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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2019 
  
O Município de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que no 
que no período de 23/10 a 25/10/2019,entre as 09h00min ás 17h00min, realizará Processo Seletivo Simplificado, 
para provimento temporário de empregos do Quadro da Secretaria Municipal de Saúde, e estabelece normas que 
regem a seleção dos profissionais para as funções previstas nos Anexos I da respectiva Secretaria,  em conformidade 
com a Constituição Federal, Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e o Decreto Municipal nº 6.730/2017. 
 
1. DOS ANEXOS 

  
1.1 Acompanham este Edital os seguintes anexos: 

 
Anexo I – Cargos 
Anexo II – Atribuições das Funções  
Anexo III – Ficha de Inscrição 
Anexo IV – Modelo de Currículo 
Anexo V – Cronograma 
Anexo VI – Formulário de Recurso 
 
2 – DO OBJETIVO 
 
2.1 – O presente Edital tem por objetivo a seleção de Pessoas Físicas para a Prestação de Serviços visando à 
necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Municipal que poderão 
efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, abrangendo as atividades das categorias profissionais 
descritas no Anexo I do presente Edital. O processo Seletivo Simplificado será executado pela Secretaria Municipal 
de Saúde.  
 
3 – DAS DISPOSIÇÕES 
 
3.1 – Os profissionais nas especialidades no anexo I deste Edital prestarão serviços para o Município, tendo sua 
subordinação à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o anexo deste Edital. 
 
3.2 – A seleção de que se trata este Edital será realizada pela Comissão Organizadora designada pela Portaria          
nº  2.848 de 15/10/2019, mediante Análise Curricular, de caráter classificatório e eliminatório, obedecendo aos 
critérios de acordo com a natureza de cada cargo, definido no Anexo II. 
 
3.3 – Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou através de procurador. A Procuração NÂO 
precisa ser feita em cartório, mas deve ter assinatura reconhecida em cartório PROCURAÇÃO ESPECIFICA. 
 
3.4 – A irregularidade ou ilegalidade constatada a qualquer tempo, em qualquer dos títulos acarretará a anulação do 
referido documento, bem como, na desclassificação e/ou rescisão do contrato com o  candidato.  
 
3.5 – Os cargos, vagas disponíveis, carga horária, remuneração, pré-requisitos dos cargos serão aqueles informados 
no Anexo I deste Edital, as atribuições serão as constantes no Anexo II 
 
3.6 -   O Edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado, em meio eletrônico, no site oficial da 
Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br),  no Quadro de Avisos que se encontra no andar Térreo da Prefeitura 
Municipal e ficará disponível na sede da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
3.7 -  Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias úteis, iniciando a contagem no primeiro dia útil após 
a divulgação.  
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3.8 – Os Classificados e não convocados para a efetiva contratação ficarão no cadastro de reserva da Secretaria 
municipal de Saúde para convocação quando da necessidade, conveniência e oportunidade.  
 
3.9 – O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado na Secretaria Municipal de 
Saúde, situada a Rua Jaime Sotto Mayor, nº 221 – Bairro Federal entre as 09h00min às 17h00min.  
 
4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
  
4.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado 
4.2 – Estar em dia com as Obrigações eleitorais e militares 
4.3 – Ter idade Mínima de dezoito anos completos 
4.4 - Atender aos requisitos para a vaga a qual concorre e cumprir todas as determinações do Edital 
 
5 – DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 – A inscrição deverá ser efetuada por meio da ficha de inscrição (ANEXO III) juntamente com cópia de 
documentos de identificação oficial nos dias 23,24 e 25/10/2019 , entre ás 09:00 as 17:00 na Secretaria Municipal de 
Saúde – Rua Jaime Sotto Mayor nº 221 – Bairro Federal 
 
5.2 – Não serão cobrados qualquer valor a titulo de inscrição 
 
5.3 – As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão do Processo 
Seletivo o direito de excluir do processo seletivo simplificado as fichas de inscrições que estiverem preenchidos de 
forma incompleta, incorreta e ilegível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 
 
5.4 – O candidato poderá concorrer apenas a um cargo constante deste Edital. Caso ocorra inscrição dupla o 
candidato será desclassificado de ambas. 
 
5.5 – A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
5.6 – Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem por via eletrônica, nem por via telefônica e nem pelos correios. 
 
5.7 – Fica vedada a participação de pessoas que fizeram parte do quadro de servidores desta Secretaria, que foram 
desligados de seus respectivos cargos por não adequação e questões disciplinares e ou de competência para a função, 
e aqueles que tenham tido 02 (duas) ou mais advertências.  
 
5.7.1 – O candidato contratado através deste processo poderá ser demitido a qualquer momento após a avaliação de 
sua chefia imediata.  
 
5.7.2 – Não será computado o tempo de servidor público municipal efetivo e/ou aposentado.  
 
 
6 – DA ANÁLISE CURRICULAR 
 
6.1 – A entrega do currículo, padronizado e juntamente com toda documentação comprobatórias das informações 
prestadas, serão efetuadas no período de 23 a 25 de Outubro de 2019.  
 
6.2 - No ato da entrega do currículo, o candidato deverá apresentar documentação comprobatória das informações 
prestadas através de Certidão de tempo de serviço emitida por órgão competente e anotações na Carteira de 
Trabalho, descrevendo o período trabalhado e área de atuação.  
Quanto à formação e pós-graduação deverão ser apresentados os diplomas, certificados ou declaração de conclusão 
em cópias juntamente com o original, ou em cópia autenticada em cartório e cópia dos documentos pessoais (RG, 
CPF e Comprovante de Residência). O candidato que não comprovar as informações prestadas no Currículo 
(ANEXO IV) será eliminado do processo seletivo.  
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6.3 – A escolaridade mínima exigida para desempenho da função não será objeto de pontuação. A pontuação 
acima da mínima exigida somente será contada para as funções que exijam Curso Superior.  
 
6.4 - A ordem de classificação dos candidatos será efetuada através de pontuação dos títulos apresentados, em uma 
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  
 
6.5 – A comprovação de experiência profissional refere-se a atividades relacionadas aos cargos, devendo ser feita da 
seguinte forma:  
a) A experiência profissional prestada na iniciativa privado deverá ser comprovada mediante apresentação de cópia 
de registro em Carteira de Trabalho, com registro de inicio e termino do trabalho realizado.  
b) A experiência profissional prestada na área pública deverá ser comprovada mediante certidão ou declaração 
expedida por órgão ou entidade competente. 
c) A experiência profissional com estagiário deverá ser comprovada mediante certidão ou declaração expedida por 
órgão ou entidade competente.  
d) A experiência realizada com autônomo deverá ser comprovada mediante Currículo Profissional e atestado de 
capacidade técnica emitido pela empresa a qual prestou serviços, constando tempo trabalhado, autenticados em 
cartório.  
 
6.6 – Em cada item o candidato receberá pontos uma única vez, conforme os critérios relacionados na tabela abaixo:  

 
7 – CLASSIFICAÇÕES, RECURSO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
7.1 – O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será a análise curricular para verificar se tem formação 
técnica para atendimento da vaga, Avaliação de aptidão, quando for o caso, do candidato visando analisar as 
competências. 
 
7.2 – Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação, na ordem decrescente 
 
 
7.3 – O candidato poderá interpor recurso, mediante documento escrito e protocolado junto a Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo na Secretaria Municipal de Saúde situado a Rua Jaime Sotto Mayor nº 221 – 
Bairro Federal, no prazo máximo de 02 (dois) dias a partir do primeiro dia útil da divulgação do resultado preliminar 
da seleção, nos dias 11 e 12/11/2019 no horário das 09h00min as 11h00min as 13h00min as 16h00min, anexando 
a documentação comprobatória.  
 

ITE
M 

CRITÉRIO 
ANALISADO 

FORMAS DE COMPROVAÇÃO TEMPO PONTO 

01 
Tempo de serviço 
na função pleiteada. 

Certidão ou declaração, cópia CTPS, 
comprovando o tempo de serviço na função 
pleiteada. 

Até 06 meses 05 

Acima de 06 meses a 01 ano 10 

Acima de 01 ano a 03 anos 20 

 
Acima de 03 anos 

30 

02 
 

Formação escolar 
superior à mínima 
exigida e 
relacionada à 
função pleiteada 

Diploma, Certificado, Declaração de 
Conclusão de Curso, Histórico Escolar de 
Instituição de Ensino. 
Matrícula regular no Curso de 
especialização. 
 

Cursos Extracurriculares no cargo 
pleiteado ( no máximo 02 

cursos) com carga mínima em 
cada curso de 40 horas 

1= 5 
2= 10 

Pós- Graduação  somente para os 
cargos que exijam escolaridade em 

Curso Superior 
10 

Mestrado, somente para os cargos que 
exijam escolaridade em Curso 

Superior  
15 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
7.3.1 – Somente haverá alteração publicada caso seja acolhido o recurso protocolado, nos termos do Edital. 
 
7.3.2 – Admitido o recurso, caberá a comissão Organizadora do Processo Seletivo, manifestar pela forma ou 
manutenção do ato ocorrido, cuja decisão será divulgada no site oficial da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br), 
no Quadro de Avisos que se encontra no andar Térreo da Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
7.3.3 – Análise do julgamento dos recursos dias 13 a 22/11/2019 
 
7.3.4 – A publicação do julgamento dos recursos será dia 26/11/2019 
 
7.3.5 – A homologação será no dia 28/11/2019 
 
7.3.6 – Publicação do resultado da classificação final dia 29/11/2019 
 
7.4 – Ocorrendo empate no resultado final, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 
I – Tiver obtido a maior nota item 01 da tabela de pontuação descrita nos critérios de avaliação, referente à 
experiência profissional e no caso de haver empate no tempo de serviço em anos será desempatado por tempo de 
serviço de dias trabalhados. 
II – Idade 
 
7.5 – Todos os resultados serão publicados no site oficial da Prefeitura (www.saolourenco.mg.gov.br), no Quadro de 
Avisos que se encontra no andar Térreo da Prefeitura Municipal e ficará disponível na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
 
8 – DIVULGAÇÕES DOS RESULTADOS/CONVOCAÇÃO 
 
8.1 -  Todos os atos do Processo Seletivo Simplificado, serão devidamente divulgados no site oficial da Prefeitura 
(www.saolourenco.mg.gov.br), no Quadro de Avisos que se encontra no andar Térreo da Prefeitura Municipal e 
ficará disponível na sede da Secretaria Municipal de Saúde. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as etapas do processo seletivo simplificado nos canais de comunicação supracitado.  
 
8.2 – A convocação para designação e/ou contratação obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos. 
 
8.3 – O candidato que não comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a convocação de que trata o item 
anterior, será considerado desistente.  
 
 
9 – DO REGIME PREVIDENCIÁRIO E REGIME JURIDICO DE CONTRATAÇÃO  
 
9.1 -  Os contratos serão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS 
 
9.2 – Os contratos poderão ser rescindidos unilateralmente pela administração a seu interesse e critério, em qualquer 
tempo, observadas as disposições da Legislação Municipal.  

  9.3 - Após a homologação do Concurso Público que será realizado pelo Município, a convocação dos 
 servidores aprovados por si só autoriza a rescisão do Contrato com o candidato deste Processo Seletivo 
 Simplificado. 

10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1 – É vedada a contratação de Servidor ou Empregado da Administração Publica Direta, Autárquica ou 
fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Subsidiárias ou controladas, 
ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, Funcionário Público Aposentado pelo município não poderá 
prestar processo seletivo, o acumulo de rendimentos por aposentadoria é vedado por Lei.  
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10.2 – São condições para designação e/ou contratação: 
a) Ter sido aprovado/classificado no processo seletivo simplificado 
b) Apresentar a documentação completa obrigatória para a contratação, relacionada pela Gerência de Recursos 
Humanos 
 

 10.3 - Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 
 candidato,valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

10.4 – A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo simplificado contido 
neste edital 
 
10.5 – A participação do candidato no processo seletivo gera apenas a expectativa de designação e/ou contratação 
aos candidatos classificados,  
 
10.6 – É reservado á Administração Municipal o direito de proceder á designação e/ou contrato administrativo dos 
classificados, em número que atenda ao interesse e as suas necessidades.  
 
10.7 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
10.8 – Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de retificação 
divulgada no site da Prefeitura e nos quadros de aviso da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
10.9 – O processo Seletivo Simplificado terá validade de 01(um) ano renovável por mais 01(um) ano a contar da 
data de sua homologação, ou até a realização e homologação do Concurso Público para os cargos que constam no 
presente Edital, exceto para os programas Governamentais.  
 
 

São Lourenço, 15 Outubro de 2019. 
  

 
___________________________________ 
Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima  

Prefeita Municipal 

 
 

_____________________________________ 
Wilton José Negreiros Junqueira  
Secretário Municipal de Saúde 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2019 
 

 
 
 
 
 
 

Nº DE 
VAGAS 

CARGO  
VENCIMENTO 
MENSAL  

ESCOLARIDADE 
CARGA 
HORÁRIA  

02 Assistente Social - NASF R$1392,15 
Curso superior de Serviço Social com 
registro no CNAS 

20 horas 
semanais 

10 
Atendente de Consultório 
Dentário – PSF 

R$1247,95 

Nível Fundamental Completo com 

Certificado de Conclusão do Curso de 

Atendente de Consultório Dentário – 

ACD ou Auxiliar em Saúde Bucal - ASB, 

devidamente registrado do CRO. 

40 horas 
semanais 

03 Atendente de Farmácia R$998,00 

Nível Médio Completo – O candidato 
deverá comprovar a devida 
experiência em atendimento 
especificamente em dispensação 
de medicamentos. O candidato 
deverá ter conhecimento básico de 
informática para operar o sistema 
de gerenciamento de estoque de 
medicamentos devidamente 
comprovada. 

40 horas 
semanais 

01 Auxiliar de Veterinária R$1.685,87 

Ensino Médio Completo, com Curso 
de Auxiliar de Veterinária. 
 

40 horas 
semanais  

10 Cirurgião Dentista – PSF R$3.399,60 
Curso superior de Odontologia, com 
inscrição no CRO 

40 horas 
semanais 

01 Fisioterapeuta – NASF R$2047,60 
Curso Superior em Fisioterapia com 
registro no CREFITO 

 20 horas  
semanais 

02 Médico PSF R$ 11074,75 
Curso Superior de Medicina e 
inscrição no CRM 

40 horas 
Semanais 

02 Nutricionista – NASF R$1.930,69 
Curso Superior em Nutrição com 
registro no CRN 

20 horas 
semanais 

02 
Prof. Educação Física - 
NASF 

R$1.900,00 
Graduação em Educação Física, 
registro no CREF 

20 horas 
semanais 

02 Psicólogo NASF R$1.848,00 
Curso Superior de Psicologia, com 
inscrição no CRP 

20 horas 
semanais 
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ANEXO I 
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2019 

 
ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 

09 – ASSISTENTE SOCIAL - NASF 

- Coordenar os trabalhos de caráter social adscritos as equipes de Saúde da Família (SF); 
- Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com as 
equipes de SF; 
- Discutir e refletir permanentemente com as equipes de SF a realidade social e as formas de 
organização social dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e 
potencialidades; 
- Atender às famílias de forma integral, em conjunto com as equipes de SF, estimulando a reflexão sobre 
o conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e 
crises potenciais; 
- Identificar no território, junto com as equipes de SF, valores e normas culturais das famílias e da 
comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento; 
- Discutir e realizar visitas domiciliares com as equipes de SF; 
- Identificar, articular e disponibilizar junto com as equipes de SF, rede de proteção social; 
- Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; 
- Estimular e acompanhar as ações de controle social em conjunto com as equipes de SF; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO - PSF 
- Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e 
do ambiente de trabalho; 
- Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 
- Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da 
equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
- Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos odontológicos; 
- Processar filme radiográfico; 
- Selecionar moldeiras; 
- Preparar modelos em gesso; 
- Manipular materiais de uso odontológico;  
- Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador; 
- Organizar o agendamento dos pacientes; 
- Organizar o arquivo e as fichas dos pacientes; 
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- Preencher os mapas de atendimento diariamente; 
-Alimentar o sistema de informações com as produções realizadas diariamente;  
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 

ATENDENTE DE FARMÁCIA: 

 -Atender clientes esclarecendo dúvidas sobre medicamentos, doses e horários;  
-interpretar prescrições e receitas médicas;  
-dar baixa do medicamento em sistema;  
-preencher dados necessários no caderno ou sistema de controle para venda de medicamentos 
controlados;  
-auxiliar o cliente a encontrar produtos;  
-manter organizado prateleiras e expositores de remédios e outros produtos; 
- repor medicamentos e produtos; 
- auxiliar o farmacêutico;  
-verificar se o preço exposto nos produtos está correto;  
-verificar data de validade dos produtos e medicamentos. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
 AUXILIAR DE VETERINÁRIA: 

- Higienização do Ambulatório e Centro Cirúrgico; 
- Lavagem e esterilização de materiais; 
- Auxiliar nas cirurgias; 
- Medicações de animais doentes; 
- Recolher animais mortos em vias e locais públicos em parceria com o proprietário; 
- Controlar e executar as atividades operacionais relativas à zoonoses da secretaria; 
- Receber, manter e destinar equinos, bovinos , suínos soltos em vias públicas; 
- Recolher e/ou receber espécimes para identificação, havendo acidentes causados por estes animais ou 
não; 
- Executar outras tarefas compatíveis com sua área de atuação, conforme determinação do superior 
imediato. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA - PSF 

- Realizar atividades técnicas, diagnosticar e tratar a saúde bucal da população; 
- Orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando 
Campanha de Prevenção da Saúde Bucal, para promover e orientar o atendimento da população em 
geral; 
- Alimentar o Sistema de Informações com a produção realizada diariamente 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

FISIOTERAPEUTA - NASF 

- Diagnosticar através de levantamento os problemas de saúde que requeiram ações preventivas de 
deficiências e das necessidades de reabilitação em todas as fases de vida dos indivíduos; 
- Avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, valendo-se de técnicas 
específicas; 
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- Realizar atendimentos individuais e coletivos, tanto na Unidade de Saúde, no domicílio ou em outros 
espaços comunitários; 
- Desenvolver atividades com grupos das ESF. 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 
- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 
- Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado 
pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
- Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e 
quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); 
- Realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
- Garantir da atenção a saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; 
- Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, 
procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta de 
informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 
proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
- Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 
situações de importância local; 
- Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; 
- Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor intervenções que 
influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias, coletividades e da própria 
comunidade; 
- Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das ações da 
equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do processo 
de trabalho; 
- Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção Básica; 
- Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes 
formações; 
- Realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; 
- Participar das atividades de educação permanente; 
- Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 
- Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais; 
- Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 
- Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 
- Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc); 
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
- Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; 
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- Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
- Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os membros da 
equipe;  
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB. 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
NUTRICIONISTA – NASF 
- Elaborar em conjunto com as Equipes de Saúde da Família, rotinas de atenção nutricional e 
atendimento para doenças relacionadas à alimentação e nutrição. 
- Estimular a nutrição clínica aliada à prescrição de fitoterápicos como forma de maximizar o tratamento 
nutricional do paciente. 
- Estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos regionalmente, promover a 
articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares comunitários; 
- Desenvolver atividades em grupo nas ESF; 
- Realizar atendimentos individuais e em grupo, estimulando a adoção de hábitos alimentares saudáveis; 
- Desenvolver as atividades na Unidade de Saúde, nos domicílios e em outros espaços sociais. 

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NASF  
- Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; visando a prevenção de doenças e a 
promoção de saúde, para indivíduos em todos os ciclos de vida; 
- Desenvolver atividades coletivas nas Unidades de Saúde e em outros espaços comunitários; 
- Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência 
social nas comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais;  
- Participar nas atividades com as Equipes PSF, sob a forma de co-participação, acompanhamento 
supervisionado e discussão de caso; 
- Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde 
que incluam os diversos setores da administração pública;  
- Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua 
importância para a saúde da população;  

- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
PSICÓLOGO NASF 
- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 
- Apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais 
severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações 
psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), tentativas de suicídio, 
situações de violência intrafamiliar; 
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- Discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a  
questões subjetivas; 
- Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso 
de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos 
grupos de maior vulnerabilidade; 
- Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, diminuindo o 
preconceito e a segregação em relação à loucura; 
- Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de 
reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da  
articulação intersetorial - conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de auto-ajuda, entre outros; 
- Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde 
mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade; 
- Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e buscando constituir 
redes de apoio e integração; 
- Realizar atendimentos individuais e coletivos, tanto nas unidades básicas de saúde ou em outros 
espaços comunitários; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 
 

ANEXO III 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nº DA FICHA _______________ 
 
 
INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE ___________________________________________________________ 
 
Nome completo: ______________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ___________________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________________________________ 
 
Bairro: _____________________________ Estado: _________________CEP: ______________________ 
 
Email: ______________________________________________Telefone: (     ) _____________________ 
 
RG:  _____________________________________CPF: __________________________________ 
 
Sexo: (    ) Feminino  (   ) Masculino 
 
Atenção: Não será computado o tempo do Servidor Público Municipal Efetivo e/ou Aposentado 
- Todas as informações são de responsabilidades do requerente, ficando anulada a caso da não 
veracidade das informações. 
- Estou ciente de que os contratos serão regidos pela Lei Municipal nº 2945/20019 e suas alterações.    
 
São Lourenço, ____ de ____________________ de 2019. 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________________________________________________ 
 
Procurador: ___________________________________________________________________________ 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 
 

ANEXO  IV 
 

MODELO DE CURRICULO 
I – DADOS PESSOAIS  

 
Nome:_____________________________________________________________________________ 
 
Endereço: ____________________________________________________________________________ 
 
Bairro: ____________________________UF: _____Município: ________________________________ 
 
E-mail: ___________________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento:____/_____/____ Sexo: (    )Feminino (    )Masculino 
 
Estado de Civil: _____________________________ 
 
Telefone:____________________________________ Celular:_________________________________ 
 
B) CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
B 1- Instituição onde trabalhou: ______________________________________________ 
Cargo ocupado ou função exercida: ____________________Período:___/____/____a ____/___/____ 
Descreva atividades exercidas: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
B 2- Instituição onde trabalhou: ______________________________________________ 
Cargo ocupado ou função exercida: ____________________Período:___/____/____a ____/___/____ 
Descreva atividades exercidas: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
B 3- Instituição onde trabalhou: ______________________________________________ 
Cargo ocupado ou função exercida: ____________________Período:___/____/____a ____/___/____ 
Descreva atividades exercidas: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Tempo de experiência profissional na Função/Cargo a que concorre: ___________________________ 
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Anexar os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados.  
 

Assinatura: ________________________________________________________Data: ____/____/2019.  
 

  
 

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 

 
 

ANEXO V 
 

CRONOGRAMA 

ETAPAS PERÍODOS/DATAS 

 INÍCIO TÉRMINO 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL  21/10/2019 21/10/2019 

INSCRIÇÃO 23/10/2019 25/10/2019 

AVALIAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO 

29/10/2019 07/11/2019 

PUBLICAÇÃO RESULTADO 

PRELIMINAR 

08/11/2019 08/11/2019 

RECURSOS 11/11/2019 12/11/2019 

ANÁLISE E JULGAMENTO DOS 

RECURSOS 

13/11/2019 22/11/2019 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

DOS RECURSOS 

26/11/2019 26/11/2019 

HOMOLOGAÇÃO 28/11/2019 28/11/2019 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

FINAL 

29/11/2019 29/11/2019 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019 
 

ANEXO VI 
 

FORMULARIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO 
 

 
Eu___________________________________________________, portador do CPF nº _______________ 
Candidato(a) a vaga de _______________________________ na Secretaria Municipal de Saúde de São 
Lourenço  São Lourenço apresento recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo 
Simplificado.  
Por meio deste venho requerer: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Para fundamentar essa contestação, encaminho seguintes documentos: __________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
São Lourenço, ___, de  _________________de 2019.  
 
 
_______________________________________ 
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Assinatura do candidato  
 

 


