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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

AVISO PROCESSO SELETIVO 002-2021

PROCESSO SELETIVO 002-2021
O município de Una-BA, torna público aos interessados aviso de PROCESSO SELETIVO visando,
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS PARA
ATUAREM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, AOS
PROGRAMAS ESPECÍFICOS E REDE ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO
CONTÍNUO DE SECRETARIAS FINALÍSTICAS.
Regência: Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei Municipal 813 de 29 de
junho de 2010, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
DATA:
23/04/2021 A 28/04/2021


O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob o n. 13672605/0001-70, com sede na Praça Manoel Pereira de Almeida, n. 14, Centro, Una
– Bahia, através da Comissão Executiva do Processo Seletivo Simplificado, legitimamente
nomeada através da Portaria n. 07, de 15 de janeiro de 2021, torna público EDITAL que
estabelece normas para seleção, contratação, em regime de designação temporária de pessoal
para atuação nos programas específicos de Secretarias Municipais finalísticas, e, ainda,
seguindo as diretrizes o Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei Municipal 474 de 21 de
outubro de 1993, Lei Municipal 813 de 29 de junho de 2010, artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal e outras correlatas.

CONSIDERANDO a insuficiência de servidores públicos do quadro efetivo que possam ser
designados nas execuções de funções dos variados programas específicos das Secretarias
Municipais de Governo, Administração e Planejamento, Desenvolvimento Social e da Saúde,
respectivamente;
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CONSIDERANDO a impossibilidade da realização de concurso público até 31.12.2021 (LC
173/2020), sobretudo diante da complexidade que se extrai de um processo como este, e –
associado à reportada base legal inserta na Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei
Municipal 813 de 29 de junho de 2010, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal – e levandose em conta a possibilidade jurídica da contratação por prazo determinado para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público no ano de 2021 enquanto uma das
exceções previstas na Lei Complementar 173/2020 (art. 8º, IV), máxime porquanto o município
de Una tem empregado e envidado esforços no combate e enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), bem assim considerando a necessidade de substituição de vacâncias
que demandas premente providência para a cobertura das redes assistenciais e o universo da
oferta de serviços de cada uma das áreas mencionadas que exsurgem diuturnamente;

CONSIDERANDO a necessidade de readequação da natureza jurídica dos vínculos dos
contratados que tem por escopo a execução de Programas específicos que integram cada uma
das Secretarias envolvidas e ante o estudo de impacto financeiro que põe em cheque e,
portanto, não recomenda a continuidade das terceirizações decorrentes de certames públicos
para a oferta dos serviços de programas das Secretarias finalísticas em razão dos seus altos
custos, circunstância esta que se justifica pelo real e efetivo controle das finanças públicas, à
luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), sobretudo no preocupante cenário de
pandemia da COVID-19 que traz consigo um veemente conjunto de incertezas no campo
econômico e trouxera evidentes instabilidades no campo administrativo, a realização do
pertinente processo seletivo/credenciamento é medida que se impõe para que haja a
continuidade do serviço público, na forma do regulamento/edital, torna público abertura de
Processo Seletivo para CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS
PARA ATUAREM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO,

EM

REGIME

DE

DESIGNAÇÃO

TEMPORÁRIA,

AOS

PROGRAMAS

ESPECÍFICOS E REDE ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO DE SECRETARIAS
FINALÍSTICAS.
Regência: Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei Municipal 813 de 29 de junho de
2010, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
DATA:
23/04/2021 A 28/04/2021
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OBJETO RESUMIDO:
ESTABELECE NORMAS PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAREM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, AOS PROGRAMAS
ESPECÍFICOS E REDE ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO DE SECRETARIAS
FINALÍSTICAS.

Secretarias Interessadas: Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Administração e
Planejamento.

Prefeitura Municipal de Una
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Retirada dos Editais:
www.una.ba.gov.br
Tel. (73)-3236-2021 – Fax. (73) 3236-218

E-mail: processoseletivo@una.ba.gov.br
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
DATA: 19/04/2021 A 22/04/2021

REGÊNCIA LEGAL:
Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei Municipal 813 de 29 de junho de 2010, artigo 37, inciso
IX, da Constituição Federal.
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EDITAL N.º 002/2021 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO POR PRAZO
DETERMINADO
DE
PROFISSIONAIS
PARA
ATUAREM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM
REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, AOS
PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
E
REDE
ASSISTENCIAL DE ATENDIMENTO CONTÍNUO DE
SECRETARIAS FINALÍSTICAS, COM FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA.

O MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob o n. 13672605/0001-70, com sede na Praça Manoel Pereira de Almeida, n. 14, Centro, Una
– Bahia, através da Comissão Executiva do Processo Seletivo Simplificado, legitimamente
nomeada através da Portaria n. 07, de 15 de janeiro de 2021, torna público EDITAL que
estabelece normas para seleção, contratação, em regime de designação temporária de pessoal
para atuação nos programas específicos de Secretarias Municipais finalísticas, com formação
de cadastro de reseva, e, ainda, seguindo as diretrizes da Lei Municipal 474 de 21 de outubro
de 1993, Lei Municipal 813 de 29 de junho de 2010, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
e outras correlatas, e as regras constantes deste Edital.

CONSIDERANDO a insuficiência de servidores públicos do quadro efetivo que possam ser
designados nas execuções de funções dos variados programas específicos das Secretarias
Municipais de Governo, Administração e Planejamento, Desenvolvimento Social e da Saúde,
respectivamente;

CONSIDERANDO a impossibilidade da realização de concurso público até 31.12.2021 (LC
173/2020), sobretudo diante da complexidade que se extrai de um processo como este, e –
associado à reportada base legal inserta na Lei Municipal 474 de 21 de outubro de 1993, Lei
Municipal 813 de 29 de junho de 2010, artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal – e levandose em conta a possibilidade jurídica da contratação por prazo determinado para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público no ano de 2021 enquanto uma das
exceções previstas na Lei Complementar 173/2020 (art. 8º, IV), máxime porquanto o município
de Una tem empregado e envidado esforços no combate e enfrentamento da pandemia do novo
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coronavírus (COVID-19), bem assim considerando a necessidade de substituição de vacâncias
que demandas premente providência para a cobertura das redes assistenciais e o universo da
oferta de serviços de cada uma das áreas mencionadas que exsurgem diuturnamente;

CONSIDERANDO a necessidade de readequação da natureza jurídica dos vínculos dos
contratados que tem por escopo a execução de Programas específicos que integram cada uma
das Secretarias envolvidas e ante o estudo de impacto financeiro que põe em cheque e,
portanto, não recomenda a continuidade das terceirizações decorrentes de certames públicos
para a oferta dos serviços de programas das Secretarias finalísticas em razão dos seus altos
custos, circunstância esta que se justifica pelo real e efetivo controle das finanças públicas, à
luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), sobretudo no preocupante cenário de
pandemia da COVID-19 que traz consigo um veemente conjunto de incertezas no campo
econômico e trouxera evidentes instabilidades no campo administrativo, a realização do
pertinente processo seletivo/credenciamento é medida que se impõe para que haja a
continuidade do serviço público, na forma do regulamento/edital a seguir alinhavado.
1 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
1.1 PERÍODO: Das 8:00 h do dia 23/04/2021 às 23:59 h. do dia 28/04/2021.
1.2 FORMA: Os candidatos deverão inscrever-se através de preenchimento do formulário
constante

do

ANEXO

I

deste

Edital,

que

será

enviado

através

de

do

e-mail:

processoseletivo@una.ba.gov.br, acompanhado do respectivo currículo do candidato e dos
documentos comprobatórios do atendimento dos requisitos de escolaridade e das titulações
apresentadas, além do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, todos em formato pdf.
1.3. TAXA DE INSCRIÇÃO: Para participar do processo seletivo o candidato deverá pagar
taxa de inscrição obrigatória, cuja comprovação de pagamento deverá acompanhar o pedido de
inscrição, no seguinte valor, se revelando exclusivamente necessária para o custeio das
despesas inerentes à sua realização:

CARGO NÍVEL SUPERIOR: R$ 60,00 (sessenta reais)
2 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:
I - Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a igualdade
nas condições previstas no §1º, do artigo 12, da Constituição Federal;
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II - ter, na data da assunção do exercício, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
III - Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;
IV - Não se enquadrar nas vedações contidas no inciso XVI, XVII e §º 10 do art. 37 da
Constituição Federal de 1988.
V – Estar em dia com as obrigações eleitorais;
VI - Estar em dia com as obrigações militares;
VII – Estar em gozo dos Direitos Políticos;
VIII – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público e/ou não ter contrato temporário
rescindido com órgãos públicos por falta disciplinar ou outro motivo considerado grave ao
desempenho de sua profissão;
IX - Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício do emprego público;
X – Certificado de Regularidade no Conselho Profissional em que é habilitado, conforme função
pleiteada. Estando o candidato em processo de renovação da carteira profissional no respectivo
Conselho Profissional, deverá anexar protocolo de renovação de cédula profissional, além da
certidão “nada consta” do Conselho ao qual encontra-se vinculado.

Parágrafo Único – Ressalvados os documentos exigidos para inscrição constantes em tópico
específico do edital, que deverão instruir o modelo de curriculum vitae prescrito no ANEXO II, o
atendimento dos demais requisitos serão observados por ocasião da contratação.
3 - DAS VAGAS, JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E REQUISITOS EXIGIDOS:

Os postos de trabalho/ função pública, objeto deste Processo Seletivo Simplificado serão
distribuídos conforme necessidade das respectivas Secretarias e estão discriminados, com o
respectivo número de vagas, carga horária, requisitos básicos para o exercício e a remuneração
correspondente, no ANEXO III deste Edital;

Parágrafo único – Os requisitos específicos para o exercício das funções públicas e ocupação
dos postos de trabalho objeto deste processo seletivo, especialmente quanto à escolaridade e
habilitação legal para o exercício profissional serão apurados no procedimento de inscrição,
mediante a análise do currículo e dos documentos comprobatórios.
4- DAS ETAPAS DO PROCESSO:
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4.1. O processo de seleção compreende: inscrição, análise dos documentos e avaliação,
classificação, publicação do resultado, apreciação dos recursos, resultado final, convocação,
contratação e assunção das funções, nos termos do presente Edital.

4.2. Além da verificação da habilitação e da escolaridade, que são pré-requisitos e terão caráter
eliminatório, na análise dos documentos e avaliação dos candidatos, serão considerados os
seguintes itens para efeito de pontuação:

I – Experiência apurada pelo tempo de exercício profissional na função pleiteada;
II - Qualificação profissional por meio de apresentação de títulos.

4.3. A pontuação dos candidatos seguirá os critérios estabelecidos na tabela constante do
ANEXO IV deste Edital;

4.4. A inexatidão das informações prestadas pelo candidato, a irregularidade de documentos ou
possíveis falsificações, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulandose todos os atos decorrentes da inscrição.

4.5. Caberá à Comissão Executiva do Processo Seletivo promover a ampla divulgação das
etapas através do site:www.una.ba.gov.br.
5- DAS INSCRIÇÕES

5.1. - No ato da inscrição o candidato deverá encaminhar através de e-mail ao endereço
eletrônico constante deste edital (processoseletivo@una.ba.gov.br) a Comissão Executora o
formulário / ficha de inscrição definido no ANEXO I, acompanhado dos documentos constantes
do 5.3.1, do presente edital em cópia formato pdf.
5.1.1. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato.
5.1.2. O recebimento da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo,
quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital.
5.1.3. Somente será permitida a inscrição para uma (01) função.
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5.1.4 É condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o
conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste edital.
5.1.5 Ao encaminhar o requerimento de inscrição o candidato declara que conhece e concorda
plena e integralmente com os termos deste Edital e legislação vigente.
5.1.6. O Poder Público Municipal não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem
a transferência de dados.
5.1.7. O candidato poderá valer-se de legítimo procurador, devidamente constituído na forma da
lei por instrumento de mandato e/ou procuração pública, destinado ao preenchimento de
formulário pertinente a sua inscrição, na forma orientada pelo item “5.1”, cuja remessa se dará
ao endereço eletrônico processoseletivo@una.ba.gov.br.

5.2 Não será admitida a inscrição de candidatos que foram excluídos em Processo(s)
Seletivo(s) anterior(es) por fraude ao certame nos últimos 5 (cinco) anos contados da
publicação deste edital.

5.3 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS PRÉREQUISITOS

5.3.1. Anexado ao e-mail de inscrição que deverá conter a designação “PROCESSO SELETIVO
UNA 002/2021”, devem acompanhar a ficha de inscrição e curriculum vitae:
I - Cópia do documento de identificação com foto e cópia do CPF e comprovante de residência;
II – Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão de curso, para nível superior, compatível com
a função pleiteada;
III – Cópia do histórico escolar ou declaração de escolaridade, para nível médio;
IV - Cópia da Carteira de Habilitação profissional, compatível com a função pleiteada;
V –Cópia do Certificado de conclusão do(s) curso(s) exigido como requisito(s) básico(s) para
profissionais de nível médio técnico, constantes no presente edital.
VI – Comprovante do pagamento da taxa de inscrição com a utilização de DAM seguindo as
seguintes instruções para sua emissão e pagamento:
VI. 1 – O candidato deverá emitir DAM para pagamento da taxa respectiva, disponível no
endereço

eletrônico:

https://servicos.cloud.el.com.br/ba-una-pm/services/taxas_cadastro.php
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onde deverá selecionar a Taxa de Inscrição - Seleção 2021 – Nível Superior ou Taxa de
Inscrição - Seleção 2021, preenchendo todos os campos com seus dados respectivos e
gerando o documento para pagamento, o qual deverá ser encaminhado no ato da inscrição, até
a data e horário limite estabelecidos.
VII – Cópia dos Certificados de conclusão de cursos de especialização stricto e lato sensu;
VIII – Cópia dos Certificados de cursos de atualização e extensões;
IX – Cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou Declaração do Setor
competente que comprove a experiência na função específica pleiteada, detalhando o período
do labor. Tratando-se de experiência trabalhista efetuada com vínculo ao município de Una-BA,
a declaração deverá ser emitida pela Secretaria correlata a qual o candidato esteve vinculado
durante o período mencionado, estando devidamente assinada e carimbada pelo secretário da
pasta.

5.3.2 Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de comprovação
do(s) pré-requisito(s).
5.3.3. A apresentação dos documentos exigidos como pré-requisito é OBRIGATÓRIA.
6- DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

6.1– A avaliação para efeito da classificação dos candidatos inscritos abrangerá as categorias
expressas nos quadros componentes do ANEXO IV e os pontos apurados em cada categoria
serão somados utilizando uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos como resultado final do
candidato, conforme segue discriminado no ANEXO IV.
6.2. A Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço para a rede pública, expedida pelo órgão
competente, deve acompanhar o e-mail de inscrição e conterá o cargo, a função, o
componente curricular e o período trabalhado, constando dia, mês e ano.
6.2.1. A declaração de tempo de serviço a ser expedida pelo Município de UNA,
especificamente, deverá ser requerida na Secretaria Municipal a qual o candidato esteve
vinculado;
6.2.2.Para a contagem de tempo de serviço considerar-se-á a data limite de 31 (trinta e um) de
dezembro de 2020.
6.2.3.A comprovação de cursos na área dar-se-á mediante a apresentação de certificado de
conclusão de curso específico da área de inscrição do candidato, conforme escolha, em que
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constem no referido documento: data de conclusão e aprovação de monografia e histórico do
curso (no caso de Pós-Graduação, Residência Médica e Especialização) e aprovação da
dissertação ou tese (nos casos de Mestrado e Doutorado, respectivamente).
6.2.4. Cada certificado só poderá ser apresentado uma única vez.
6.2.5. Não serão atribuídos pontos aos certificados excedentes em cada classificação.

7- DOS RECURSOS:
9.1 Divulgado o resultado, o candidato que se sentir prejudicado terá 2 (dois) dias contados da
data da publicação para apresentar recurso, conforme cronograma do Anexo I, que deverá ser
remetido por e-mail (processoseletivo@una.ba.gov.br).
9.2 A interposição dos recursos não impede o regular andamento do cronograma do Processo
Seletivo Simplificado.
9.3 Caso haja procedência de recurso interposto, poderá eventualmente, ocorrer à alteração da
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou até
mesmo, sua desclassificação.
9.4 Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste capítulo;
b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e consistente;
d) com argumentação idêntica a outros recursos;
e) cujo teor desrespeite ou se manifeste de maneira ofensiva à Comissão ou qualquer agente
público.
9.5. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso e demais recursos
não mais previstos neste Edital.
9.6 A Comissão Coordenadora do Processo constitui última instância para recurso, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9.7 A apresentação de recurso deverá ser feito em formulário disponível neste Edital, no
período 03/05/2021 a 04/05/2021, conforme Anexo I deste Edital.
9.8 Após análise dos recursos será publicado no site www.una.ba.gov.br a classificação
definitiva contra a qual não caberá mais recurso.
8- DO RESULTADO FINAL:
8.1. Após a análise dos recursos será feita a publicação do RESULTADO FINAL dos nomes
dos candidatos classificados, até data limite de 05/05/2021, com publicidade na Prefeitura
Municipal de UNA-BA e no endereço eletrônico da Prefeitura: www.una.ba.gov.br.
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8.2. Os candidatos serão classificados de acordo com a ordem decrescente da pontuação.

9- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1 - Em caso de igualdade na nota final de candidato para a vaga disponibilizada neste Edital,
para fins de classificação, o desempate se fará utilizando-se a maior experiência profissional.
9.2 - Persistindo o empate, deverá prevalecer o critério da maior idade.

10 - DA CONVOCAÇÃO

10.1 A Secretaria Municipal de Saúde através do setor de recursos humanos procederá a
chamada e localização dos classificados nos cargos constantes do ANEXO III a partir do dia 06
de maio de 2021, através de publicação no site oficial da Prefeitura, reservando à
Administração a utilização de forma adicional que entenda conveniente.
10.2. Após a chamada inicial, não atendendo a necessidade da municipalidade, haverá
continuidade do procedimento de chamada em rigorosa ordem de classificação para suprimento
de vagas remanescentes e das que surgirem no decorrer da vigência do presente Edital, em
razão da formação do cadastro de reserva aplicável a este Processo, tão logo exauridas as
vagas reais, consoante necessidade do interesse público.

11 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. Cabe à Secretaria Municipal de Administração, através do Setor de Recursos Humanos,
adotar as providências quanto ao pagamento dos admitidos temporariamente, após devida
formalização dos contratos.
11.2. No ato da contratação o candidato deverá entregar:
a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF com comprovante de regularidade junto à Receita
Federal;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Cópia do PIS /PASEP;
d) Declaração de não acumulação de cargos empregados em funções públicas, ressalvada as
exceções legais;
e) Certificado de reservista (caso de aprovado ser do sexo masculino);
f) 02 (duas) foto 3 x 4 recente;
g) Certidão de Antecedentes Criminais;
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h) cópia da certidão de casamento ou nascimento.
i) Apresentação pelo candidato de exame admissional por médico competente;
12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual
período, na forma da lei municipal vigente.

13. DO CRONOGRAMA COM AS DATAS PREVISTAS

ATIVIDADE

DATA PREVISTA

Publicação do Edital de Abertura
Período de Inscrições

22/04/2021
23/04/2021 a
28/04/2021

Publicação das Inscrições Homologadas

29/04/2021

Divulgação do Resultado Preliminar

30/04/2021

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar

03/05/2021 a
04/05/2021

Divulgação do Resultado Final

05/05/2021

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1. O candidato não receberá nenhuma convocação, via correio, sendo de responsabilidade
do mesmo acompanhar, pelo site da Prefeitura e no átrio da Prefeitura Municipal de UNA as
publicações de todos os Editais e Comunicados, que serão divulgados pela Comissão
Organizadora, sendo o endereço eletrônico constante processoseletivo@una.ba.gov.br canal
direto de comunicação do candidato para com a Comissão avaliadora do Processo Seletivo, na
forma do direito constitucional de petição.
14.2. Os candidatos classificados serão aproveitados em vagas que vierem a surgir
(CADASTRO RESERVA), respeitada sempre a ordem de classificação.
14.3. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente processo
seletivo, para as vagas cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, sendo reservado
o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, de acordo com o artigo 37, Inciso
VIII, da CF/88.
14.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
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14.5. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato a contratação automática
pela Administração Pública, mas apenas a expectativa de contratação, seguindo a ordem
classificatória, ficando esse ato condicionado à observância das disposições legais pertinentes,
e, sobretudo, ao interesse, juízo e conveniência da Administração.
14.6. O candidato classificado que no ato da chamada se encontrar de licença maternidade,
deverá escolher a vaga conforme sua classificação, somente assumindo após o término da
licença.
14.7. O contratado que assumir uma lotação/localização e desistir terá sua contratação
cessada.
14.8. O candidato empossado poderá executar outras tarefas inerentes às suas atribuições
profissionais do cargo ou relativas à formação/experiência específica, conforme normas do
município.

UNA, Bahia, 22 de abril de 2021
ALISSON DE OLIVEIRA LEMOS
Presidente da Comissão
ELIACY RIBEIRO SANTOS SANTANA
Membro
ERIENE GONZAGA DOS SANTOS
Membro
JOSÉ LONGUINHO DA SILVA
Membro
MAURÍCIA LINO MIRANDA
Membro
SANTINHA DA SILVA BATISTA
Membro
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO
EDITAL N° 002/2021
Cargo:_______________________________________________________________________
Nome do(Candidato(a):__________________________________________________________
RG:___________________________________________ Data de Nascimento:____ /_/______
Sexo: M(____) / F (____)

Estado Civil:___________________________________________

Título Eleitoral: ______________________________CPF:______________________________
Endereço:____________________________________________________________________
Bairro:_________________________________ Município: ____________________________
Estado:_____________________Nº tel.Contato: (____)________________________________
Relação de documentos entregues:
(____) RG;

(____) CPF; (____) Comprovante de Residência;

(____) Título de Eleitor;
(____) Curriculum Vitae;
(____) Certificado de conclusão de curso nível superior (____) Cópia do Diploma em nível
superior
(____) Histórico escolar (____) Declaração de escolaridade em nível médio;
(____) Carteira Profissional em que habilitado, conforme a atividade;
(____) Cópia do Certificado de Conclusão do curso de nível médio técnico;
(____) Comprovante de experiência profissional (Para todos os cargos)/ Quantidade de
documentos ou declarações (___)
(____)Titulação

Acadêmica.

Especificação

dos

títulos:

____________________________________________________________________________
______.
(____)Comprovante de pagamento da taxa de inscrição com autenticação bancária respectiva;
(____)Cópia dos certificados de atualização/extensões
(____)Outros/Especificar:
____________________________________________________________________________
*DECLARO QUE ACEITO TODAS AS EXIGÊNCIAS ESPECIFICADAS NO EDITAL DE ABERTURA DESTE PROCESSO DE
SELEÇÃO SIMPLIFICADA, RESPONSABILIZANDO-ME PELAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS.
UNA, ______ de _____________________ de 2021.
________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo:______________________________________________________
1.2 Filiação:____________________________________________________________
1.3 Nacionalidade: _______________________________________________________
1.4 Naturalidade: ________________________________________________________
1.5 Data de Nascimento: __________________________________________________
1.6 Estado Civil: ________________________________________________________
1.7 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: __________________________________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: ________________________________________
2.3 Título de Eleitor _________________ Zona: ______________ Seção: ___________
2.4 Número do certificado de reservista: ______________________________________
2.5 Endereço Residencial: _________________________________________________
2.6 Endereço Eletrônico: __________________________________________________
2.7 Telefone residencial e celular: ___________________________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: ___________________________

3. ESCOLARIDADE
3.1 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________________________
3.2 ENSINO SUPERIOR
Curso: _________________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________________________
3.3 PÓS-GRADUAÇÃO
3.4 ESPECIALIZAÇÃO (1)
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________________________
3.5 ESPECIALIZAÇÃO (2)
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
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Ano de conclusão: _______________________________________________________
3.6 MESTRADO
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________________________
3.7 DOUTORADO
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _______________________________________________________

4. CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DE ATUAÇÃO
Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: _________________
Carga horária: __________________________________________________________

Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: _________________
Carga horária: __________________________________________________________

Curso / área: ____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: _________________
Carga horária: __________________________________________________________
5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Empresa:_______________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________
Data de início: _________________________ Data de saída: _____________________

Empresa:_______________________________________________________________
Cargo:_________________________________________________________________
Data de início: ______________________ Data de saída: ________________________

Empresa:_______________________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________
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Data de início: ______________________ Data de saída: ________________________

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

UNA, ___, de _____________ de 2021.

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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ANEXO III
DESCRITIVO DE FUNÇÕES, ESCOLARIDADE EXIGIDA, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E
VALORES SALARIAIS POR CARGO ESPECÍFICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXOI–LOCAISDEATUAÇÃODOSPROFISSIONAIS

UNIDADEDESAÚDE

CADASTROCNES

ENDEREÇO

SITUAÇÃOATUAL

HospitalMunicipalFreiSilvério

2800527

Centro

EmFuncionamento

CentrodeSaúdedeUna

4033337

Centro

EmFuncionamento

UBSPedras

2603268

Pedras

EmFuncionamento

UBSColôniaI

4033361

Colônia

EmFuncionamento

UBSVilaBrasil

2822636

VilaBrasil

EmFuncionamento

UBSdoOuteiro

9197230

Outeiro

EmFuncionamento

CentrodeEspecialidades
OdontológicasCEO

5479487

Centro

Emfuncionamento


ANEXOII–CARGOS,ATRIBUIÇÕESEREMUNERAÇÃO

CARGO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

QTD
VAGAS

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE


ZONARURAL(LocaldeDifícil
UNIDADEBÁSICADE
01
Acesso–45kmdaSededo SAÚDEDODISTRITODE
R$12.000,00

Município)
VILABRASIL
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
DescriçãoSumária:prestarassistênciaintegralaosindivíduossobsuaresponsabilidade,valorizara
relaçãomédicopacienteemédicofamíliacomopartedeumprocessoterapêuticoedeconfiança,
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos
preventivos e de educação sanitária, empenharse em manter seus clientes saudáveis, quer
venhamàsconsultasounão,executaraçõesbásicasdevigilânciaepidemiológicaesanitáriaemsua
área de abrangência, executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente,àmulher,aotrabalhador,aoadultoeaoidoso,realizandotambématendimentosde
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros,  promover a
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutir de forma
permanente,juntoàequipedetrabalhoecomunidadeoconceitodecidadania,enfatizandoos
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam  participar do processo de programação e
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da
Família.respeitaraéticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteressedoserviçopúblicoou
particularquepossainterferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasda
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao cargo. Registrar atendimentos em
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.
40H

MÉDICODAESTRATÉGIAEM
SAÚDEDAFAMÍLIA

SALÁRIO
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CARGO

MÉDICODAESTRATÉGIAEM
SAÚDEDAFAMÍLIA

CARGO
HORÁRIA
SEMANAL

QTD
VAGAS

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

SALÁRIO

UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDODISTRITODO
R$10.600,00
OUTEIRO
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
DescriçãoSumária:prestarassistênciaintegralaosindivíduossobsuaresponsabilidade,valorizara
relaçãomédicopacienteemédicofamíliacomopartedeumprocessoterapêuticoedeconfiança,
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos
preventivos e de educação sanitária, empenharse em manter seus clientes saudáveis, quer
venhamàsconsultasounão,executaraçõesbásicasdevigilânciaepidemiológicaesanitáriaemsua
área de abrangência, executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente,àmulher,aotrabalhador,aoadultoeaoidoso,realizandotambématendimentosde
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros,  promover a
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutir de forma
permanente,juntoàequipedetrabalhoecomunidadeoconceitodecidadania,enfatizandoos
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam  participar do processo de programação e
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da
Família.respeitaraéticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteressedoserviçopúblicoou
particularquepossainterferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasda
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao cargo. Registrar atendimentos em
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.
40H

01

CARGO
HORÁRIA
SEMANAL

QTD
VAGAS

ZONARURAL


CARGO

SALÁRIO

UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDODISTRITODO
R$12.000,00
COLONIAI
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
DescriçãoSumária:prestarassistênciaintegralaosindivíduossobsuaresponsabilidade,valorizara
relaçãomédicopacienteemédicofamíliacomopartedeumprocessoterapêuticoedeconfiança,
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos
preventivos e de educação sanitária, empenharse em manter seus clientes saudáveis, quer
venhamàsconsultasounão,executaraçõesbásicasdevigilânciaepidemiológicaesanitáriaemsua
área de abrangência, executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente,àmulher,aotrabalhador,aoadultoeaoidoso,realizandotambématendimentosde
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros,  promover a
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutir de forma
permanente,juntoàequipedetrabalhoecomunidadeoconceitodecidadania,enfatizandoos
40H

MÉDICODAESTRATÉGIAEM
SAÚDEDAFAMÍLIA

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONARURAL
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direitos à saúde e as bases legais que os legitimam, participar do processo de programação e
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da
Família.respeitaraéticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteressedoserviçopúblicoou
particularquepossainterferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasda
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao cargo. Registrar atendimentos em
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.

CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDODISTRITODE
R$10.600,00
PEDRAS
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
DescriçãoSumária:prestarassistênciaintegralaosindivíduossobsuaresponsabilidade,valorizara
relaçãomédicopacienteemédicofamíliacomopartedeumprocessoterapêuticoedeconfiança,
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos
preventivos e de educação sanitária, empenharse em manter seus clientes saudáveis, quer
venhamàsconsultasounão,executaraçõesbásicasdevigilânciaepidemiológicaesanitáriaemsua
área de abrangência, executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente,àmulher,aotrabalhador,aoadultoeaoidoso,realizandotambématendimentosde
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros,  promover a
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutir de forma
permanente,juntoàequipedetrabalhoecomunidadeoconceitodecidadania,enfatizandoos
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam, participar do processo de programação e
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da
Família.respeitaraéticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteressedoserviçopúblicoou
particularquepossainterferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasda
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao cargo. Registrar atendimentos em
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.
40H

MÉDICODAESTRATÉGIAEM
SAÚDEDAFAMÍLIA

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONARURAL





CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

CENTRODESAÚDEDE
R$10.600,00
UNA
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
DescriçãoSumária:prestarassistênciaintegralaosindivíduossobsuaresponsabilidade,valorizara
relaçãomédicopacienteemédicofamíliacomopartedeumprocessoterapêuticoedeconfiança,
40H
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oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos
preventivos e de educação sanitária, empenharse em manter seus clientes saudáveis, quer
venhamàsconsultasounão,executaraçõesbásicasdevigilânciaepidemiológicaesanitáriaemsua
área de abrangência, executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao
adolescente,àmulher,aotrabalhador,aoadultoeaoidoso,realizandotambématendimentosde
primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros,  promover a
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável, discutir de forma
permanente,juntoàequipedetrabalhoecomunidadeoconceitodecidadania,enfatizandoos
direitos à saúde e as bases legais que os legitimam, participar do processo de programação e
planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da
Família.respeitaraéticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodos
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteressedoserviçopúblicoou
particularquepossainterferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasda
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao cargo. Registrar atendimentos em
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.

CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

PROGRAMAMELHOREM
R$4.800,00
CASAEMAD
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
Descrição Sumária: Realizar consulta médica principalmente para aqueles que apresentem
incapacidadedesedeslocarematéaULS;Avaliardemodointegralasituaçãodapessoaenferma;
Esclarecer a família sobre os problemas de saúde e construir plano de cuidados para a pessoa
enferma; Estabelecer forma de comunicação participativa com a família; Levar o caso para
discussão na Equipe; Emitir prescrição do tratamento medicamentoso; Realizar pequenos
procedimentos auxiliado pela equipe; Promover e participar de avaliações semanais do plano de
acompanhamentodeVD;Indicarinternaçãohospitalar;Verificareatestaroóbito.respeitaraética
médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais camposda administração municipal; guardar
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasdamesmanaturezaou
níveldecomplexidadeassociadasaocargo.Registraratendimentosemsistemasinformatizadosdo
MinistériodaSaúde.RegistraratendimentosemsistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.
20H

MÉDICOCLÍNICO

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONAURBANA


CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

CENTRODESAÚDEDE
R$4.800,00
UNA
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
Descrição Sumária: Clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizarse por qualquer ato
profissionalquetenhapraticadoouindicado,aindaqueestetenhasidosolicitadoouconsentido
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pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar
qualificação,capacitaçãoetreinamentodostécnicosedemaisservidoreslotadosnoórgãoemque
atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as
atribuiçõesdocargo,levandoaoconhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasde
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público;apresentaçãoderelatóriossemestraisdasatividadesparaanálise;executaroutrastarefas
damesmanaturezaouníveldecomplexidadeassociadasaoseucargo.Registraratendimentosem
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.


CARGO

MÉDICOCLÍNICODE
EMERGÊNCIA

CARGA
HORÁRIA

QTD
VAGAS

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

SALÁRIO/PLANTÃO

PLANTÃO
HOSPITALMUNICIPAL
07
ZONAURBANA
R$2.200,00
24HORAS
FREISILVÉRIO
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.
Descrição Sumária: Atendimento através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e
atendimentosmédicos;tratarpacientesprescrevendoamedicaçãoadequada;implementarações
para promoção da saúde; participar de programas e serviços; efetuar perícias, auditorias e
sindicânciasmédicas;elaborardocumentosedifundirconhecimentosdaáreamédica;respeitara
éticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodostécnicosedemais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasdamesmanaturezaou
nível de complexidade associadas ao seu cargo.  Registrar atendimentos em sistemas
informatizadosdoMinistériodaSaúde.


CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

CENTRODESAÚDEDE
R$3.541,61
UNA
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemUrologia.
Descrição Sumária: realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata,
anomalias congênitas do sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção
sexual masculina, doenças inflamatórias da próstata, estrutura e função renal, hipertrofia do
prepúcio, fimose e parafimose, investigação da função renal, insuficiência renal aguda e crônica,
infecçõesdotratourinário,infecçõesgenitais,incontinênciaurinária,lesõestraumáticasdosistema
urogenital,litíasedotratourinário,tumoresdotratourinário,transtornosdabexiga,dauretraedo
pênis, uretrite, etc.; trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; participar do
acolhimentoatendendoasintercorrênciasdosusuários;atendernosdomicíliossemprequehouver
necessidade;garantiraintegralidadedaatençãoàsaúdedousuário;emitirdiagnóstico,prescrever
medicamentosrelacionadosapatologiasespecíficas,aplicandorecursosdemedicinapreventivaou
terapêutica; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; preencher
adequadamenteosprontuáriosetodososinstrumentosdecoletadedadosdaunidade;realizar
solicitação de exames e diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e
interpretarresultadosdeexamesdiversos,comparandooscomospadrõesnormaisparaconfirmar
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ouinformarodiagnóstico;manterregistrosdospacientes,examinandoos,anotandoaconclusão
diagnosticada,otratamentoprescritoeaevoluçãodadoença;assumirresponsabilidadessobreos
procedimentos médicos que indica ou do qual participa;  responsabilizarse por qualquer ato
profissionalquetenhapraticadoouindicado,aindaqueestetenhasidosolicitadoouconsentido
pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; guardar sigilo das atividades
inerentesasatribuiçõesdocargo,levandoaoconhecimentodosuperiorhierárquicoinformações
ounotíciasdeinteressedoserviçopúblicoouparticularquepossainterferirnoregularandamento
do serviço público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade
associadas ao seu cargo.  Registrar atendimentos em sistemas informatizados do Ministério da
Saúde.

CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

CENTRODESAÚDEDE
R$3.541,61
UNA
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemMedicinadoTrabalho.
DescriçãoSumária:realizarexamespréadmissionaisdecandidatosaocupaçãodecargos;visitase
inspeções de locais de trabalho a fim de verificar a proteção ao trabalhador e a utilização de
equipamentosdesegurança;procederarealizaçãodeexamemédicoparaconstataçãoounãode
doenças profissionais; executar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou
alteração aguda de saúde, orientando encaminhando e/ou executando a terapêutica adequada;
propormedidasquevisemmaiorsegurançadotrabalhoeacorreçãodefatoresnocivosàhigiene
ambiental;procederexamesdegestantesparadeterminaçãodelicençanoperíododeproteçãoa
maternidade; realizar estudos e campanhas educativas visando a redução de incidência de
acidentesedoençasprofissionais;coletardadosestatísticoserealizarcomparaçãodosdiferentes
momentos de campanhas educativas visando a eficácia das mesmas; realizar estudos sobre a
relaçãotrabalhodoençae,apartirdosresultados,propormedidasparaqueotrabalhopasseaser
um fator de equilíbrio; prestar esclarecimento sobre laudos médicos; XI  requisitar analisar e
interpretar os resultados dos exames e diagnósticos complementares; classificar os graus de
insalubridade ou periculosidade no trabalho para tomar as providências cabíveis; esclarecer e
orientar os trabalhadores quanto ao diagnóstico e prescrição de medicamentos; supervisionar,
orientar e executar campanhas educativas dos trabalhadores, a fim de reduzir a incidência de
acidentes e de doenças profissionais; emitir laudos pareceres sobre assuntos de sua área de
competência; realizar estudos em inquéritos sobre os níveis de saúde do trabalhador e sugerir
medidas;supervisionar,coordenare/ouassessoraratividadesinerentesaocargo;respeitaraética
médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais camposda administração municipal; guardar
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasdamesmanaturezaou
níveldecomplexidadeassociadasaocargo.Registraratendimentosemsistemasinformatizadosdo
MinistériodaSaúde.
08H

MÉDICODOTRABALHO

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONAURBANA


CARGO
MÉDICOCARDIOLOGISTA

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL
08H
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REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemCardiologia.
Descrição Sumária: Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas; realizar
exames de insuficiência Cardíaca Congestiva;  realizar exames de hipertensão pulmonar; realizar
exames de aterosclerose; realizar exames de doença arterial coronária; realizar exames de
arritmiascardíacas,demiocárdiopatiasedoençasdopericárdio.realizarterapêuticaemcardiologia;
atuar na prevenção em cardiologia: (primária e secundária); organizar os serviços de saúde de
acordocomasatribuiçõesdocargopúblico;organizarestatísticasdesaúdedesuaáreadeatuação
(epidemiologia,vigilânciasanitáriaeepidemiológica);expediratestadosmédicos;respeitaraética
médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais camposda administração municipal; guardar
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasdamesmanaturezaou
nível de complexidade associadas ao seu cargo. Registrar atendimentos em sistemas
informatizadosdoMinistériodaSaúde.




CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

HOSPITALMUNICIPAL
R$4.500,00
FREISILVÉRIO
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemCirurgiaGeral.
Descrição Sumária: realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais
apropriados, para extrair órgãos ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir sequelas ou
lesões,estabelecerdiagnósticocirúrgicooudefinitivoepromoverasaúdeebemestardopaciente;
expedir atestados médicos, prescrever tratamentos e medicamentos; respeitar a ética médica;
planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo. Registrar atendimentos em sistemas informatizados do
MinistériodaSaúde.
08H

MÉDICOCIRURGIÃOGERAL

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

02

ZONAURBANA


CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

HOSPITALMUNICIPALFREI
R$R$
SILVÉRIO
5.500,00
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemUltrassonografiae/ouRadiologia.
DescriçãoSumária:realizar100(CEM)examesdeultrassonografiapormês,sendo20(vinte)por
semana,inclusiveduplexscan;supervisionar,interpretareemitirlaudosdeexamesradiológicosno
ato da realização do exame; empregar técnicas especiais, para atender a solicitações médicas;
RealizarasatribuiçõesdeMédicoedemaisatividadesinerentesaocargo;respeitaraéticamédica;
08H

MÉDICODIAGNÓSTICOPOR
IMAGEM
ULTRASSONOGRAFIAGERAL
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planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo. Registrar atendimentos em sistemas informatizados do
MinistériodaSaúde.

CARGO

CARGO
QTDVAGA
HORÁRIA CADASTRO
SEMANAL RESERVA

SALÁRIO

CENTRODESAÚDEDE
R$R$3.541,61
UNA
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemObstetrícia.
DescriçãoSumária:Prestaratendimentomédico,ambulatorialedeurgência,amulheresgrávidas,
solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento,
acompanhando a evolução, e encaminhandoos aos serviços de maior complexidade, quando
necessário;RealizarasatribuiçõesdeMédicoedemaisatividadesinerentesaocargo;respeitara
éticamédica;planejareorganizarqualificação,capacitaçãoetreinamentodostécnicosedemais
servidores lotadosno órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefasdamesmanaturezaou
nível de complexidade associadas ao seu cargo. Registrar atendimentos em sistemas
informatizadosdoMinistériodaSaúde.
20H

MÉDICOOBSTETRA

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONAURBANA







CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

HOSPITALMUNICIPAL
R$10.036,00
FREISILVÉRIO
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemOrtopedia.
DescriçãoSumária:prestarassistênciamédicaemortopediaefetuandoosprocedimentostécnicos
pertinentesàespecialidadeeexecutandotarefasafins;clinicaremedicarpacientesdentrodesua
especialidade; realizar solicitação de examesdiagnósticos especializados relacionados a sua
especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparandoos com os
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever
medicamentosrelacionadosapatologiasespecíficas,aplicandorecursosdemedicinapreventivaou
terapêutica;manterregistrosdospacientes,examinandoos,anotandoaconclusãodiagnosticada,
otratamentoprescritoeaevoluçãodadoença;prestaratendimentoemurgênciasclínicas,dentro
deatividadesafins;diagnosticaretratardeafecçõesagudas,crônicasoutraumatológicasdosossos
e anexos, valendose de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a
saúde do paciente; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e
24H
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treinamentodostécnicosedemaisservidoreslotadosnoórgãoemqueatuaedemaiscamposda
administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições docargo, levando
aoconhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteressedoserviçopúblico
ouparticularquepossainterferirnoregularandamentodoserviçopúblico;executaroutrastarefas
damesmanaturezaouníveldecomplexidadeassociadasaoseucargo.Registraratendimentosem
sistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.

CARGO

MÉDICOANESTESIOLOGISTA

CARGO
QTDVAGA
HORÁRIA CADASTRO
LOCALIZAÇÃO/UNIDADE
SALÁRIO
SEMANAL RESERVA

HOSPITALMUNICIPAL
08H
01
ZONAURBANA
R$3.541,61
FREISILVÉRIO

REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemAnestesia.
Descrição Sumária: aplicar anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando
substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos intensos e
possibilitararealizaçãodosreferidosexameseintervençõescirúrgicas;Reconhecerosmecanismos
eetiopatogenia;Diagnosticaretrataradoragudaecrônica;RealizarasatribuiçõesdeMédicoe
demais atividades inerentes ao cargo; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e
demaiscamposdaadministraçãomunicipal;guardarsigilodasatividadesinerentesasatribuições
docargo,levandoaoconhecimentodosuperiorhierárquicoinformaçõesounotíciasdeinteresse
do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
RegistraratendimentosemsistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.



CARGO

CARGO
QTDVAGA
HORÁRIA CADASTRO
SEMANAL RESERVA

SALÁRIO

CENTRODEESPECIALIDADES
R$2.601,00
ODONTOLÓGICASCEO
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemCirurgiaBucomaxicilofacial.
DescriçãoSumária:realizardiagnóstico,prevenção,tratamentoecontroledosproblemasdesaúde
bucal,bemcomocoordenare/ouexecutarestudos,pesquisaselevantamentosdeinteresse,das
anomalias de cavidade oral e seus elementos, que interferem na saúde da população. Tratar
cirurgicamente doenças da cavidade bucal, face e pescoço tais como: traumatismos e
deformidades faciais (congênitos ou adquiridos), traumas e deformidades dos maxilares e da
mandíbula; realizar cirurgias odontológicas de pequeno, médio e grande porte; orientar os
pacientes; realizar procedimentos da área e demais atividades inerentes ao cargo. Registrar
atendimentosemsistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.
20H

ODONTÓLOGOCIRURGIÃO
BUCOMAXILO

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONAURBANA


CARGO
ODONTÓLOGOCIRURGIÃO
PACIENTESCOM

CARGO
QTDVAGA
HORÁRIA CADASTRO
SEMANAL RESERVA
20H

01

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE
ZONAURBANA

SALÁRIO

CENTRODEESPECIALIDADES
R$2.601,00
ODONTOLÓGICASCEO
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NECESSIDADESESPECIAIS

REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho Regional de
Classe.EspecializaçãoemAtendimentoaPacientesPortadoresdeNecessidadesEspeciais.
DescriçãoSumária:realizardiagnóstico,prevenção,tratamentoecontroledosproblemasdesaúde
bucal,bemcomocoordenare/ouexecutarestudos,pesquisaselevantamentosdeinteresse,das
anomaliasdecavidadeoraleseuselementos,queinterferemnasaúdedapopulação.Atendere
orientar os pacientes com necessidades especiais, crianças e adolescentes; executar
procedimentos odontológicos, estabelecer diagnósticos e prognósticos; promover e coordenar
medidas de promoção e prevenção da saúde e ações de saúde coletiva; atuar em equipes
multidisciplinares e interdisciplinares; realizar demais atividades inerentes ao cargo. Registrar
atendimentosemsistemasinformatizadosdoMinistériodaSaúde.


CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

ZONARURAL(LocaldeDifícil
UNIDADEBÁSICADESAÚDE
Acesso–45kmdaSededo
R$1.300,00
DODISTRITODEVILABRASIL
Município)
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Médio, Curso Técnico de Enfermagem e Registro no Conselho
RegionaldaClasseECursodecapacitaçãoemsaladevacina.
Descrição Sumária: Desenvolver atividades de enfermagem, empregando técnicas rotineiras ou
específicas, realizando atendimento a pacientes. Dar suporte ao enfermeiro no planejamento,
promoção e orientação das atividades de enfermagem próprias do serviço de imunização, na
prestaçãodecuidadosdiretosaopaciente.Executaratividadesdeimunizaçãodoidoso,doadulto,
damulher,doadolescente,dacriançaedorecémnascido.Contribuireparticipardaalimentação
dossistemasdesaúdeedoalcancedemetas.Organizaroambientedetrabalho,seresponsabilizar
pelaconservaçãodosimunobiológicosdentrodospadrões,realizaratividadesdemonitoramentoe
temperatura dos imunobiológicos da unidade onde atua, trabalhar em conformidade às boas
práticas,normaseprocedimentosdebiossegurança,realizardemaisatividadesinerenteaocargo.
40H

TÉCNICOENFERMAGEM
VACINADOR

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01



CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDODISTRITODO
R$1.300,00
OUTEIRO
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Médio, Curso Técnico de Enfermagem e Registro no Conselho
RegionaldaClasseECursodecapacitaçãoemsaladevacina.
Descrição Sumária: Desenvolver atividades de enfermagem, empregando técnicas rotineiras ou
específicas, realizando atendimento a pacientes. Dar suporte ao enfermeiro no planejamento,
promoção e orientação das atividades de enfermagem próprias do serviço de imunização, na
prestaçãodecuidadosdiretosaopaciente.Executaratividadesdeimunizaçãodoidoso,doadulto,
damulher,doadolescente,dacriançaedorecémnascido.Contribuireparticipardaalimentação
dossistemasdesaúdeedoalcancedemetas.Organizaroambientedetrabalho,seresponsabilizar
pelaconservaçãodosimunobiológicosdentrodospadrões,realizaratividadesdemonitoramentoe
temperatura dos imunobiológicos da unidade onde atua, trabalhar em conformidade às boas
práticas,normaseprocedimentosdebiossegurança,realizardemaisatividadesinerenteaocargo.
40H

TÉCNICOENFERMAGEM
VACINADOR

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONARURAL


CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE
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UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDODISTRITODO
R$1.300,00
COLONIAI
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Médio, Curso Técnico de Enfermagem e Registro no Conselho
RegionaldaClasseECursodecapacitaçãoemsaladevacina.
Descrição Sumária: Desenvolver atividades de enfermagem, empregando técnicas rotineiras ou
específicas, realizando atendimento a pacientes. Dar suporte ao enfermeiro no planejamento,
promoção e orientação das atividades de enfermagem próprias do serviço de imunização, na
prestaçãodecuidadosdiretosaopaciente.Executaratividadesdeimunizaçãodoidoso,doadulto,
damulher,doadolescente,dacriançaedorecémnascido.Contribuireparticipardaalimentação
dossistemasdesaúdeedoalcancedemetas.Organizaroambientedetrabalho,seresponsabilizar
pelaconservaçãodosimunobiológicosdentrodospadrões,realizaratividadesdemonitoramentoe
temperatura dos imunobiológicos da unidade onde atua, trabalhar em conformidade às boas
práticas,normaseprocedimentosdebiossegurança,realizardemaisatividadesinerenteaocargo.
40H

TÉCNICOENFERMAGEM
VACINADOR

01

ZONARURAL









CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDODISTRITODO
R$1.300,00
COLONIAII
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Médio, Curso Técnico de Enfermagem e Registro no Conselho
RegionaldaClasseECursodecapacitaçãoemsaladevacina.
Descrição Sumária: Desenvolver atividades de enfermagem, empregando técnicas rotineiras ou
específicas, realizando atendimento a pacientes. Dar suporte ao enfermeiro no planejamento,
promoção e orientação das atividades de enfermagem próprias do serviço de imunização, na
prestaçãodecuidadosdiretosaopaciente.Executaratividadesdeimunizaçãodoidoso,doadulto,
damulher,doadolescente,dacriançaedorecémnascido.Contribuireparticipardaalimentação
dossistemasdesaúdeedoalcancedemetas.Organizaroambientedetrabalho,seresponsabilizar
pelaconservaçãodosimunobiológicosdentrodospadrões,realizaratividadesdemonitoramentoe
temperatura dos imunobiológicos da unidade onde atua, trabalhar em conformidade às boas
práticas,normaseprocedimentosdebiossegurança,realizardemaisatividadesinerenteaocargo.
40H

TÉCNICOENFERMAGEM
VACINADOR

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONARURAL


CARGO

CARGO
QTD
HORÁRIA
VAGAS
SEMANAL

SALÁRIO

UNIDADEBÁSICADE
SAÚDEDOBAIRRO
R$1.300,00
MARCELGANEN
REQUISITOS/ATRIBUIÇÕES: Ensino Médio, Curso Técnico de Enfermagem e Registro no Conselho
RegionaldaClasseECursodecapacitaçãoemsaladevacina.
Descrição Sumária: Desenvolver atividades de enfermagem, empregando técnicas rotineiras ou
específicas, realizando atendimento a pacientes. Dar suporte ao enfermeiro no planejamento,
promoção e orientação das atividades de enfermagem próprias do serviço de imunização, na
40H

TÉCNICOENFERMAGEM
VACINADOR

LOCALIZAÇÃO/UNIDADE

01

ZONAURBANA
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prestaçãodecuidadosdiretosaopaciente.Executaratividadesdeimunizaçãodoidoso,doadulto,
damulher,doadolescente,dacriançaedorecémnascido.Contribuireparticipardaalimentação
dossistemasdesaúdeedoalcancedemetas.Organizaroambientedetrabalho,seresponsabilizar
pelaconservaçãodosimunobiológicosdentrodospadrões,realizaratividadesdemonitoramentoe
temperatura dos imunobiológicos da unidade onde atua, trabalhar em conformidade às boas
práticas,normaseprocedimentosdebiossegurança,realizardemaisatividadesinerenteaocargo.


ANEXOIII–PLANILHACONSOLIDADA


QUANT.VAGAS

CARGO
QUANT.
ITEM

DESCRIÇÃODOSCARGOS

CADASTRO

HORÁRIA

REMUNERAÇÃO

VAGASREAL
RESERVA

SEMANAL
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MÉDICODAESTRATÉGIAEMSAÚDEDAFAMÍLIA
UNIDADEBÁSICADESAÚDEDODISTRITODEVILA
BRASIL
MÉDICODAESTRATÉGIAEMSAÚDEDAFAMÍLIA
UNIDADEBÁSICADESAÚDEDODISTRITODO
OUTEIRO
MÉDICODAESTRATÉGIAEMSAÚDEDAFAMÍLIA
UNIDADEBÁSICADESAÚDEDODISTRITODO
COLONIAI
MÉDICODAESTRATÉGIAEMSAÚDEDAFAMÍLIA
UNIDADEBÁSICADESAÚDEDODISTRITODE
PEDRAS
MÉDICODAESTRATÉGIAEMSAÚDEDAFAMÍLIA
CENTRODESAÚDEDEUNA
MÉDICOCLÍNICOPROGRAMAMELHOREMCASA
EMAD
MÉDICOCLÍNICOCENTRODESAÚDEDEUNA
MÉDICOCLÍNICODEEMERGÊNCIA
MÉDICOUROLOGISTA
MÉDICODOTRABALHO
MÉDICOCARDIOLOGISTA
MÉDICOCIRURGIÃOGERAL
MÉDICODIAGNÓSTICOPORIMAGEM
ULTRASSONOGRAFIAGERAL
MÉDICOOBSTETRA
MÉDICOORTOPEDISTA
MÉDICOANESTESIOLOGISTA
ODONTÓLOGOCIRURGIÃOBUCOMAXILO
ODONTÓLOGOCIRURGIÃOPACIENTESCOM
NECESSIDADESESPECIAIS
TÉCNICOENFERMAGEMVACINADOR–UNIDADE
BÁSICADESAÚDEDODISTRITODEVILABRASIL
TÉCNICOENFERMAGEMVACINADOR–UNIDADE
BÁSICADESAÚDEDODISTTRITODECOLONIAI
TÉCNICOENFERMAGEMVACINADOR–UNIDADE
BÁSICADESAÚDEDODISTTRITODECOLONIAII

40H

01

*

R$12.000,00

40H

01

*


R$10.600,00

40H

01

*


R$12.000,00

40H

01

*


R$10.600,00

40H

01

*

R$10.600,00

20H

01

*

R$4.800,00

20H
PL24H
08H
08H
08H
08H

01
07
01
01
01
01

*
*
*
*
*
*

R$4.800,00
R$2.200,00
R$3.541,00
R$3.541,00
R$3.541,00
R$4.500,00

08H

02


*

R$5.500,00

08H
24H
08H
20H

*
01
01
*

01
*
*
01

R$3.541,00
R$10.036,00
R$3.541,00
R$2.601,00

20H

*

01

R$2.601,00

40H

01

*

R$1.300,00

40H

01

*

R$1.300,00

40H

01

*

R$1.300,00
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TÉCNICOENFERMAGEMVACINADOR–UNIDADE
BÁSICADESAÚDEDODISTTRITODEOUTEIRO
TÉCNICOENFERMAGEMVACINADOR–UNIDADE
BÁSICADESAÚDEDOBAIRROMARCELGANEN

22
23

40H

01

*

R$1.300,00

40H

01

*

R$1.300,00

ANEXO IV
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE CURRICULAR

I. TITULAÇÃO ACADÊMICA

PARÂMETROS AVALIADOS
1.

Pós-Graduação

Stricto

Sensu,

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO MÁXIMA

20 PTS

20 PTS

10 PTS

10 PTS

5 PTS

10 PTS

2 PTS

10 PTS

DOUTORADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
2.

Pós-Graduação

Stricto

Sensu,

MESTRADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO.
3. Pós-Graduação “Latu Sensu”, com
duração mínima de 360 horas, na área de
atuação.
4. Curso de atualização profissional na
área de atuação, comprovados por meio
de

Certificados,

em

papel

timbrado

contendo data de expedição e conclusão,
carimbo e assinatura do responsável pela
emissão do documento e relação do
conteúdo programático, com carga horária
mínima de 08hrs.

II. EXPERIÊNCIA FUNCIONAL
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PARÂMETROS AVALIADOS

PONTUAÇÃO

1. Tempo de serviço, especificamente na
área pleiteada.

PONTUAÇÃO MÁXIMA

05 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS

AOS

TRÊS

30 PTS

ÚLTIMOS ANOS (2020, 2019,
2018)
2. Tempo de serviço, especificamente na
área pleiteada.

05 PTS A CADA SEMESTRE
ATRIBUÍDOS

NOS

20 PTS

ANOS

ANTERIORES (2016, 2017)

ANEXO V
Formulário para interposição de recurso contra a nota e classificação final dos candidatos, relativa ao
Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2021

RECURSO CONTRA A NOTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS, RELATIVO AO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA, publicado o edital.
Eu, ______________________________________________________________________ portador do
documento de CPF nº. __________________________, candidato(a) a uma vaga no Processo Seletivo
Simplificado no Cargo de ________________________________, apresento recurso junto a esta
COMISSÃO, contra a nota/classificação______________________________; A nota/classificação objeto
de

contestação:

(explicitar

o

que

está

contestando).

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________
UNA, ___________de ___________________________de 2021.

___________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO VI
Modelo de Declaração de Experiência
DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, sob as penas da Lei, para fim de comprovação de experiência na
função/emprego, exigida no Processo Seletivo/Credenciamento do Município de Una, para preenchimento da função
__________________ que o Sr.(a) _______________________ RG nº _________________, UF _____, nascido em
_____/_____/_______ conta com o seguinte tempo de serviço no emprego/função abaixo discriminado:

FUNÇÃO/EMPREGO:________________________________________ PERÍODO: DE ____/____/_____ a
____/____/____ = ____ANOS, ___MESES, ___DIAS.

FUNÇÃO/EMPREGO:________________________________________ PERÍODO: DE ____/____/_____ a
____/____/____ = ____ANOS, ___MESES, ___DIAS.

FUNÇÃO/EMPREGO:________________________________________ PERÍODO: DE ____/____/_____ a
____/____/____ = ____ANOS, ___MESES, ___DIAS.

Local e data Assinatura

Observação: a assinatura de quem assinou a declaração de experiência deverá ser compatível com a contida em
qualquer documento oficial.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QGEMDDGDGDXOBI31DCVQ1W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

