes, como escolas, creches, pastorais,
entre outros; Realizar visitas domiciliares para
orientações, adaptações e acompanhamentos;
Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos
Agentes Comunitários de Saúde e familiares
dos pacientes; Realizar, em conjunto com a
ESF, discussões e condutas terapêuticas
conjuntas e complementares; Desenvolver
projetos e ações intersetoriais, para a inclusão
e a melhoria da qualidade de vida das pessoas
com deficiência; Orientar e informar as
pessoas com deãciência, cuidadores e
Agentes Comunitários de Saúde sobre
manuseio, posicionamento, atividades de vida
diária, recursos e tecnologias de atenção para
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o desempenho funcional frente às
características específicas de cada indivíduo;
Desenvolver ações de Reabilitação Baseada
na Comunidade — RBC que pressuponham
valorização do potencial da comunidade,
concebendo todas as pessoas como agentes
do processo de reabilitação inclusão; Acolher,
apoiar e orientar as famílias, principalmente
no momento do diagnóstico, para o
momento do diagnóstico para o manejo das
situações oriundas da deficiência de um de
seus componentes; Acompanhar o uso de
equipamentos auxiliares e encaminhamentos
quando necessário; Realizar encaminhamento
e acompanhamento das indicações e
concessões de órteses, próteses e
atendimentos específicos realizados por
outro nível de atenção à saúde; Realizar ações
que facilitem a inclusão escolar, no trabalho
ou social de pessoas com deElciência;
Executar outras tarefas correlatas, conforme

. especificado em Portaria nº 2488/2011 do
Ministério da Saúde e demais legislação
federal.

Fonoaudiólogo Realizar assistência integral (promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnósticos, tratamentos, reabilitação e
manutenção da saúde) aos indivíduos e
famílias na Unidade de Atenção básica 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;
Conforme protocolos ou outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal
ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão, realizar
consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares e prescrever medicações;
Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as
ações desenvolvidas pelos Agentes
Comunitários de Saúde; Supervisionar,
coordenar e realizar atividades de educação
permanente dos Agentes Comunitários de
Saúde e da equipe de enfennagem; Contribuir
e participar das atividades de Educação
Permanente do Auxiliar de Enfermagem,
Agente Comunitário de Saúde e outros
profissionais componentes do quadro da
Unidade de Atenção Básica; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para
o adequado funcionamento da USF; Realizar
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Visitas domiciliares aos pacientes acamados
ou com díãculdade de locomoção,
oferecendo o atendimento adequado e
quando necessário, conduzindo o veículo
destinado à execução dos trabalhos da
Unidade de Atenção Básica; Executar outras
tarefas correlatas conforme especificado em
Portaria nº 2488/2011 do Ministério da
Saúde e demais legislação federal..

Nutricionista Ações de promoção de práticas alimentares
saudáveis em todas as fases do ciclo da Vida e

respostas às principais demandas assistenciais
quanto aos distúrbios alimentares,
deficiências nutricionais e desnutrição, bem
como aos planos terapêuticos, especialmente
nas doenças e agravos não—transmissíveis;
Conhecer e estimular a produção e o
consumo dos alimentos saudáveis
produzidos regionalmente; Promover a
articulação intersetorial para viabilizar o
culn'vo de hortas e pomares comunitários;
Capacitar as equipes de ESF e participar de
ações vinculadas aos programas de controle e
prevenção dos distúrbios nutricionais como
carências por imcronutrientes, sobrepeso,
obesidade, doenças crônicas não
transmissíveis e desnutrição; Elaborar em
conjunto com as ESF, rotinas de atenção
nutricional e atendimento para doenças
relacionadas à Alimentação e Nutrição, de
acordo com protocolos de atenção básica,
organizando a referência e a contra-referência

, do atendimento; Executar outras tarefas
correlatas, conforme especiticado em
Portaria nº 2488/2011 do Ministério da
Saúde e demais legislação federal.

Psicólogo Identiâcar, em conjunto com as Equipes
Saúde da Família e a comunidade, as
atividades, as ações e as práticas a serem
adotadas em cada uma das áreas cobertas;
Identificar, em conjunto com as ESF e a
comunidade, o público prioritário a cada uma
das ações, Atuar de forma integrada e
planejada, nas atividades desenvolvidas pelas
ESF e de Internação Domiciliar, quanto estas

' existirem, acompanhando e atendendo a
casos, de acordo com os critérios
previamente estabelecidos; Acolher os
usuários a atenção; Desenvolver
coletivamente, com vistas à íntersetorialidade,
ações que se integrem a outras políticas
sociais como: educação, esporte, cultura,
trabalho, lazer, entre outras; promover a
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gestão integrada e a participação dos usuários
nas decisões, por meio de organização
participativa com os Conselhos Locais e/ ou
Municipais de Saúde; elaborar estratégias de
comunicação para divulgação e sensibilização
das atividades do NASF por meio de cartazes,
jornais, informativos, e outros veículos de
informação; avaliar, em conjunto com as ESF
e os Conselhos de Saúde, o desenvolvimento '
e a implantação das ações e a medida de seu
impacto sobre a situação de saúde, por meio
de indicadores previamente estabelecidos;
elaborar e divulgar material educativo e
mformadvo nas áreas de atenção do NASF;
elaborar projetos terapêuticos individuais,
por meio de discussões periódicas que
permitam a apropriação coletiva pelas ESF e
o NASF do acompanhamento dos usuários,
realizando ações multiproiissionais (:
transdisciplinarcs, desenvolvendo a
responsabilidade compartilhada; realizar
atividades clínicas pertinentes a sua
responsabilidade profissional; discutir com as
ESF os casos identificados que necessitam de
ampliação da clínica em relação a questões
subjetivas; criar, em conjunto com as ESF,
estratégias para abordar problemas
vinculados à violência e ao abuso de álcool,
tabaco e outras drogas, visando à redução de
danos e à melhoria da qualidade do cuidado
dos grupos de maior vulnerabilidade;
participar das Comissões e grupos destinados
à implementação dos Programas de Saúde
Mental do Município; desenvolver ações de
mobilização de recursos comunitános,
buscando constituir espaços de reabilitação
psicossocial na comunidade, como oficinas
comunitárias, destacando a relevância da
articulação intersetorial; ampliar o vínculo
com as famílias, tornando—as como parceiras
no tratamento e buscando constituir redes de

apoio e integração; executar outras tarefas
correlatas, conforme específico em Portaria
nº 2488/2011 do Ministério da Saúde e
demais legislação federal.

Médico Psiquiatra Atenção aos usuários e a familiares em
situação de risco psicossocial ou doença
mental que propicie o acesso ao sistema de
saúde e à reinserção social; Realizar ações de
combate ao sofrimento subjetivo associado a
toda e qualquer doença e a questões
subjetivas de entrave à adesão a práticas
preventivas ou a incorporação de hábitos
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saudáveis, as ações de enfrentamento de
agravos vinculados ao uso abusivo de álcool
e drogas e as ações de redução de danos e
combate à discriminação; Realizar atividades
clínicas pertinentes a sua responsabilidade
proãssional; Apoiar a ESF na abordagem e
no processo de trabalho referente ais casos de
transtornos mentais severos e persistentes,
uso abusivo de álcool e outras drogas,
pacientes egressos de internações
psiquiátricas, pacientes atendidos no Caps,
tentativas de suicídio, situações de violência
familiar; Discutir com as ESF os casos
identificados que necessitam de ampliação da
clínica em relação a questões subjetivas; Criar,
em conjunto com as ESF, estratégias para
abordar problemas vinculados à violência e
ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas,
visando à redução de danos e à melhoria da
qualidade do cuidado dos grupos de maior
vulnerabilidade; Evitar práticas que levem aos
procedimentos psiquiátricos ernedicarnentos
à psiquiatrização e a medicaliZação de
situações individuais e sociais, comuns à vida
cotidiana; Fomentar ações que visem à
difusão de uma cultura de atenção não»
manicomial, diminuindo o preconceito e a
segregação em rela ção à loucura; Desenvolver
ações de mobilização de recursos
comunitários, buscando constituir espações
de reabilitação psicossocial na comunidade,
como oficinas comunitárias, destacando a
relevância da articulação intersetorial »
conselhos tutelares, associações de bairro,
grupos de autoajuda etc; Priorizar abordagens
coletivas, identificando grupos estratégicos
para que a atenção em saúde mental se
desenvolva nas unidades de saúde e em
outros espaços na comunidade; Possibilitar a
integração dos agentes redutores de danos ao
Nasf e ampliar o vínculo com as famílias,
tornando-as como parceiras no tratamento e
buscando constituir redes de apoio e
integração.

Médico Geriatra Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob
sua responsabilidade; Realizar consultas
clínicas, atividades em grupo na UBS e
quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ ou nos demais espaços comunitários;
Realizar atividades programas e de atenção à
demanda espontânea; Contribuir, realizar e
participar das atividades de educação
permanente de todos os membros da equipe;
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participar do gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento
daUBS

Orientador Social Desenvolver atividades socioeducativas e de
convivência e socialização visando à atenção,
defesa e garantia de direitos de proteção aos
indivíduos e familiares em situações de
vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal,
que contribuam com o fortalecimento da
função protetiva da família; desenvolver
atividades instrumentais e registro para
assegurar direitos, (re) construção da
autonomia, autoestima, convívio e
participação social dos usuários, a partir de
diferentes formas e metodologias,
contemplando as dimensões individuais e
coletivas, levando em consideração o ciclo de
vida e ações íntergeracionais; assegurar a
participação social dos usuários em todas as
etapas do trabalho social; apoiar e
desenvolver atividades de abordagem social e
busca ativa; atuar na recepção dos usuarios
possibilitando ambiência acolhedora; apoiar
na identificação e registro de necessidades e
demandas dos usuários, assegurando a
privacidade das mformações; apoiar e
participar do planejamento das ações,
organizar, facilitar oficinas e desenvolver
atividades individuais e coletivas de vivencia
na unidade e, ou, na comunidade;
acompanhar, orientar e monitorar os usuários
na execução das atividades; apoiar na
organização de eventos artísticos, lúdicos e
culturais na unidade e, ou, na comunidade;
apoiar no processo de mobilização e
campanhas intersetoriais nos territórios de
vivência para a prevenção e o enfrentamento
de situações de risco social e, ou, pessoal,
violação dos direitos e divulgação das ações
das unidades socioassistenciais; apoiar na
elaboração e distribuição de materiais de
divulgação das ações; apoiar os demais
membros da equipe de referência em todas as
etapas do processo de trabalho; apoiar na
elaboração de registros das atividades
desenvolvidas, subsidiando a equipe com
insumos para relação com os órgãos de defesa
de direitos e para o preenchimento do Plano '
de Acompanhamento Individual e, ou,
familiar; Apoiar na orientação, informação,
encaminhamentos e acesso a serviços,
programas, projetos, beneficios, transferência
de renda, ao mundo do trabalho por meio de
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articulação com políticas afetas ao trabalho e
emprego, dentre outras políticas públicas, ,
contribuindo para o usufruto de direitos
sociais; apoiar no acompanhamento dos
encaminhamentos realizados; apoiar na
articulação com a rede de serviços
socioassistenciais e políticas públicas;
participar das reuniões de equipe para o
planejamento das atividades, avaliação de
processos, fluxos de trabalho e resultado;
desenvolver ativida des que contribuam com a
prevenção de rompimentos de vínculos
familiares e comunitários, possibilitando a
superação das situações de fragilidade social
vivenciadas; apoiar na identificação e
acompanhamento das famílias em
descumprimento de condicionalidades;
mformar, sensibilizar e encaminhar as
famílias e indivíduos sobre as possibilidades
de acesso participação em cursos de
formação e qualiãcação profissional,
programas e projetos de inclusão produtiva e
serviços de intermediação de mão de obra;
acompanhar o ingresso, frequência e o
desempenho dos usuários nos cursos por
meio de registros periódicos; apoiar no
desenvolvimento dos mapas de
oportunidades e demandas,

5. DA EXPERIÉNCIA PROFISSIONAL E PROVA DE TITULOS:

5.1. Da experiência profissional

O Processo Seletivo Público Simplificado será constituído de experiência profissional
conforme especiâcação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO PONTOS
Tempo de serviços prestado na esfera
pública no cargo pleiteado; 0,6 pontos por mês completos até o

limite de 60 (sessenta) meses,
Tempo de serviço prestado em empresa perfazendo o total de 36 (trinta e seis)
privada — como autônomo ou pontos.
proãssional liberal no cargo pleiteado.

Pontuação máxima 36 (tonta e seis) pontos.

É considerado mês completo que trata do quadro acima a contagem de 30 dias.

5.2. A comprovação de experiência profissional:



Rua Francisco Ferreira. nº 40
Centro - Baixo Guandu “ Espírito Santo

“É; Baixº Guandu CEP: 29.730—000 - Tel: (27) 3?32"4834

Secretaria de

Saúde É

I - Em Órgão Público:
Documentos expedidos pelo poder público, no âmbito da prestação da atividade, em papel

? Praiª:" J'D Mortícipoi de
saudeêpmhg. es. gov. br

' «.. pr—g,25-QC'-',bf

umbrado com carimbo do órgão expedidor, datado &: assinado pelo setor responsável pela
informação, especííicando o período em dias compreendido no cargo pleiteado, com CNPJ.
II - Em Empresa Privada:

Cópia da carteira de trabalho (Xerox Simples das páginas de identificação com foto e dados
pessoais e registro de contratos de trabalho e apresentados juntamente com on'ginal). Em
caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saida).
III - Autônomo ou Profissional Liberal:

Cópia simples de Contrato de Prestação de Serviços firmado e prestado.

5.2.1 Não será computado como experiência profissional estágio, monitoria ou trabalho
voluntário.

5.2.2 É vedada a contagem cmiulat'rva de tempo de serviço prestado concomitantemente no

cargo pleiteado, quer seja entre cargos público e serviços de natureza privada ou autônoma.

5.2.3 Sob hi ótese al na ser-ão aceitas corn rova ão de exercício roússional fora dosP _gun P 9 P
padrões acima especificados.

5.3 Da prova de títulos (qualificação profissional):

A atribuição de pontos para prova de títulos obedecerá aos critérios deãnidos nos quadros

abaixo:

(Cargos de nível Fundamental e Médio)
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL MMO

DISCRIMINAÇÃO PONTOS DE
TITULOS

Certificado de participação em cursos na área de
atuação e/ ou da saúde com duração igual ou 04 01
superior a 120 horas.

' Certificado de participação em cursos na área de
atuação e/ou da saúde com duração de 80h às 02 01
120 horas.

Certiãcado de participação em cursos na área de
atuação e / ou da saúde com duração de 40h às 02 01
79 horas.
SERA COMPUTADA PONTUAÇÃO MAXIMA DE 08 (OITO) PONTOS

— LIMITE DE 03 TITULOS
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(Cargos de Nível Supen'or)
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

MAXIMO

DISCRIMINAÇÃO PONTOS DE
TITULOS

Certiíicado de Pós—graduação Sturm Salm; na 08 01
área de atuação e/ou da saúde.
Certificado de Pós—graduação Lato Senju na área
de atuação e/ ou da saúde com duração igual ou 04 01
superior a 360 horas.
Certificado de participação em cursos na área de
atuação e/ ou da saúde com duração de 1201] às 02 01
359 horas.

Certificado de participação em cursos na área de
atuação e/ ou da saúde com duração de 80h às 02 01
119 horas.

SERA COMPUTADA PONTUAÇÃO MAXIMA DE 16 (DEZESSEIS)
PONTOS _ LIMITE DE 04 TITULOS

5.3.1 Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos.

5.3.2 Não será considerado quaisquer tipos de curso onde seja entregue certidão de

conclusão, se neste não constar o timbre e/ ou carimbo de CNPJ, e/ou QrCode da entidade

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

pela emissão do documento e data de expedição do mesmo.

5.3.3 Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no certificado/declaração

será atúbuída à pontuação zero.

5.3.4 A aprovação de Qualiíicação Profissional para 5115 de pré—requisitos ou prova de títulos

dar—se—á por meio de:

a) Nível Superior:

1 — Diploma ou certidão de conclusão do curso na versão oliginal &: cópia simples com data

em que ocorreu a colação de grau, acompanhada de cópia do respectivo histórico, compatível

para o âmbito de atuação pleiteada;
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II - Certificado do curso de Pós—Graduação Lato iframe, especialização, com duração de 360

(trezentos e sessenta) horas ou mais, com aprovação da monografia ou certidão de conclusão

do curso, na versão original e cópia do respectivo histórico, na própria área de conhecimento

correlatada/ afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado;

III — Certificado e/ou Diploma do curso de Pós—Graduação Simm Samu na versão original e

cópia do respectivo histórico, na própria área de conhecimento correlatada/aíirn ao

desempenho das atribuições inerentes ao cargo pleiteado;

TV — Certificado ou certidão de curso de formação com as respectivas cargas horárias

A documentação a que se referem os incisos de I a III do item anterior deverá conter

obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do

curso e credenciamento da Instituição de Ensino Superior.

Os cursos de Pós—graduação Sma-ra Senra e Luta SBHH! só serão considerados se cumpridas as

exigências do Conselho Nacional de Educação (CNE).

b) Demais Níveis:

I — Certificados ou declaração de conclusão de curso na versão original, mais cópia simples

do mesmo, compatível para o âmbito de atuação pleiteada. Este certiíicado ou certidão de

curso de formação deverá conter as respectivas cargas horárias e constar o timbre e/ou

carimbo do CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão do mesmo, carimbo

e assinatura do responsável pela emissão do documento e data de expedição do mesmo.

A documentação a que se refere o inciso I do item anterior deverá conter obrigatoriamente

atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e

credenciamento da Instituição de Ensino em Órgão Oficial.

Para comprovação dos cursos relacionados no quadro acima o candidato deverá apresentar

certificado de uma instituição pública ou privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema

oficial no âmbito municipal, estadual e/ ou federal, contendo a carga horária, a identificação

da msdniição com a assinatura do responsável pela organização/ emissão do respectivo

curso / certificado e menção do ato normaúvo (portaria, decreto ou resolução) de

regularização da instituição, quando privada.
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5.3.5 Na contagem de pontos para Qualificação Proíissional será aceito a cópia simples

apresentada juntamente com original, como comprovante de qualiãcação profissional,

para 5115 de pontuação.

5.3.6 Será excluído do Processo Seletivo Público Simpliãcado, o candidato que utilizar—se de

quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização

5.3.7 Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão de conclusão,

se neste não constar o timbre e/ ou carimbo com CNPJ, e/ ou QrCode da entidade que

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

emissão do documento e data de expedição do mesmo.

5.3.8 Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos exigidos, () candidato estará

autonmticaniente eliminado do processo seletivo.

5.4 Será excluído do Processo seletivo o candidato que utilizar-se de quaisquer recursos

ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa de sua realização.

5.5 O candidato que tiver seus documentos furtados ou roubados deverá apresentar

documento que ateste () registro da ocorrência em órgão policial.

5.6 A soma do total de pontos desse processo seletivo para NÍVEL MÉDIO É DE 44

(QUARENTA E QUATRO) PONTOS E SUPERIOR 52 (CINQUENTA E DOIS)
PONTOS.

6. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PRAZO PARA RECURSOS:

6.1. A relação das inscrições não homologadas, as listas contendo os resultados o processo

seletivo e as respostas aos recursos, bem como a homologação do Processo Seletivo será

divulgado através de avisos publicados conforme prevê o subitem 2.1 deste Edital.
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6.2. O candidato poderá interpor recurso administrativo em relação às inscrições não

homologadas e aos resultados, no prazo estabelecido conforme cronograma do item 11.

6.3. O requerimento do recurso administrativo, conforme Anexo IV, deverá ser dirigido à

Comissão Permanente do Processo Seletivo e protocolado na Prefeitura Municipal de Baixo

Guandu — Centro - ES, no setor de protocolo.

6.4. O pedido de recurso deverá conter:

&) Nome completo e número de inscrição do candidato;

b) Indicação do cargo pleiteado;

c) Objeto do pedido de recurso;

d) As razões do recurso.

6.5. O deferimento ou indeferimento dos recursos será publicado conforme prevê o subitem

2.1 deste Edital.

6.6. Os processos contendo as respostas aos recursos ficarão à disposição dos candidatos

somente na Secretaria Municipal de Saúde de Baixo Guandu —ES, onde os interessados

poderão ter vistas aos mesmos, no prazo estabelecido no Edital. Não serão oferecidas vistas

a esses processos em outro local e fora do prazo estabelecido.

6.7. Não serão considerados os recursos protocolados fora do prazo e/ou que não

contenham os elementos indicados no subitem 6.4 deste Edital.

6.8. Não serão aceitos recursos por e-mail ou por quaisquer serviços de postagem.

6.9 Não haverá recurso de reconsideração.

7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

7.1 Na hipótese de igualdade de pontos obtidos na nota final, serão utilizados,

sucessivamente, para 5115 de classificação os criténos de desempate a seguir descritos:

Rua Francisco Ferreira, nº 40
Centro — Baixo Guandu *“ Espírito Santo

(27) 37324334
saude-fªpmhg, es. gov. br
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wwpª“ª:g. engsv. br

item 5.3;

13) Maior tempo comprovado de experiência de trabalho;

e) Idade mais elevada dos candidatos, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Lei Federal

no 10.741/2003, na data do término das inscrições;

8. DO PROVIMENTO DO EMPREGO:

8.1 A admissão dos candidatos e o provimento do emprego obedecerão, rigorosamente, à

ordem de classificação final, ao prazo de validade do Processo Seletivo
Público Simplificado, às necessidades da Secretaria Municipalde Saúde e ao número de vagas

existentes .

8.2 Os cargos desse Processo estão direcionados a atender as necessidades de preenchimento

do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde em caráter temporário.

8.3 O ato de admissão será publicado por meio do site Oficial da Prefeitura Municipal de

Baixo Guandu

8.4 O candidato convocado ao emprego terá o prazo de 02 (dois) dias contados da data de

convocação, para comprovar os requisitos exigidos no subitem 8.8, para fins de admissão e

para entregar OS documentos necessários à 1116511121.

8.5 O candidato que não comparecer na data e local determinado no Edital, dentro do prazo

determinado no item anterior, será eliminado automaticamente.

8.6. Caso surjam vagas em virtude de demissões, aposentadoria ou outros motivos, para o

emprego previsto neste Edital, as mesmas poderão ser preenchidas por candidatos aprovados

este Processo Seletivo para o respectivo emprego, nos quais constem cadastro de reserva e

que ainda não tenham sido aproveitados, respeitando-se sempre a ordem de classificação no

respectivo Processo Seletivo e o prazo de validade do mesmo. E será aguardado o prazo

máximo de 02 (dois) dias úteis, sendo após esse período o candidato eliminado e convocado

o candidato seguinte.
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8.7. Para a admissão, os candidatos serão submetidos a exame médico admissional.

8.8. Para lins de admissão, os candidatos devem possuir os requisitos abaixo relacionados e

apresentar os documentos correspondentes, os quais somente serão válidos se o candidato

tiver direito aos mesmos até a data da admissão. Deverão ser apresentados os documentos

que comprovem os seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas contidas no art. 12, da Constituição Federal

(com processo de naturalização encerrado até o último dia das inscrições)

b) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos

c) Não ter registros de antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo dos direitos civis

e políticos

d) Ter boa saúde física e mental, compmvada através de exame médico admissional;

e) Uma (01) Foto 3x4 recente

f) Número de Telefone e e-mail

8.8.1 Cópia e original para conferência:

a) Documentos pessoais: CPF, RG, CTPS, Título de eleitor

b) Certidão de quitação eleitoral

c) Certificado de reservista ou documento equivalente

d) Extrato emitido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil da inscrição no

PIS / PASEP atualizado

e) Certidão de nascimento, casamento ou divórcio

t) Certidão de nascimento de filhos, cartão de vacina e CPF dos filhos, dependentes e

cônjuge

g) Comprovante de residência atualizado

h) Diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente a escolaridade exigida

para o cargo acompanhado do original

i) Registro Profissional no Conselho Regional respectivo, para as profissões regulamentadas

e sujeitas à fiscalização do exercício profissional;

j) Certidão de quitação junto ao conselho

]) Declaração de Bens - que será fornecida no Setor de Recursos Humanos da PMBG, onde

deverá ser assinada

Rua Francisco Ferreira, nª 40
Centro — Baixo Guandu - Espírito Santo

(27) 3732-4834
saudeªpmhg, es. gov. br
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rn) Declaração de não acumulação de cargos em funções públicas — que será fornecida no

Setor de Recursos Humanos da PMBG, onde deverá ser assinada;

11) Em caso de acumulação legal de cargos, declaração informando o turno de trabalho que

será fornecida no Setor de Recursos Humanos da PMBG, onde deverá ser assinada;

o) Conta salário Banco Bradesco

8.9. Os candidatos aprovados deverão comunicar qualquer mudança de endereço/ telefone

sob pena de, não sendo encontrado, serem considerados eliminados do Processo Seletivo

Público Simplificado que realizaram. O endereço registrado pelo candidato no ato da

inscrição somente poderá ser alterado através de solicitação por escrito encaminhada ao

Protocolo da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu - ES « denuo do prazo de sua

convocação — que já terá sido publicada.

8.10. A solicitação de alteração de endereço deverá conter os seguintes dados: Nº de

inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade e do CPF.

9. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO:

9.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Público Simplificado, para aproveitamento dos

candidatos, será de 01 (um) ano, contados a partir da data da publicação da homologação do

resultado final, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.

10. DAS DISPOSIÇOES FINAIS:

10,1. As inscrições de que trata este Edital implicam o conhecimento das presentes instruções

por parte do candidato e seu compromisso tácito de aceitar as condições de sua realização,

tais como se acham estabelecidas no presente Edital e legislação.

10.2. A inobservância, por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em

convocações será considerada, em caráter irrevogável, como desistência,
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10.3. A aprovação ou Classificação geram para o candidato apenas a expectativa de direito à

admissão, ficando a concretização desse ato condicionada às disposições legais Pertinentes,

ao interesse e às necessidades da prefeitura Municipal de Baixo Guandu — ES.

10.4. Os termos deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes diz respeito, até a data do

encerramento das inscrições, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser

publicado.

10.5. A inexatidão e/ ou irregulandade constatada nas informações e documentos de qualquer

candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado do Processo Seletivo, e, embora

o candidato tenha obtido aprovação/classiãcação, levará a eliminação deste, sem direito a

recurso, anulando—se todos os atos decorrentes desde a inscrição.

10.6. O candidato só poderá se inscrever para um único cargo.

10.7 O candidato que firmar contrato e não assumir o exercício na data estabelecida no ato

da convocação terá o contrato tornado sem efeito.

10.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Público

Simplificado e a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu — ES.

10.9 Os documentos referentes ao processo seletivo Nº001/21, ficarão arquivados durantes

a validade do referido processo, nos arquivos da SEMSA—PMBG.

11.CRONOGRALÍA

FASES DATA
Divulgação do Edital 09 /03 /2021
13125120 para impugnação 1 0 / 03 / 2021
Período de inscrição— entrega de documentos 11 / 03 / 2021 e 12 / 03 / 2021Classificação parcial 15 / 03 / 2021Recursos 16/03 /2021
Classificação ãnal—pós—recurso 17 /03/2021
Homologação do resultado final 1 8 / 03 / 2021
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ANEXO I

INSCRIÇÃO Nº /2021
FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADO — EDITAL NºOOl/ 2021
CANDIDATO (A):

ENDEREÇO:
[ CEP:CPF: RG:TEL: ( ) CEL-= ( )

ASSINALE COM UM X O CARGO PRETENDIDO — MARQUE SOMENTE UMA OPÇÃO:

Assistente Social
Profissional/ Professor de Educação Física
Farmacêutico

Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Nutricionista

Psicólogo
Médico Psiquiatra
Médico Geriatra
Orientador Social

DECLARAÇÃO DO(A) CANDIDATO (A)

O abaixo assinado ven-1 requerer a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu-ES sua inscrição no Processo Seletivo
para função acima especificada, declarando ao assinar este requerimento de inscrição, sob as penas de Lei, serem
verdadeiras todas as infomações aqui prestadas, atestado veracidade dos documentos entregues, estando ciente
e de acordo plena integralmente com todas as condições estabelecidos no Edital que regulamenta esse Processo
Seletivo Simplííic-ado. Declara ainda que aceita e atende a todos os requisitos mínitnos e condições estabelecidos
para o exercício da função pleiteada, comprometendo—se à sua devida comprovação quando exigida, sob pena de
não o fazendo, torna—se insubsistente sua inscrição.

Assinatura do (a) candidato Assinatura da Comissão/ SEMSA

©
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ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO Espaço reservado à comissão do
PROCESSO SELETIVO — EDITAL Nº processo seleúvo — total de pontos

do candidato:

CANDIDATOÇA):
ENDEREÇO:

CEP: TEL: ( )
Nº IN SCRIÇAO: CEL.:( )
CARGO PLEITEADO:

DOCUMENTOS ENTREGUES

A) NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

DOCUMENTO PESSOAL COMPROVANTE DE RESIDENCIACOM FOTO ,
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Espaço

& PONTOS MÁXIMO MARCAR COM reservado à
DISCRHVIINAÇAO ' , DE (X) TITULOS Comissão

TITULOS APRESENTADOS Processo
Seletivo

Certificado de participação em
Cursos na área de atuação com 04 1
duração igual ou supeizior & 120h.
Certificado de participação em
cursos na área de atuação com 02 1
duração de 80h a 11911.
Certificado de participação em
cursos na área, de atuação com 02 1
duração de 40h a 79h.
VALOR TOTAL:

INSTITUIÇÃO QIÉÉNâáªí/IPO ESPAÇO RESERVADO A COMISSÃO' DO PROCESSO SELETIVO
MESES

PRIVADO
PUBLICO

VALOR TOTAL:
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B) NÍVEL SUPERIOR

DOCUMENTO PESSOAL COMPROVANTE DE RESIDENCIA
COM FOTO

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, Espaço
“ PONTOS MAÍÇEMO MARCAR COM reservado àDISCRIMINAÇAO DE (X) TITULOS Conus são

TÍTULOS APRESENTADOS Processo
Seletivo

Certificado de Pós—graduação
Simm Samy na área de atuação 08 1
e/ou da saúde.
Cerúiicado de Pós-graduação
Luto Samu na área da saúde com

duração igual ou Superior a 360 04 1
horas.

Certificado de participação em
cursos na área da saúde com 02 1
duração de 120h às 359 hor-as.
Can't—mado de participação em
cursos na área da saúde com 02 1
duração de 80h às 119 hor-as.
VALOR TOTAL:

INSTITUIÇÃO QÉÉNÉÉÉO ESPAÇO RESERVADO A COMISSÃO' DO PROCESSO SELETIVO
MESES

PRIVADO
PÚBLICO

VALOR TOTAL:
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DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO

Declaro para os devidos an, que não exerça ( ) ou que exerço ( ) cargo público, assumindo total
responsabilidade.

Por essas informações sujeitando—me às sanções previstas em lei por qualquer omissão ou má fé nesta
declaraçã o.

Órgão que atua: Carga
horária:

' Horário de Trabalho:

Baixo Guandu de de 2021.
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ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO SELETIVO — EDITAL Nº

CANDIDATO(A):

Nº DE INSCRIÇÃO:

CARGO PLEITEADO:

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade da inscrição do candidato acima.

Baixo Guandu, de de 2021.

Assinatura do Membro da Comissão
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FORMULÁRIO PARA RECURSO

ANEXO IV

RECURSO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO
SELETIVO EDITAL NºOÚl /2021/PMBG — BAIXO GUANDU —ES

Nome do (a) candidato (a):

Nº do CPF:

Telefone: Cel :
Cargo pleiteado:

Nº de ordem da classiãcação: Pontuação:

]ustíãcatlva (escrever a razão pela qual está IêCOIIêndO, de forma resumida e objetiva):

Baixo Guandu «— ES, de de 2021.

Assinatura do (a) candidato (a)
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PREFEITURA MINICIPAI: DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CER TIDÃO DE PUBLICA ÇÃO

Gºybfimpão Mural—Anª. 90, Lei 1380/90- Em:?flda 0123/2005)

Secretário municipal de Administração, por

nomeação na forma de Ler'.


