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SÃ~ 
ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA .MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO 
~_,.._,..... 

EDITALDES 001/l018 

Proc:e.= Administtllclvo n• $99612() 18 

OBJETO: SELEÇÃO SIMJ>l.IFJCAOA PARA CO TRA AÇ.4-0 DE 1 
AGE TE COMUNJTÁRIO DE AÚDE PARA ATUAR NA WCAUDADE 
MOCA UJINHO, ZONA RURAL DO IU ICÍPlO DE SÃO JOSÉ DO DIVI o. 
PJ. 

OJI. C1PIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO. Eslodo do Pinul. atrnv-és cln Préfciturn Munieipol. CNPJ: 

41.522.111/0001 ~S. nesse ato representado pelo Sr. Antonlo onaK> Uma Gomes, Prefeito 

Mun.iclpal, no u;so de su:is ~tribuiç&s, tom~ público que estlo 3ben3S <lS lnscriç& para o Pr=sso 

Seletivo Símpli.ticado n•OOJ/2018, para a contra1ação por prazo deiennlnado, oom espeque no Art. 37, 

IX, da Constituição Fcdenl do Brasil de 1988, coml>inido com o an. 81, inc. IX, da Lei Orghica do 

Município de Silo José do Divi.no-Pl, bem como no art. 3", d:t Lei Municipal l20l'2009, Lei 

11.350/2006 e sws illtençües, p11n1 atender as necess· dllde clll SecR:ull'ia e Fundos® Município de 

Silo José do Di\'Úlo-PJ. 

1. DAS DISPOSI 

l. 1 l'nn todos os cfcitos, o coobcdmcnto prévio das nOJ1Du contJ.cln)j ne,11<> E.diml f "'G.uisito 
essenciàl pam inscrição e pàl'1:iclpaçlo em quruquer d.u et~pa.s do PROCESSO SELETIVO 
SIMl'I.J.l:'"lCADO, 5<:•ndo que o cand.id•to> que, por qualquct" motivo, dcix'lf de. •~oder ils normas aqui 
es1abelecidils será eliinioodo do cettame. 
1.2 O desempenho das funç&s será realizado ~ acordo oom o disposto no quadro de va.gas, 
devmdo o ciUldidatocontiu oom díspooibilidade de horárioo poru desc:m·oh,cr ·uas atividades. 

1.3 O >D8.-CSSO no Cúi"go fw-se-, o~ rcfCNocial inicial dos cargos c111 qucsti!o, IDlldwntc II aprowçilo oo 
l'ro.:csso Selcth·o Simplífiei>do CUrricular, mediante Contrato Adntinisuari,o que vigcrá por 12 de me.ses. 
pooendo ser pro,rogado M focma da lei. 

1.4 O Processo Sc.lcir.·o Simpllficado - PS COO$\llul-se em urna lnkl:itlva do Mwllciplo de ik> J~ 
do Divino-PI, eonstiwindo-se II elassificaçi!o <lo ~Ddidllto mera expectaliw de direito que só se 
oonc.reti,~rá qu300o de SU3 oon\'QC~o e cm.trat.açitn, a título precário, ~m vinculo c:mpreg.atk:-io.. 

1.5 Tn,UIJl,jo-se de urm seli.lçilo slmplific~ currlcuw, oi!o tem •illi<Jil<.le de Concurso Nblico. Os 'I'" 

contml0'5 clccom:ntc:,, desta sclcç;lo ICJiio wlidooc de até l2 IT!C5C5, pode.do 8Cf pronog;,do "" form:, da lei. 

l.6 O prooosso s,ileli\/0 pod~ ser a<:OOlplJtb:ldo po, lé dois membros deli,·os ela l'n,[~illl1ll 

Municipal dc !lo l~ do Divino. pn.wi:mx.'fltc indic:ldos p,ir ...,,,k: m,:Jo. 
l. 7 Os pré>requisitoslescoluidllde e fu~ oferecld3s, jorn:id:a de tnib3lbo e remwie:nu;ilo 
es1obelóéida são os dt$érirM abllixo: 

QUADIIO oe OISPONltllLIOADE OE VA/lAS 

l!nllno-MkloComp!dO • Curso iie 
f-lmoial(-

OI «ltlORAS 

,_1,ÇIO - L0CAIJIWlll 
Môé"AMllNUO 
(ZQ"Atnll.Al,) 

2.1 o excr fc.io de alivid>clcs dé ~,:;iç!o do dotoças < promoçlo da lldc, m<d.i:wt< ,ç domlcllilrcs 

oo CM1UDl1~s. illdlvidwüs eloo coletivas, desen,•oMd38 em coafoonldade com as dlreulles do SU e 

soba pco:visiodoptor mwiicíp<I; 

2.2 o uiíl~ilo de Ullffllfi'ICruOtl ~ d" gn6suoo dcmograf,ro e sóciC>-Cuhunl dli oom.W1klilde: 

2.4 • promoçiio de~ de cducaçio p;in • Aíido mdividw,I e colcb\'il; 

2.4 o reg1'UO; parl fios exclusivos de OOfilrole e plrmej~ dM a9')es de ~ . de oúSCÍfi'llílllOS, óbi~. 

dOOl)Ç&'$ e. OlllroS ngra\'O.S à so.údc~ 

2.5 Q C$1ÍIJlll.i<:> à p:uticip~<;> da OOIIJ'l!lid:ido no,; p;ilfüca$ pilblic"'l vQllad3.$ a área de ~ildie; 

2.6 a = liT_açalo <k: v,,iw domioiliarc;, J"'riódica., pan n>Q11it=mcnl<:> de ,iluaçãõ de ri.soo l, família e 

oo,,~(lcs de cuidadQS; 

2..7 , p:tnici("Ç~ (4'I ~,lb q,.1e r=1eç>m "' d<><""'"' o s .. 1dc e QIL!nl• rnlrtiça, quc pmmo','"ffl • 

qu.ilid:ide de vôda; 

3.1 A irucriçlo do candi.nlo implicari no conhecimento e il t.kiro. .1ceilaçlo das 110cmu e concliç!5es 

csmbelccicbs i,c.;tc Edi1al de PROCESSO SEUITNO SIMPUFlCADO, cm rel~o às (llllli não C 

poden! llle!l,ll" descoobecime:mo. 

3.2 k, inscrições suio n:alizatlas na sede da Pn:feilun Municipal de Siío José do Divino-PI, siluada 

na Av. Manoel Di vino, nº 55, cenlto de São José do Divino-PI, no período de 16 de julho a 19 de julho 

de 2018, no horário das 07:00h às 13:00h. Jnfonnaçõe atnwés dG telefone; 086 3346 1231. 

3.3 Os procedimentos para inscrição obedocerio à seguinte.\ regras: 

a) Preenchimento da ficha de inscrição, conforme modelo do anexo I; 

b) Apresentação do original da Caneira de !cientidade; 

e) Apresentação do Cwnculwn Vitae ou Curriculum Ultes .. (Anexado a documentaçllo que comprova 

as informaçGes presente no cuJT!c,ulo ). 

3.4 •o alo da inscrição, o candidato d.e-.será, obrigatoriamente, indicar •a ti.cha de inscriç:lo, a opç:lo de 

função, conforme o Quadro I. 

3.S A qualquer tempo poder-se.;! eliminar o candidato do Proce so Seletivo Simplificado, desde que 

verificadas fal idades de cle,clarações ou irregularidade, nos documento . 

3.6 O candida.10 que deixar de preencher quaisquer dos campos da ficha de inscrição tera 
automaticamente sua inscrição írwalidfilla e, consequentemente:, não pa.n:icipa.rá do processo de 

.,;elcçno. 

3.7 Não serão aceito.\ pedido.\ de in!ll:riçno com documentação incomplcm nem em caráter condicional. 

4.1 A Comi são Especial do Processo Seletivo do será responsável pela seleção dos profissi.onais que 
1ttendam ao requisilos técnicos exigidos neste Edital, de 1toordo com as Etnpns classificatórias e 

etimineiórias. 
4.2 O Processo Seletivo Simplificado coostará de uma única etapa que consistirá na análise de 
Curriculum Vi.la.e ou Curriculum Lates; 

4.2.1 A análi.se curricular de canitcr eliminatório e ela. ificatório comprocndc: 
a) A in,,eslig:açiío da vero1cidJ\de da · i.lúormaç,üe oooiidas nos currículo e nn docwneniaçã.o 
apresentada; 
b A atribuição de ponmaç1Io pelos Lilulos apresentado que será realiza.d com base nos critérios 
definidos na quadros abaixo indicado e devidamente comprovados pelo candidato. 

4.2.2 Os cri1érios a serem avaliados na análise cwnC'lllar para as funçõe do programa ~tão 
definido., no quadro 2 abaixo: 

R P OS CARGOS: 

PARA OS CARGOS OI: NMil. MÉDIO; 

ESPECIFICAÇÃO Pontimçlo Pontuaçlo 
UnllAlla MUlma 

,~-gtadw""A la!o s.msu 20, 20 
,o;,.,_. ou Cenlc!Ao de eondusã:> de curso SU<>Arlor 10, 10 

Efe1ivo exerelcfo ela cargo, emprego ou runção em sua ras~I..-.. ârN pelo 08 ~o 
pêtfOdO m1nImo de 06 (siris tooséSJ, eomputados oo rra>iirno até 05 (ânco 
anosl 
CU""'•• mlnlwrso•, c:onferénclas e slmpó,lo• l igado& li áraa de atuaçllo de 5.0 30 
oo mrnlrno 2<l r,or.u, no rra)(Jmo dê 06 (ôi1>co). (tAaliz:a.<lM RôS ulHfflOIII 05 

anos) 

TOTAL. 100 

4.2.3 A pontuação do Cilndidaio será prnced.ida de acordo oom o = estabclccid no Quaclro 
ac:i_mu .. 

4.3 I!m rela.ão aos comprovantes de eoru:luslo dos cursos de Pó.!-i)l'aduaçto sctl.o aferidos e aocitos 
apenas as oriundos de !11.sLiwiçõcs de nslno uperior reconhecid.os pelo M- e obscrwd normas.que 

lh.:s l'C'j!Cm • validade. dcou-: as qu ·s, se for o caso, as pcnio,,ntcs o rcspc'Cl.ivo N.'gistro. 

4.4 Os ocrtili.cados do curso de apcrfc" mcnto só scriio válidos a partir do oonclusilo clll gradu çilO 

esp:cífoca. 

4.5 Os docume. tos reluti•os u CIJISOS rewizooos n.o e..tetior só seruo eollSiderud.os quando Lrnd11z.idos paro o 
Ungw, l'<>r111g"" • por tr.iduLor oficial e ollmiclll à k:gi lut,li.o 011dorml aplicável. 

4.6 lo SCt'lo ~ocitos comprovantes de C011Clu.silo parcial, his1óricos escolares ou qualquer 001.ro 

documen.to que não pcnníta a comprovação de su conclus1io. 

a ) Cópili Autenlicú<lii d~ Cliru:.it-.i de Tubàloo e Ptevido1...:iá ocjiil - CTPS (obri&;i.lúriwnenle a folha de 

idcotiftcaçAo oodc const:w número e série, folha de coooat.o de tral>a.lbo e folha$ de a cn,çocs de :u@Q 

cm que consie muda"'? de Cugo); 

b) 6pin Autcaticrnla de oortidoo uu decJnruc;iió ao caso de ~iiõ público; 

e) Cópi• Aut<?ntic<ld• do Cootruto di? pn?$UIÇ~.o <k servi9()5 ou tl?Cibos de pagam,?IIIO do autõoor:oo (Rl' A) 
do pctfodo, no c:iso de aum•omo, O oontra10 e os mcibos devem cobrir o pctfodo da toc;,eriênci.a 
profiss:iomd a ser oomprovnda~ 
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ESTADO DO PIAUÍ -~
SAOJO~ PREFEITUiRA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO 

Na,_,..._.,. k.<1. Mana-el DiMo. S5 - ~ - ct, 6,,,2'5,00056()JoM!do DM'M - '1 1 CN,.tALS22"_1 l l/0001 ... ~ 

d) Cópia Au~ruicad.a cio Decreto ou Ponaria de corneação P'1r.l o cargo. quando for o caso. 

4. 7 .1 • Os docummtos relacionados no subirem 4. 7 deste item dever~o ser acompanhados, 
obrigaloriamcnte, da declaração coolcodo a descrição detalhada das a.lividadcs cxceuladas, 
informando o periodo inicial e final (quando for ocaso) darcal~o deC3da atividade. 

4.8 A classífica~o Geral dos candidato estara disponlYCI no quadro de avisos da Prefeitura M11aicipa.l 
de São fosé do Divino-PI e no Diário Oficial do~ Mn1üclpios do Es1ado Pianl, confonnc de~rito no 
CRO 'OORAMA .DO T~"TE SEI.EII.VO. 

4.9 Os coodidatos nlio Dprovcllnd05 l:nldahoonte foc1J111tõo coda1ifi:o de reservo. que se descina n 

fuluras contrataç1ic$ que se fi~rcm nccess:l.riu, de acordo com as necessidade da Prefeitura 

Munícipal de S~o José do Divino-PI e di ponibílidade financeira. 

4. 10 Em e o de empate oa nota final na seleç;o pllblica ~rlo prefeii!nein. o cnndiruno que, na seguime 

ordem: 

a) for mais idoso; 

b) obtiver maior noca na cont~gem de liluJos; 

e) persistindo o empaie ho.Và11 sorteio. 

5 - DOS RECURSOS 
5.1 O (a) caodida.to (a) poderá interpor recurso, e clusivameme, no primeiro dia útil após a divul,gação 
do resultado da.etapa com: ponclcntc, confonne fix:ido no Cronograma - Anexo m desse Edi.1111. 

5.2 O mcorso será dirigido, mediante insrrnmento escrim e pro!OColndo, li. C.Omi. silo F.xecotora, no 
horário de 07:00 às 13:00 horas. 

6- DA HOMOLOG OECX>NTRATA O 

6.1 Após o Resuhado mal o Geslor homolcisill'\i o Rc:sultado Fioal do ~o Seletivo Simplificado 
Cuaicubr, po.- onlcm crçscçnte de cl$$Silkaç,io. 

6.2 Os candidatos aprovados serao contratadoo, observando-se a ordem de classificação e o número de 
,,agas conslantes oo quadro de vagas do Quadro O l de~te Edil:11. 

6.3 S~o reqoi Ílo paro a co•miraçllo: 

a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas prcvist.1s no artigo 12 da Constituição Federal; 

b) Conhecer, m nder e esW'de acoldocom :t· eidgencio.s c-0n1icbs nesre Editnil; 
e) Ter, 11 data d:i contr:J.taçllo, icbde mínima de 18 (d.ez.oito) :moo de idade; 
d) Gozar de boa snlide ffsicn e memal, comprovada amivésde Atestado de Sa6de Ocupacional; 
e) Ter babiliuiç,o e pecfftell paro o e):.eroício da funçio, de acordo com o Quadro OI deSte Edital; 
f) Estar o Càndidaw do iieXO rna:;culino em regular situação pmmte o SemQO MiliUU; 
g) Es1a:r em dia com as obrigaçóes eleitoiõUs; 
h) ão ter qualquer restrição de o!dem criminal que impeça o livre exen:feio de seus direiu:I . 
i) Residir na IIR:a de onde for desenvolver sua:; atividadeli de ACS alua~:lo dmle :.i dala da. publi<:aç:lo 
do edital do pnx:es~o seletivo público. 

6A Por ocai;ião dá <:ontral1í<,:iíó, o ,::aodi<law devt-rá apresentar os 1eguiJltC$ <10,::11-menM, mediame 
oópías e óriginal~; 

n) Certi lic-Ado de Concluslio do Cur,;o de acordo eom o cargo ao quol concorre, ca.rteira de Identidade, 
a>F, Título de Elcítor, comproYl!Ção de quíta.çao clcltoral, comprovante de rt: idência, certidão de 
a•tecedeJ!tes c:r:iminals da comarca onde tooba residido no últimos cinco anos e qultação militnr, no 
e11so do~ cnndidnto,~ do se.110 ma.<:e11lino. 

6.5 O candida10 firmará declaração de que niio acumula cargo, emprego ou função pública. i a 
hipótese de acúmulo legal contemplado no Art. 37, inciso XVI da Constituição federal, o limite 
máximo de car~ horária acumulada não poderá sc:r wpe.r:ior a 60 (sc:ssc:nb) horas semanais respeitadas 
a compatibilidade de horário entre os cargos legalmente acumttláveis.. 

6.6 A classittellç!lo no Proces.w Seletivo assegurar.l apenas a expecta1iV11 do direito à contrntaçio, 
ficando a ooncretização desse ato oonclicioaada à observdncia das dispo içõe.l legais pertinentes, ao 
ex.clusivo intei:esse e oportunidade d3 Secretnrfa Mun.icipaJ de Smjde de São José do Divino -PI, à 
exi têocia de di poitibilidade fi.nanced ra e à rigorosa o~rvbcia da ordem de ela "ifi.cnção e ao prazo 
de: validade dei.te Edital. 

7- DISPOSI ES FIN IS 

7.1 A inexist!ncia, omissão e/ou irregularidades das iníomiaçõe.~ e documcn1os, me mo que 
,·c-rif,cmlo~ p0:;terionnen1<:. acam::lanlo em nuJid de dr, in(;<.--.i,;,;to e clc~l•~'lifit-aç.ilo dó =dídato, :;em 
pr-ejuí,_,., da..~ san,;~• k:gs.is cahívei•. 
7 .2 O; eitSO§ o,iússos seruo teSõlvidoo pelá Comi$$l\o Ott1Utizodom do Proces;;o Seletivo Sunpl.ifimdo, 

dcsign~d3 3trovés da Portaria n• 015/2() 18 de 12 dt, julho de 201S. 

Visto 

São José do Divino-PI. 12 de julho de 2018. 

Luziany Rocha de Sousa 
Presidente da Comissão Organizadora 

Antonía Zilda de Carvalho Sampaio 
Membro da Comissão Organizadora 

Maria Antonia Sampaio de Sousa 
Membro da Comissão Organizadora 

Antonio Nonato Lima Gomes 
Prefeito Municipal 

Antonia Coutinho Aguiar 
Secretária Municipal de Saúde 

A 'Ell'.01 

FOMULÁPJO DE INSCRIÇÃO PARA O TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE UM AGENTE COM 1T ÁRIO DE SAÚDE PARA ATUAR "A LOCALIDE DE 
MOCAMJ!lNIJO, ZONA RURAL DO !UNICIPIO DE SÃO JOSPE 

INSCRIÇÃO ----~ UNÇlO ______________ _ 

! DADOSPmOAIS 

omedocanclidato: ____________________ _ 

Sc~o: M ( ) I'( Estado Clvil: ______ lntlldo nasc:irucnto: _____ _ 

3\unw.dad..-.~------··:,cionididad~: ____________ _ 

RG: _______ Órgã() Emi= __ UF:_ Dàl•d• missiió: _____ _ 

CPF~· _____________ PISJPA EP:~---------

ndereç,o~· ---------------------
Bllirro: _________ OWl<le· _________ _ F: __ _ 

CEl': ________ TeJ.efones: ______________ _ 

omedo P-·~· ______________________ _ 

omedaMAe~· ______________________ _ 

Otitm víntulo emprtgatlcio: Sim ( ) Não ( ) 

Local~·-------------------------

r,uiçia:. __________ Tempo de Serviço: ________ _ 

caod~aoo·~----------------------
Soo losé do Divino (PO, _ de _____ ~ de 2018 
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E.STADO DO PIAUÍ 
-~~ 

SAOJ9~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO 

""-----...... A•. Mano-!I ~ . s,s . Chwo, . ôf, d,1,2"5,000~JoMldo DMn.> -ftl I CNP.bil . .S,22'. l l l/0001 ... ~ 

OS SEG INTES TÍTULOS ENCONTRAM-SI! ANEXADOS AO M C URRICUL M VITAE: 

Em ___ ~---~· 

Assimdurn do Candidato 

Em___J __ ~ 

Assinatura do Recebedor 

PROTOCOLO DE RP.GEBIME,vro 

INSCRIÇÃO N" ____ _ 

N MH DOCANDIDATO ~· ____________________ _ 

RECllll lDA !l •• ~ ---~ -----'------

.ANEXOII 

MODELO DE CURRICULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

1- ldentifica.ção 
1.1 Nome Completo __________________ _ 
1.2 Filiação. ____________________ _ 

1.3 Nacionalidade __________________ _ 
1.4 Naturalidade ____________________ _ 
1.5 Data de Nascimento _________________ _ 
1.6 Eestado Cívil. ___________________ _ 

2- Dados de Identificação 
2.1 Carteira de Identidade e Orgão expeditor: _______ _ 
2.2 Cadastro de Pessoa Física -CPF: __________ _ 
2.3 Título de Eeleitor: ______ .Zona: _____ Seção: __ 
2.4 Número de Certificado de Reservista : ___________ _ 
2.5 Endereço Residencial : ________________ _ 

2.6 Endereço Eletrônico _________________ _ 
2.7 Telefone Residencial /Celular _____________ _ 

3- Escolaridade 
3.1 Graduação 
Curao ________________________ _ 

Instituição de Ensino __________________ _ 
Ano de Conclusão ___________________ _ 

3.2 Pós- Graduação 
Curao ________________________ _ 

Instituição de Ensino. __________________ _ 
Ano de Conclusão __________________ _ 

3.3 ( ) Mestrado ( ) Doutorado 

Curao ________________________ _ 
Instituição de Ensino __________________ _ 

Ano de Conclusão __________________ _ 

3.5 OUTROS CURSOS E EVENTOS 

4- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

São José do Divino_ de ____ de ____ _ 

Assinatura do Candidato 

ANUO m · FOJ;tl\,lUL RIO PAU R.BCU:R.SO 

Nomed<,UndidaL<>~· _________________ _ 

Como <•> 00 

""-------------------------
Solicito~ revi:siode m.inln1pomuu.çiu 011 Av:ali ·io Cunicular, com Oj scguint..:s .urgumcntm: 

Soo José <lo Divioo (l'l)~ ___ do ______ de 2016 

Assinatura do Camtidato 

1. P,-eéild11et o tecutSO com loltil leifvel: •pr=i· Millfilelll;lÇiio c,,i.w, e co,JClso: pr.eaeliet o ~•, 
cm 2(dw&.,o) ,,..,., d .. quoi, l (wno) ..,.,1 rélido é outra pemumc:..,,,I cow o oandi<lllco. K DOO • Ll:ólodo " 

(.'ffln?:Rll. 

.-\NEXO IV - CRONOG!tAMA 

EVENTO D TA 

PUBUC/,ÇÃO DO DITAL l6/07n0 18 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 16/07/2018 a 19/07/2018 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DAS 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 20107/20 18 

REC RSODA 
INSCRIÇÃO 

• ÃO HOMOLOGAÇÃO DE 
23/07/2018 

DECISÃO DA COMISSÃO A RESPEITO DOS 
REC RSOS E PUBLlCAÇÃO DA RELAÇÃO 
FINAL DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

24/07/2018 

A ÁUSE URRI ULAR PELA COM1SSÃO 2SJ07/201 8 

PUBUCA~tO DO RESULTADO DA A ÁLISE 
27 /07 /20 l 8 

DEC RC LOS 

RECURSO DO RESULTADO DA ANÁUSE DE )0/07/2018 
CURRÍCULOS 

DECISÃO DA COMISSÃO QU TO AOS 
REC RSOS E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
FINALDAS LEÇÃO 

3 1/07/20 18 


