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!2.DAS AnomícOISEPB&;RIOUISITOS PARA OS CilGOS:
PREl'l!mJRA MUN ICIPAL

SECRETARIA MUNICJPAL OE

SÃO JO~ DO DIVINO- PI

SAÚDE

2.1-AGE TE COMUNlTARIO DE SAUDE:

a) o exerckio de atividades de prevenção de doenças e promoçilo da saúde, mediante ações domiciliares
ou comunitãrias, individuais e/ou coletivas, desenvolvidas em confonnidade com as diretrizes do SI.JS
e sob a supervisão do gestor municipal;

EDITAL OE SELEÇÃO PÚBLICA N' 00112021.

b) a ulilização de instrumemos para diagnóstico den-.:,gráfico e sócio-euhural da comunidade;

Processo Administrativo n°4628 /2021

c) a utilização de instrumemos para diagnóstico dcn-.:,gráfico e sócio-eullural da comunidade;

OBJETO: SELEÇÃO SlMPL[FICADA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA

ATUAREM NA EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSt DO DIVINOPl.

óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
e) a prorooçilo de ações de educação para a saúde individual e coletiva;

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, Estado do Piauí , através da Secretaria Municipal de Saúde,

t) o estimulo à participação da comunidade nas políticas públicas vohadas a área de saúde;

CNJ>J : 01.830.007/0001--01, nesse ato representado pela Sr' Maria da Glória Oliveira Silva, Secretária

g) a realização de visitas domiciliares periódicas para moni1oramento de situações de risco à família e

Municipal de Saúde, no uso de suas a1ribuiçõos, toma público que estão abertas as inscrições para o
P r ~ Seletivo Simplificado nº 0011202 1, para a contratação por praro dctcnninado, com espeque no
Art. 37, IX, da Constituição Federal do Brasil de 1988, combinado com o an. 81, inc. IX, da Lei Orgjnica

J

d) o registro, para fins exclusivos de controle e planejamenlos das ações de saúde, de nascimentos.

orientaç,1es de cuidados;
h) a panicipaçilo cm ações que fonalcçam os cios cnlro a saúde e outras políticas que proroovam a

qualidade de vida;

do Município de São José do Divino-PI, bem como no art. 3°, da Lei Municipal 120/2009, para atender

2.2 DOS PRÉ-REQUTSITOS DOS CARGOS

as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Divino-PI.

a) Ter concluído o nível médio de ensino;

b) residir na área da comunidade em que atoar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

público;
1.1

Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas contidas neste Edital é requisito

essencial para inscrição e participação cm qualquer das etapas do PROCESSO SELETIVO
SIMPL!HCADO, sendo que o candida10 que, por qualquer motivo, deixar de atender às oormas aqui
estabelecidas será el iminado do cename.
1.2

A

Estratégia de Saúde da Família tem por objetivo eleger a fam ília e seu espaço social como

núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde, desenvolvendo suas atividades a partir da
identificação do público prioritãrio, realizado em conjunto com as equipes de Saúde da Família, em cada

O desempenho da s funções dos profissionais se. dará tanto na zona urbana quanto na zona rural

do Municipio de São Jo!é do Di,ino.PI, devendo o candidato contar

CM1

disponibilidade de horário•

3. 1 A inscrição do candidato implicará no co1i.hccimco10 e a tácita aceitação das normas e condições

estabelecidas neste Edilal de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, em relação às quais não poderá
3.2 As in.scrições serão realizadas presencialmente, mediante entrega de curriculo, documentos
comprobatórios e ficha de inscrição (ANEXO 1) do candidato na sede da Secretaria Municipal de Saúde de
São José do Oivmo-PI estabelecida na Av. Manoel Oivino, S/N - Centro, CEP: 64.245-000 São José do

para desenvolver suas ativid11.des
1.4

horas;

3-DAS

alegar desconhecimento.

uma das ações de apc:i~
1_J

e) ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta

O ingresso no cargo far-<e-á na referência inicial dos cargos em questão, medianle a aprovação no

Divino-Piauí compreendido das 08h às 12h nos dias 15, 18 e 19 de janei.rn de 202 1.

Processo Seletivo Simplificado Cunicular, mediante Contrato Administrativo que terá validado de 12 meses.

3.3 Os procedimentos para inscrição obedecerão às seguintes regras:

podendo ser prorrogado na forma da lei.

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

1.5

O Processo Seletivo Simplificado - 'PSS cnn'ltitui-se cm uma iniciativa do Município de São José da

b) Apresentação de cópia nítida dos seguintes documentos:

Divino-PL a ser lll<ecutada através da Secretaria Municipal de Saúde, coustituindo-se a classificaçoo do

I - Cópia do CJ>F;

candidato mera expectativa de direi lo que só se concretizará quando de sua convocação e contratação, a titulo

Il - Cópia da cédula de identidade que permita a identificação do candidato;

precário, sem vínculo empregatício.

m - Cópia do Certificado de Escolaridade (Ensino Médio e/ou Ensino Superior)

1.6

Tratando-se de uma seleção simp lificada curricular, não tem validade de Concurso Público. Os

IV - Cópia de comprovante de resi dência;

contratos dewrrentes desta seleçoo terão validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da

V - Cópia do titulo de eleitor e comprovante de votação no último pleito;

lei.

VI - no caso do sexo masculino, comprovante de quitação com o serviço militar;

1.7

O processo seletivo poderá ser acon-çanhado por até dois membros eíetivos do Conselho Municipal

de Saúde, previamente indicados por "IJUele órgão.
1.8

Os pré-requisitos/escolaridade e funções oferecidas, jornada de trabalho e remuneraç.iia

estabelecida são os descritos abaixo:
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3.4 A documentação exigida na alínea "b" e "d" deverão ser apresentadas em envelope lacrado com a
seguinte identificação:
Tl!SIE SELETIVO 00112011
PROCl!.SSO A.DMlNlSTRATIVO N'4b28 /2021-/ PMSJD/PI
NOME:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CJ'F=----------.----~-CARGO: AGENTE COJ\1lJNITÁ.RJO DE SAUDE

LOCALIDADE:._ _ _ _ _ _ _ _ __

3. 5 o ato da inscrição, o candidato deverã, obrigatoriamente, indicar na ficha de inscrição, a opção de fimçoo,

&umW&Q::ir:pl~ .,.
j'J;õ&,.1:B
COMID.'II'Á!OODE

MICIIO.llu!A

MPIAL

f:&IMM~<!:.o~I~ •

~ m i ! r ; cm qae~}I

VIII- Cópia do Curso de formaçiio inicial com aproveitamento, com carga horária mínima de
quarenta horas

EQUCPE SAUDE DA FAJ\ULIA
ÁRIAS

VII - Cópia da Ficha de Cadastro Individual do E-SUS, para comprovação residencial do
candidato a ACS na área da Equipe de Saúde da Familia que pretende concorrer.

Y:!.l00,00

CAOMJ'RO
o.,

GAUO
~A.'Q.TADO

;:(IHORA3

RF..'\5RVA

(Oam

{l.ONAR.....,_)

Apamdo)

bem como local ao qual pretende concorrer confomie o Quadro

r, e lodos

os documen1os deverão ser

encaminhados em apeDIIS um único e-mail.
3.6 A qualquer tempo poder-se-á eliminar o candidato do Processo Seletivo Simplificado, desde que
verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nos documentos.
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3.7 O candidato que deixar de preencher quaisquer dos campos da ficha de inscrição terá automaticamente
sua inscrição invalidada e, consequentemente, não participará do processo de seleção.
3.8 ão serão aceitos pedidos de inscrição com dacumentaçilo incompleta nem em carAter condicional.

l.c- DAS ETAPAS DO PllOCl.880 SEU11VO SIMPLIJIICADO

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

(Continua na próxima página)
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5.2 O recur.;o será dirigido, mediante instrumento escrito e protocolado, à Comissão Executora, no
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAi. DE

SÃO JOst DO DMNO - PI

SAÚDE

horário de 08:00 às 12:00 horas.

,_ DA HOMOLOGAI

O E CONTRATA

O

6. J Após o Resultado final o Gestor homologará o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado

4.1 A Comissão Especial do Processo eletivo ela EQlJCPE SAÚDE DA 'FAl\llÍLlA será respon~vel

Curricular. por ordem cre~ente de classificaçW.

pela seleção dos profissionais que atendam aos requisitos técnicos ex.igidos neste Edital, de acordo com
as Etapas classificatórias e eliminatórias.

6.2 Os candidatos aprovados serão oontra.tados. observando-se a ordem de classificação e o número de

4.2 O Processo Seletivo Simplificado constará de uma única etapa que consis1irá na análise de

vagas constantes no quadro de vagas do Quadro 01 deste Edital .

Curriculum Vitae ou Curriculum Lates;

6.3 São requisitos para a contratação:

4.2. 1 A análise curricular de canlter eliminatório e classificatório compreende:

a) A investigação da veracidade das informações contidas nos currículos e na documentação apresentada;.
b) A atribuição de pontua~.ão pelos tínilos apresentados, que sera realin,da com base nos critérios.
definidos nos quadros abaixo indicados e devidamente comprovados pelo candidato.
4.2.2 Os critérios a serem avaliados na análise curricular para as funções do programa estão

definidos no quadro 2 abaixo:
ANÁLISE CU RRI CULAR PARA OS CARGOS:

a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constiruição Federal;
b) Conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital;
e) Ter, à data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade;
d) Gozar de boa saúde flsica e mental, comprovada através de Atestado de Saúde Ocupacional;
e) Ter habilitação especifica para o exercício da função, de acordo com o Quadro O1 deste Edital;
f) Estar o candidato do sexo ma.~culino cm regular situação perante o Scrviç.o Militar;
g) Estar cm dia com as obrigações clci1orais;
h) Não ter qualquer restrição de ordem criminal que impeça o livre exercício de seus direitos.
6.4 Por ocasião da contratação, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, mediante cópias

NÍVEL MÉDIO

e originais:

ESPECIFICAÇÃO

Ponluaçlo Unllilrla

Pontuaçlo
Maxitnll

02
02
02

02

P0s--0raduacão lato ssnsu
Diolome ou Certidão de conclusão de curso suoerior
Certificado de cursos de aperfeiçoamento COJ11)atrvel com a área de

atuação (MÁXIMO 03 CURSOS DOS ÜLTIMOS 04 ANOS}

1

02
08

(02 pontos por
curso)

curso ae lntorméuca Dáslca

50

Experihcla Pn,nSJlonal Compim"ada na nJDçlo :
ÓrpJo Público: dcoL,ração original expedida pelo Poder Fcdcml, Estadual ou
Mwticipal. em papel limbr.tdo. datado e a,,.'Simdo pelo <,cs,or do órgao
Co=,cnlc e/ou Contr.-:o de Trdbalho devidamente assinado.

antecedentes criminais da comarca onde tenha residido nos últimos cinco anos e quitação militar. no caso

dos candidatos do sexo masculino.
05

05
01
(O1 ponto para cada
ano de eXller1ênclal
TOTAL

a) Cenificado de Conclusão do Curso de acordo com o cargo ao qual concorre, carteira de Identidade,
CPF, Título de Eleitor, comprovação de qui tação eleitoral, comprovante de residência, certidão de

6.5 O candidato firmará declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública. Na hipótese

de acúmulo legal contemplado no Art . 37, inciso XVI da Constituição Federal, o limite máximo de carga
horária acumulada não podcní ser superior a 60 (sessenta) horas semanais respeitadas a compaLihilídade
20

4.2.3 A pontuação do candidato será procedida de acordo com os termos estabelecidos no Quadro

acima.

de horário entre os cargos legalmente acumuláveis.
6.6 A classificação no Processo Seletivo assegurara apenas a expectativa do direito à contratação, ficando
a concretização desse alo condicionada à obscrvlincia das disposições legajs pertinentes, ao exclusivo

4.3 Em relação aos comprovantes de conclusão dos cursos de Pós-graduação serão aferidos e aceitos apenas:
os oriundos de Instituições de Ensino Superior reconhecidos pelo :MEC e observadas às normas que lhe"

interesse e oportunidade da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Divino-PI, à existência de

regem a validade, dentre as quais, se for o caso, as perti_ncntes ao respec-Livo regislro.

4.4 Os certificados do curso de aperfeiçoamento só serao válidos a partir da conclusao da graduação
especifica.
4.5 Os documentos relativos a cursos realizados no exterior sO serão considerados qwmdo traduzidos para a
Llngua Portuguesa por tradutor oficial e atendida à legislação nacional aplicável.
4.6 Não serão aceitos comprovantes de conclusão parcial, históricos escol'lres ou qualquer outro documento
que não permita a comprovação de sua conclusão.
4. 7 A comprovação de tempo de serviço sení feita através da apresentação de:

disponibilidade financeira e à rigorosa observância da ordem de classificação e ao prazo de validade
deste Edital .

7 D
7.1 A inexistência, omissão e/ou irregularidades das informações e documentos, mesmo que verificados
posterionnente, acarretarão em nulidade da ins,iição e desclassificação do candidato, sem prejuíw das
sanções legais cabi veis.

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - Cll'S (obrigatoriamente a folha de identificação
onde constam número e série, folha de contrato de trabalho e folhas de alterações de salário em que conste
mudança de Cargo);

7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado,
designada através da Portaria nº 057/2020 de 22 de dez.embro de 2020.

b) Cópia de ccnidão ou declaração no caso de órgão público;

São José do Divino-PI, 13 de janeiro de 2021

e) Cópia do Contrato de prestação de serviços ou recibos de pagamento de autônomo (RPA) do período, no
caso de autônomo. O contraía e os recibos devem cobrir o período da experiência profissional a ser
comprovada;

Joyce de Araújo Leal Carvalho
Presidente da Comisdo Orga.oizadora

d) Cópia do Decreto ou Portaria de nomeação para o cargo, quando for o caso.
4.7. 1 - Os documentos relacionados no subitem 4.7 deste item deverão ser acompanhados,
obrigatoriamente, da declaração contendo a descrição detalhada das atividades execu1adas,
informando o período inicial e final (quando for o caso) da realização de cada atividade.

Nelson da Silva Bei.erra
Membro da Comi1silo Organizadora

4.8 A classificação Geral dos candidatos estará disponlvel no quadro de avisos da Prefeitura Municipal
de São José do Divino-PI e no Diário Oficial dos Municípios do Estado Piauí, conforme descrito no
CRONOGRAMA DO TESTE SELETIVO.

.Raquel Maria da Conceição Sousa e Silva

Membro da Comi1Silo Organizadora

4.9 Em caso de empate na nota final na seleção pública terão preferência o candidato que. na seguinte
ordem:

Visto

a) for mais idoso;
b) obtiver maior nota na contagem de tlrulos;

Francisco de Assis Carvalho Cerqueira

e) persistindo o empate haverã sorteio.

Prefeito Munici)lll

5-DOS UCUR50S
5.1 O (a) candidato (a) poderá interpor recurso, exclusivamente, no primeiro dia útil após a divulgação
do resultado da etapa correspondemc, conforme fixado no Cronograma - Anexo OI desse Edital.

Maria da Gl6ria Oliveira Silva
Secretária Muoici)lll de Saúde

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais
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PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL

Sf.CR~:I'ARIA MUNICI PAi. llf.

SAÚDE

SÃO JOSÉ DO DMNO - PI

SAÚDE

SÃO JOSÉ DO DMNO -PI
ANEXOI

TESTE SELETIVO SU!IPLTFJCADO
ANKXO li -llORMULÁRIO PARA REC RSO

FOMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O TESTE SELETIVO SIMPLTFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO ~A RSTRATI,GIA DA SAÚDE DA Jl'AMÍUA

Nomedocaodid.no:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

N"delnscriç.'lo:. _ _ __
À Presideme da Comissão Executara:
Co1111
cmlidato
(a)

LOCALIDADE: ( ) Mocambinho ( ) Olariu ( )Gado AJliri.i.do ( )Tinguis

processo
seletivo
ao
para
de._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular, com os seguintes argum:ntos:

IADOI IISIOàB

fwr;.lo

Nomedocanihlalo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Scxo: M() f( )

EstadoCivil:._ _ _ _ _ D-atadonasc~Dlo:. _ _ __
Nociomlid.1de:
São José do Divim (Pl),,_ _ _ de _ _ _ _ de 2021

RG:_ _ _ _ _Óigã> Emissor:_ _ UF:_D-Jlad.tEmissâu: _ _ __

CPF:_ _ _ _ _ _ _ _ _ PIS/PASEP:_ _ _ _ _ _ __
Assinatura do Camida!o

Elllcn:ço:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Baino:_ _ _ _ _ _ Cidade:_ _ _ _ _ _ _ UF:

Atcnçlo:
I. Preen:her o

=

~=

com letra legf,,,el; apresertar argume!lação calara e coo;isa; pieeri.:her o
vias, das quais 1(urua) scní retida e oulra pcrruareccní com o ca.adidato, scmo atcstala a cttrcga.

CEP:_ _ _ _ _ _ Teleforcs:._ _ _ _ _ _ _ _ __

Nome do Pai:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
None da Mãe: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Outm vÚJ;Ulo empn:gatí.io: Sim ( ) NiJ ( )

PREFEITIJRA MU NICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DO DMNO · PI

SAÚDE

Local:

------------------

Fuaçii>:_ _ _ _ _ _ _ Tempode&:rviço: _ _ _ _ _ __

TI:STE SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019

ANEXO IV - CRONOGRA.~

A9SIIUTUIA
Cmlidato:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
São José do Divioo (PI), _ de _ _ _ _ de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DO DMNO - PI

SAODE

OS SE{;UINITS TITutos ENCONTRAM-SE ANEXADOS AO MEU CURRICULUM VITAE:

IVINTO

DATA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

14/01/2020

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

15, 18 e 19/01 /2021

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO NOMINAL DAS
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

20/01/2020

RECURSO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
JNSCRIÇÃO

21/01/2020

DECISÃO DA COMISSÃO ARESPEITO DOS
RECURSOS E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO
FINAL DAS JNSCRIÇÕES IIOMOWGADAS

22/01/2020

ANÁLISE CURRICULAR PELA COMISSÃO

2'1JO 1/2020

PUBIJCAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE
DE CURRÍCULOS

25/01/2020

RECURSO DO RESULTADO DA ANÁLISE DE
CURRÍCULOS

25/01/2020

DECISÃO DA COMISSÃO QUA TO AOS
RECURSOS EPUBLICAÇÃO DO RESULTADO
FINAL DA SELEÇÃO

28/01/2020

Em _ _~ ' - - Assinatura do Cardidato

Em_ _/_ _ _/_ _
AssÍIL1lura do Recebedor

NOME DO CANDIDATO:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
RECEBIDA EM_ _ _ _ _ _ _ _ __

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

em 2(duas)

