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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2020-SMS 

DIVERSOS CARGOS NA ARÉA DA SAÚDE 

MODALIDADE: ANÁLISE CURRICULAR 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.523/2020 

 

O Município de Santa Isabel, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, para atender necessidade 
temporária, emergencial, de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, 
da CF/88, Lei Federal n° 8.745/93, Lei Municipal nº 2.832/2016, Decreto Municipal n° 
6.163/2020 e suas alterações, torna pública a abertura de inscrição e estabelece 
normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020-SMS de 
análise curricular, ora denominado: PSS 02/20-SMS. 

I – O PSS 02/20-SMS será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais 
retificações e a sua execução caberá a Comissão Organizadora do Processo Seletivo, 
designada pela Portaria 19.246, de 14 de maio de 2020. 

II – Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de 
Brasília - DF. 

III – O regime jurídico de contratação dos cargos oferecidos neste Edital será em 
regime especial de natureza jurídico administrativa, nos termos da Lei Municipal nº 
2.832/16 e farão jus aos direitos prescritos naquela Lei e, subsidiariamente, na 
legislação pertinente e, o contratado temporariamente se sujeitará, também, às 
disposições da Lei Complementar Municipal nº 616/70 no que diz respeito aos 
deveres, obrigações e responsabilidades, além do que dispuser a legislação ordinária e 
ainda, no que diz respeito às atribuições do cargo, ao que dispõe o Decreto nº 2.877 de 
31 de Outubro de 1997 e a Lei 2000/97, seus anexos e demais legislações vigentes. 

IV – O (a) candidato (a) deverá ler atentamente o presente Edital, sua inscrição, 
para o cargo implica na declaração de conhecimento e aceitação das suas condições e/ 
ou requisitos. 

V – Os extratos, relativos às etapas do PSS 02/20-SMS, serão divulgados 
oficialmente em jornal de circulação local e/ou na Imprensa Oficial do Município. 

VI – A divulgação oficial do conteúdo completo do presente Edital e demais 
publicações, relativos às etapas deste Processo Seletivo, até a sua homologação, serão 
publicados na Imprensa Oficial do Município, no endereço eletrônico 
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https://santaisabel.sp.gov.br/portal/imprensa-oficial/; afixados no mural de 
publicações do Município de Santa Isabel (Avenida da República, 530, Centro – Santa 
Isabel-SP), bem como no site oficial do Município de Santa Isabel, no endereço 
eletrônico www.santaisabel.sp.gov.br. 

VII – É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as 
publicações referentes ao PSS 02/20-SMS. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A análise dos currículos, objeto do presente PSS 02/20-SMS, está pautada no 
artigo 37, IX, da Constituição Federal; Lei Municipal nº 2.832/2016, e demais legislação 
correlata, que norteará os critérios da seleção. 

1.2. O processo seletivo simplificado tem caráter eliminatório e classificatório, 
compreendendo análise curricular. 

2. DAS VAGAS, FUNÇÕES, VENCIMENTOS, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS: 

2.1. O PSS 02/20-SMS destina-se à contratação em caráter emergencial, por tempo 
determinado, para exercer funções no Município de Santa Isabel, a cargo da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

2.2. A validade do PSS 02/20-SMS é de 03 (três) meses a contar da data de 
homologação, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos enquanto durar o 
estado de calamidade pública decretado para enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

2.3. As atribuições pertinentes às funções deste PSS 02/20-SMS estão previstas em 
conformidade com as definições contidas na Legislação Municipal em vigor e, no caso 
de omissão ou contradição, no Código Brasileiro de Ocupações, bem como, com as 
demais leis pertinentes a matéria e neste Edital. 

2.4. O presente PSS 02/20/SMS destina-se à contratação de profissionais conforme 
quadro a seguir: 

Função Vagas Requisitos 
Básicos Remuneração Carga Horária 

(semanal) 
ENSINO SUPERIOR 

MEDICO 
CLINICO 
GERAL 

CBO-225125 

02(duas) 

Ensino Superior 
Completo e 
experiência 

comprovada na 
área de 01 (um) 

ano. 

Salário base de R$ 5.721,97 
(cinco mil setecentos e vinte e 

um reais e noventa e sete 
centavos) + insalubridade + 

Cesta básica + vale alimentação. 

20 (vinte) horas 
semanais. 
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Função Vagas Requisitos 
Básicos Remuneração Carga Horária 

(semanal) 
ENSINO TÉCNICO 

TECNICO DE 
ENFERMAGEM 

CBO-322205 

01 (uma) 
vaga + 

cadastro 
reserva 

Curso Técnico de 
Enfermagem com 

registro no COREM 
e experiência na 

área comprovado 
de 06 (seis) meses. 

Salário base de R$ 1.818,43 
(hum mil oitocentos e dezoito 

reais e quarenta e três centavos) 
+ insalubridade + Cesta básica + 

vale alimentação. 

40 (quarenta) 
horas semanais. 

 

Função Vagas 
Requisitos 

Básicos Remuneração 
Carga Horária 

(semanal) 
ENSINO FUNDAMENTAL 

VISITADOR 
SANITÁRIO 

CBO-515120 

30 (trinta) 
vagas + 

Cadastro 
reserva 

1° Grau Completo. 

Salário base de R$ 1.501,29 
(hum mil quinhentos e um reais 
e vinte e nove centavos) + Cesta 

básica + vale alimentação. 

40 (quarenta) 
horas semanais. 

 

2.5.  O número de vagas previstas no presente Edital será acrescido daquelas que 
eventualmente venham a vagar no decorrer do prazo de validade do PSS 02/20-SMS, 
obedecendo à lista de classificados, visando sempre o princípio do interesse e da 
continuidade dos serviços públicos e até que haja aprovados em concurso público. 

 

3. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PSS Nº 02/20 

ETAPAS DATA HORÁRIO LOCAL 

1. PUBLICAÇÃO 
INTEGRAL DO EDITAL 
DO PSS 01/20/SST 

ATÉ 18/05/2020  

Sítio oficial do Município 
de Santa Isabel; 

 

Imprensa Oficial do 
Município; e 

 

Mural de publicações do 
Município de Santa 
Isabel 
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2. PERÍODO DE 
INSCRIÇÕES E 
ENTREGA 
CURRICULAR 

DE 19/05/2020 
À 22/05/2020 

DAS 09:00 HRS 
DO DIA DA 
ABERTURA DAS 
INSCRIÇOES ÀS 
23:59 HRS DO 
ULTIMO DIA 
PARA AS 
INSCRIÇÕES 

No sítio eletrônico do 
Município 
www.santaisabel.sp.gov.br 

3. RESULTADO  
ATÉ 25/05/2020 

(PREVISÃO) 
A PARTIR DAS 
15:00 HORAS 

Sítio oficial do Município 
de Santa Isabel; 

 

Imprensa Oficial do 
Município; e 

 

Mural de publicações do 
Município de Santa 
Isabel 

4. PRAZO RECURSAL 
DO RESULTADO  

DAS 15:00 HRS 
DO DIA 
25/05/2020 AS 
23:59 HRS DO 
DIA 26/05/2020 
(PREVISÃO) 

 

Sítio oficial do Município 
de Santa Isabel; 

 

Imprensa Oficial do 
Município; e 

 

Mural de publicações do 
Município de Santa 
Isabel 

5.HOMOLOGAÇÃO DO 
PROCESSO SELETIVO 

ATÉ 27/05/2020 
(PREVISÃO) 

 

Sítio oficial do Município 
de Santa Isabel; 

 

Imprensa Oficial do 
Município; e 
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Mural de publicações do 
Município de Santa 
Isabel 

8. CONVOCAÇÃO 
2ª QUINZENA 
DE MAIO 
(PREVISÃO) 

  

 

4. DAS INSCRIÇÕES: 

Considerando o estado de emergência da saúde pública e as prerrogativas do Decreto 
Municipal n° 6163/2020 e da Lei Federal nº 13979/2020, não serão permitidas as 
inscrições de candidatos (as): 

a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, com 
comorbidade; 

b) Gestantes e Lactantes; 

c) Portadores de doenças respiratórias crônicas ou comprometedoras 
de imunidade. 

4.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

4.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste Edital e seus anexos e certificar-se que preenche todos os requisitos 
exigidos. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

4.2. Não haverá, sob qualquer hipótese, inscrição provisória, condicional ou 
extemporânea. 

4.3. A inscrição é pessoal e intransferível, sendo o candidato o único responsável 
por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas no formulário 
de inscrição por ele ou seu procurador legal. 

4.3.1. O Município de Santa Isabel não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
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4.4. O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no 
preenchimento do formulário eletrônico. 

4.5.  Em virtude do excepcional interesse público, bem como da impossibilidade de 
abertura de inscrições presenciais nas repartições municipais, as inscrições serão 
realizadas exclusivamente pela Internet, no sitio eletrônico do Município 
www.santaisabel.sp.gov.br, das 09h (nove horas) do dia 19/05/2020 às 
23h59min (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 
22/05/2020. Não serão aceitas e ou recebidas inscrições via postal, fac-símile, 
presencial ou similares. 

4.6. No ato da inscrição o candidato deverá: 

4.6.1 Preencher o formulário de inscrição no link disponível e encaminhar por meio de 
(upload) no próprio ato da inscrição, a cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, e 
relação de títulos descritos na (TABELA I E II DO ITEM 5.4) com os documentos 
comprobatórios (diploma, certificado, certidão de tempo de serviço, currículo, cursos 
complementares e outros a que vierem a ser necessário para a comprovação do 
alegado pelo participante), somente serão aceitos o envio dos documentos por meio 
digital (upload), os documentos para envio deverão ser digitalizados, frente e verso, 
quando necessário, com tamanho de até 10 MB, por documento anexado, e em uma 
das seguintes extensões: “pdf” ou “png” ou “jpg” ou “jpeg”.  

4.6.1.1. Caso o candidato ainda não esteja de posse do diploma, este documento 
poderá ser substituído provisoriamente por certidão de conclusão de curso 
acompanhada de histórico escolar, emitida por instituição de ensino credenciada. 

4.6.2. Apresentar documento de identificação com foto contendo os dados descritos 
no requerimento de inscrição. 

4.6.3. O Modelo de Currículo descrito no anexo II, é somente como modelo básico, 
não sendo necessário o preenchimento do mesmo, sendo tão somente necessário o 
envio de currículo do candidato, e para comprovação dos documentos constantes no 
currículo será necessário apresentar os documentos originais para conferência e/ou 
cópias autenticadas, quando da convocação. 

4.6.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará em imediata 
DESCLASSIFICAÇÃO do candidato, ou caso tenha sido selecionado, a EXTINÇÃO do 
contrato temporário, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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4.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados informados 
na Ficha de Inscrição, inclusive e, principalmente, com relação à anotação do cargo 
que pretende concorrer. 

4.8. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA: 

4.8.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 37, Inciso VIII da Constituição Federal, 
bem como na forma do Decreto Federal nº 3.298/99, às pessoas portadoras de 
deficiência é assegurado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas do Processo 
Seletivo, assim como das que vierem a surgir ou forem criadas durante o prazo de 
validade do Processo Seletivo; 

4.8.2. As pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal 
e Decreto Federal 3.298/99 são asseguradas o direito de inscrição para os cargos em 
Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. 

4.8.3. Somente haverá reserva, e consequente convocação de candidatos, para vagas 
para pessoas portadoras de deficiência no teor e nos percentuais exigidos por lei. 

4.8.4. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem 
nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações 
do Decreto Federal nº 5.296/04; 

4.8.5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, 
especificando-a no Formulário de Inscrição; 

4.8.6. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto nº 3.298/99, particularmente em seu artigo nº 40, participarão do 
PSS 02/20-SMS em igualdade de condições com os demais candidatos. Os benefícios 
previstos no referido artigo nº 40, parágrafos 1º e 2º, deverão ser requeridos por 
escrito no ato da inscrição. 

4.8.7. Os candidatos que, no ato das inscrições, não atenderem aos dispositivos 
mencionados neste edital, serão considerados como não portadores de deficiência. 

4.8.8. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, 
contendo a primeira à pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores 
de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

4.8.9. Será eliminado da lista de deficientes o candidato cuja deficiência, assinalada 
no Formulário de Inscrição, não seja constatada ou incompatível com o desempenho 
da função através de laudo médico especialmente elaborado para este fim. 
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4.8.10. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar essa 
condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação; 

4.8.11. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para 
justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria 
por invalidez; 

4.8.12. Na falta de candidatos habilitados para vagas reservadas a pessoas com 
necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais habilitados, com estrita 
observância da ordem classificatória; 

4.8.13. É de exclusiva responsabilidade, civil e criminal, do candidato a exatidão dos 
dados informados na ficha de inscrição; 

4.8.14. Qualquer informação falsa ou inexata, por parte do candidato, na Ficha de 
Inscrição, implicará na perda de todos os direitos ao Processo Seletivo Simplificado, 
apurada em qualquer época; 

4.8.15. A publicação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado será feita em 
duas listas simultâneas, contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos que 
lograram êxito no Processo Seletivo Simplificado, e a segunda somente a pontuação 
dos candidatos portadores de deficiência. 

4.9. As inscrições papam o processo seletivo serão gratuitas. 

5.DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O PSS 02/20-SMS será realizado em etapa única, assim denominada: 

5.1.1. Análise de Currículo. 

5.2. DA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

5.2.1. ETAPA I - Na análise da Titulação Acadêmica, será computado e acrescido a 
maior pontuação conforme a tabela abaixo. 

5.2.2. A análise Curricular será realizada pela Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado, ouvidos outros órgãos, se necessário. 

5.3. CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO  

5.4. EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO E FUNDAMENTAL: 

TABELA I  

INSTRUÇÃO CONDIÇÃO PONTUAÇAO 
1. GRADUAÇÃO Diploma ou certificado 5,00 (Cinco) 
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de conclusão de curso 
superior na área 
pretendida. 

2. ESPECIALIZAÇÃO Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível 
de Especialização com 
carga horária igual ou 
superior a 360 
horas/aulas. 

1,00 (Um) 

3. MESTRADO Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível 
de Mestrado. 

2,00 (Dois) 

4. DOUTORADO Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso de 
Pós-graduação em nível 
de Doutorado. 

3,00 (Três) 

Observação ao quadro de Formação Superior: Para efeitos de pontuação, os títulos 
referentes aos itens 02, 03 e 04 da TABELA I, não serão acumulativos, validando o de 
maior ponto. 

TABELA II 

ANÁLISE CURRICULAR CONDIÇÃO PONTOS 
1. TEMPO DE SERVIÇO CONDIÇÕES GERAIS: 

Documento comprobatório de 
tempo de serviço na área de 
atuação ao cargo pretendido, 
referente aos 20 (vinte) 
últimos anos, registrado pela 
instituição, legalmente 
autorizada, atribui-se 1,0 (um 
ponto) para cada ano 
comprovado, podendo 
atribuir-se no máximo 20,0 
(vinte pontos). 

1,00 (um) a 20,0 
(vinte) pontos 

2. FORMAÇÃO EM 
SERVIÇO 

CONDIÇÕES GERAIS: 
Certificados de cursos na área 
pretendida, devidamente 
registrados pela instituição 
formadora, legalmente 

1,00 (um) a 5,00 
(cinco) pontos 



  
Município de Santa Isabel 

                Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão 

 
 
 
 Paraíso da Grande São Paulo 

Edital Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020 
Processo Administrativo nº 1.523/2020 

10 
 

autorizada, contendo carga 
horária e conteúdos 
ministrados. Atribui-se 1,00 
(um) ponto para cada 40h 
(quarenta horas) apresentadas 
e comprovadas, podendo 
atribuir-se no máximo 5,0 
(cinco pontos), nos últimos 
cinco anos. 

3. Curso na sua área de 
atuação com carga 
horária mínima de 40 
(quarenta) horas, com 
certificado. 

CONDIÇÕES GERAIS: 
Certificados de cursos na área 
pretendida, devidamente 
registrados pela instituição 
formadora, legalmente 
autorizada, contendo carga 
horária e conteúdos 
ministrados. Atribui-se 1,00 
(um) ponto para cada 40h 
(quarenta horas) apresentadas 
e comprovadas, podendo 
atribuir-se no máximo 5,0 
(cinco pontos), nos últimos 
cinco anos. 

1,00 (um) ponto por 
curso Maximo de 03 
(três) pontos 
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4. Atualização na área de 

atuação (participação 
em congresso, 
simpósio, seminário, 
oficina, jornada 
pedagógica) nos últimos 
05 (cinco) anos, emitido 
pela instituição 
formadora (mínimo de 
04 horas). 

 
CONDIÇÕES GERAIS: 
Certificados de cursos na área 
pretendida, devidamente 
registrados pela instituição 
formadora, legalmente 
autorizada, ou documento 
pertinente que comprove o 
legado, contendo carga horária 
e conteúdos ministrados. 
Atribui-se 1,00 (um) ponto para 
cada 40h (quarenta horas) 
apresentadas e comprovadas, 
podendo atribuir-se no máximo 
5,0 (cinco pontos), nos últimos 
cinco anos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
1,00 (um) ponto por 
curso, Maximo de 02 
(dois) pontos. 

Observação: com relação aos critérios do item – Formação em Serviço -serão somadas 
as cargas horárias dos cursos apresentados e a cada 40hs, computar-se-á 1,00 (um 
ponto). 

 

5.4.1. A documentação que comprove os itens da tabela I e II do item 5.4 devera ser 
encaminhada no ato da inscrição (upload), não sendo aceita de forma posterior nem 
por outro meio a não ser o descrito neste edital. 

5.5. ETAPA 2 – DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITAMENTO 

5.5.1. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será a nota obtida na 
Análise Curricular, em ordem decrescente; 

5.5.2. Será excluído do certame o candidato que, ao ser convocado pela classificação, 
não comparecer no prazo previsto em edital de convocação. 

5.5.3. O Município utilizará a ordem de classificação geral somente quando existir vaga 
disponível no cargo. 

5.5.4 O candidato classificado, excedente às vagas atualmente existentes, será 
mantido em cadastro durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e 
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poderá ser convocado em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua 
responsabilidade o acompanhamento da sua convocação através da imprensa oficial 
do município e no mural de publicações do Município de Santa Isabel/SP, ocorrida 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado. 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Havendo empate na classificação, serão obedecidos os critérios de desempate 
pela ordem a seguir: 

a) Que tiver maior tempo de serviço. 

b) Que tiver mais experiência em trabalho desenvolvido em uma única Instituição; 
e, 

c) Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os 
critérios acima, o desempate se dará por meio de sorteio em sessão pública 
previamente designada e publicada na Imprensa Oficial do Município. 

7. DO RESULTADO 

7.1. A classificação final será publicada na Imprensa Oficial do Município no 
endereço eletrônicohttps://santaisabel.sp.gov.br/portal/imprensa-oficial/; afixados no 
mural de publicações do Município de Santa Isabel (Avenida da República, 530, Centro 
– Santa Isabel-SP), bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Isabel, no 
endereço eletrônico www.santaisabel.sp.gov.br. 

7.2. O (a) candidato (a) fica obrigado a acompanhar o PSS 02/20-SMS, diariamente, 
através das publicações nos meios de comunicação oficial, a fim de verificar eventuais 
ratificações e retificações do presente Edital. 

7.3. Somente a Comissão do PSS 02/20-SMS, designada pela Portaria nº 
19.246/2020 e Diretoria de Recursos Humanos possuem competência para conceder 
informações a respeito do presente certame, devendo as solicitações de informações 
e/ou esclarecimentos serem protocoladas através do email: pss02sms@gmail.com, até 
as 23h59min (vinte e três horas e cinqüenta e nove minutos) do dia 26/05/2020. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. Caberá interposição de recurso devidamente fundamentado, perante a 
Comissão Organizadora do PSS 02/20-SMS, no prazo de 01 (um) dia útil, contados do 
primeiro dia útil subsequente à última publicação nos meios previstos no item 7.1. 
deste Edital: 

a) Resultado da Análise Curricular; 
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8.2. Só será recebido o recurso protocolado dentro dos prazos estabelecidos neste 
Edital. 

8.3. O recurso deverá ser apresentado preferencialmente digitado, assinado e 
escaneado, ou de forma legível, sendo dirigido e encaminhado junto à Comissão do 
PSS 02/20-SMS, no meio descrito no item 7.3 (email), contendo: 

a) Nome do candidato; 

b) Número de inscrição; 

c) Número do documento de identidade - RG; 

d) Função para o qual se inscreveu; 

e) A questão objeto de controvérsia (item da análise curricular); 

f) A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso. 

8.4. O candidato deverá ser claro e objetivo em seu pleito. 

8.5. Deverá ser elaborado um recurso para cada item questionado, sob pena de sua 
desconsideração, e os mesmos deverão conter indicação do item questionado e se for 
o caso anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua 
desconsideração. 

8.6. Não serão aceitos recursos encaminhados, via correios ou protocolados 
diretamente na Diretoria de Recursos Humanos. 

8.7. Caberá a Secretária Municipal de Saúde, ouvida a Comissão Organizadora do 
PSS 02/20-SMS, julgar os pedidos de recurso no prazo de até 01 (um) dia útil, após o 
encerramento do prazo recursal, excluindo-se o dia subsequente. 

8.8. Para contagem do prazo para interposição de recurso, excluir-se-á o dia de 
início (data da publicação) e incluir-se-á o do vencimento. 

8.9. As decisões de recursos serão publicadas através do site da Prefeitura 
Municipal de Santa Isabel, no endereço eletrônico www.santaisabel.sp.gov.br ; na 
Imprensa Oficial do Município, no endereço eletrônico 
https://santaisabel.sp.gov.br/portal/imprensa-oficial/; e afixados no mural de 
publicações do Município de Santa Isabel. 

9. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA A INVESTIDURA NA FUNÇÃO 
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9.1. Os candidatos aprovados no PSS 02/20-SMS somente poderão assumir a 
função pública se atenderem as seguintes exigências, que serão averiguadas na data 
da posse: 

a) Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data do ingresso; 

b) Possuir idade Máxima de 59 anos no ato da Inscrição, conforme orientações da OMS 
(Organização Mundial da Saúde), Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 
dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do Coronavírus, segundo o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, 
dispondo sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e Indireta do 
Estado de São Paulo, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e o Decreto Municipal n° 6.163 de 17 de 
Março de 2.020 e suas alterações; 

c) Ser brasileiro nato, naturalizado, estrangeiro naturalizado, desde que esteja 
credenciado ao respectivo órgão de classe, seja ele o Conselho Regional de Classe ou 
outro que os requisitos estabelecerem; 

d) Estar quite com as obrigações militares (se do sexo masculino); 

e) Não possuir registro de antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos 
civis, políticos e eleitorais; 

f) No exercício de atividade pública, não ter sido demitido em bem do serviço 
público; 

g) Não estar enquadrado nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII (acúmulo de 
cargos) e § 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda 
Constitucional n.º 19/98; 

h) Não ser aposentado por invalidez e por idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, conforme descrição da alínea b) deste item; 

i) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função, 
comprovando estar em dia com o órgão regulamentador da profissão, quando houver; 

j) Ser considerado “APTO” em exame médico; 

k) Gozar de boa saúde física, mental e não ser portador de deficiência 
incompatível com o exercício da função. 

10. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 
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10.1. Os candidatos classificados serão convocados a critério da Administração, 
conforme o número de vagas existentes, seguindo-se rigorosamente a ordem de 
classificação final, após verificação da documentação constante do Edital.  

10.2. A convocação para contratação será feita através de carta registrada e, em 
paralelo a esse, a Diretoria de Recursos Humanos também poderá convocar o 
candidato por telefone e/ou e-mail. 

10.3. A contratação se dará em regime especial de natureza jurídico administrativa, 
nos termos da Lei Municipal nº 2.832/2016, com prazo determinado e condições de 
renovação, nos termos da legislação vigente. 

10.4. O Presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas das funções 
temporárias constantes na tabela de funções, com contrato de validade de 03 (três) 
meses a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por sucessivos 
períodos enquanto durar o estado de calamidade pública decretado para 
enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

10.5. O candidato deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da ciência 
da sua convocação, comparecer na Diretoria de Recursos Humanos para manifestar o 
seu interesse pela vaga. O não comparecimento será considerado como DESISTÊNCIA 
da vaga. 

10.6. Para a contratação, o candidato deverá apresentar, no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da manifestação pelo seu interesse na vaga, podendo ser 
prorrogado a critério e interesse da Administração os seguintes documentos: 

a) Cópia do CPF; 

b) Cópia da carteira de Identidade RG (observação: não será aceita a cópia da CNH em 
substituição à cópia do RG); 

c) Cópia do Título de Eleitor; 

d) Cópia do Certificado de Escolaridade ou Diploma; 

e) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página de numeração e 
identificação); 

f) Número do PIS/PASEP; 

g) Cópia do Certificado Militar - Reservista (se homem); 

h) 01 Foto 3X4; 

i) Declaração de quitação eleitoral; 
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j) Cópia do comprovante de Residência atualizado e no nome do candidato; 

k) Certidão de antecedentes criminais; 

l) Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (catorze) anos; 

m) Declaração de frequência escolar dos filhos menores de 14 (catorze) anos; 

n) Cópia da carteira de vacinação dos filhos menores de 7 (sete) anos; 

o) Cópia do comprovante de Curso na área; 

p) Cópia do Registro do Conselho de Classe para as funções em que está sendo 
exigida; 

q) Cópia do cartão SUS; 

r)    Atestados de Antecedentes Criminais atualizados, disponíveis nos seguintes links: 
Estadual (http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/) - Federal 
(https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao ); 

s)           Certidão emitida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, disponível no link: 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form 

t) Demais documentos que vierem a ser solicitados pelaDiretoria de Recursos 
Humanos no momento da convocação; 

10.7. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

10.8. Para efeito de sua contratação ficam os candidatos sujeitos: 

a) à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por profissional 
credenciado pelo Município, segundo a natureza e especificidade da função, na 
respectiva área de atuação e que, após análise de exames porventura solicitados, do 
exame clínico e psiquiátrico, ateste a aptidão física e mental para o exercício da 
função; 

b) à apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram exigidos e laudo 
médico elaborado 

10.9. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não 
atender ou satisfazer a todas as condições estabelecidas neste edital, por ocasião da 
sua contratação terá anulados, como consequência, todos os atos decorrentes de sua 
inscrição, mesmo que habilitadas nas provas e etapas, e que o fato seja constatado 
posteriormente. 
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10.10. O local de trabalho obedecerá à necessidade do serviço, de acordo com escala 
a ser estabelecida pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

11.1. A classificação, após o preenchimento das vagas publicados no presente Edital 
não gera direito à contratação, reservando-se ao Município de Santa Isabel na medida 
de suas necessidades, o direito de contratar os candidatos habilitados com estrita 
observância à ordem de classificação. 

11.2. A classificação final será publicada na Imprensa Oficial do Município, no sitio 
eletrônico do Município e no Mural de publicações. 

11.3. Todas as divulgações referentes a este PSS 02/20-SMS serão feitas nos meios 
de comunicação informados nas informações preliminares deste edital (itens V e VI 
constantes da pág. 1). 

11.4. A homologação deste Processo Seletivo Simplificado será publicada na forma 
legal. 

11.5. Reitera-se que é de responsabilidade do candidato o acompanhamento de 
todos os atos publicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado. 

11.6. O presente Processo Seletivo terá validade de 03 (três) meses a contar da data 
de homologação, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos enquanto durar o 
estado de calamidade pública decretado para enfrentamento da pandemia do 
Coronavírus (COVID-19). 

11.7. O contrato será vinculado ao Regime de Previdência Geral da Previdência 
Social, nos termos do inciso I, alínea, do artigo 9º do Decreto Federal nº 3048/1999 
(Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas: I 
- como empregado: l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou 
Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo 
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;). 

11.8. A inexatidão e/ou irregularidades dos documentos, mesmo que verificadas em 
qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 
Inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, cível ou criminal. 

11.9. O candidato que por qualquer motivo não comparecer em tempo hábil de 02 
(dois) dias úteis, após a convocação, ou não apresentar a documentação completa, no 
prazo estabelecido, perderá automaticamente o direito à contratação. 
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11.10. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação neste Processo Seletivo Simplificado, valendo para este fim a 
homologação publicada na Imprensa Oficial do Município. 

11.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso publicado, devendo o candidato 
manter-se informado sobre as eventuais atualizações ou retificações. 

11.12. Após a homologação do Processo Seletivo Simplificado, todas as informações a 
ele relativas, serão repassadas aos interessados pela Diretoria de Recursos Humanos. 

11.13. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, ouvidos outros órgãos se necessário. 

11.14. O candidato classificado obriga-se a manter atualizado seu endereço e telefone 
perante a Diretoria de Recursos Humanos do Município de Santa Isabel. 

11.15. Município de Santa Isabel e a Comissão Organizadora do presente certame não 
se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

11.16. Outras informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado poderão 
ser obtidas no endereço eletrônico pss02sms@gmail.com. 

11.17. Caberá a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal a homologação do 
Processo Seletivo. 

11.18. Constam deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES (DESCRIÇÃO SUMÁRIA). 

ANEXO II - MODELO DE CURRÍCULO. 

ANEXO III - LEI MUNICIPAL Nº 2832/2016. 

ANEXO IV – DECRETO MUNICIPAL N° 6.163/2020. 

Santa Isabel, 18 de Maio de 2020. 

FABIA DA SILVA PORTO 
-PREFEITA MUNICIPAL- 

 
ESTELA BARBOSA SANTANA DA SILVA 
-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 
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ANEXO I 

EDITAL PSS Nº 02/20-SMS 

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES (DESCRIÇÃO SUMÁRIA/DETALHADA) 

 

MÉDICO CLINICO GERAL 

Descrição Sumária 
• Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamentos e outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do paciente. 
 
Descrição Detalhada 
• Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar 
o diagnóstico ou, sendo necessar10, requisitar exames complementares e encaminhá-
lo ao especialista. 
• Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
físico e complementares, para efetuar a orientação adequada. 
• Analisa e interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, 
hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico. 
• Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 
paciente. 
• Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações 
difusas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das mesmas, para 
possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. 
• Presta atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações 
agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir 
conseqüências mais graves ao trabalhador. 
• Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para 
atender às determinações legais. 
• Participa de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação 
dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de 
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a 
saúde no município. 
• Participa de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo 
constantemente informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para 
promover a saúde e o bem-estar da comunidade. 
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• Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor 
atendimento. 
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Especificações 
 
Escolaridade: curso superior de Medicina, e inscrição no Conselho Regional de 
Medicina • CRM. 
 
Experiência: comprovada, de um ano. 
 
Iniciativa/Complexidade: planeja suas atividades; executa tarefas de natureza 
complexa e especializada, que exigem conhecimentos técnicos, constante atualização 
e aperfeiçoamento, capacidade e discernimento para tomada de decisões: recebe 
supervisão do superior imediato. 
 
Esforço Mental: constante. 
 
Esforço Visual: constante. 
 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: detém informações confidenciais relativas aos 
pacientes, cuja divulgação pode causar danos morais. 
 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e instrumentos que 
utiliza. 
 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação à vida dos 
pacientes. 
 
Responsabilidade/Supervisão: coordena e supervisiona equipes de trabalho. 
 
Ambiente de Trabalho: está sujeito à contaminação, à exposição a produtos químicos, 
a elementos desagradáveis; necessita usar equipamentos de segurança. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Descrição Sumária 
• Acompanha os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, zelando pelas metas 
e rotinas de trabalho, para auxiliar no atendimento aos pacientes. 
 
Descrição Detalhada 
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• Auxilia na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades 
identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de 
trabalho. 
• Desenvolve programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e 
outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, 
para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes. 
• Participa de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação 
alimentar, para prevenção da desnutrição. 
• Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, 
controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, 
prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem estar físico e mental 
aos pacientes. 
• Prepara e esteriliza material e instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo 
normas e rotinas preestabelecidas, para a realização de exames, tratamentos e 
intervenções cirúrgicas. 
• Controla o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, 
verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. 
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Especificações 
 
Escolaridade: segundo grau, curso específico de Técnico de Enfermagem e inscrição no 
Conselho Regional de Enfermagem - Coren. 
 
Experiência: comprovada, de seis meses. 
 
Iniciativa/Complexidade: executa tarefas de natureza complexa que requerem 
conhecimentos técnicos; recebe supervisão do superior imediato. 
 
Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé; movimentos freqüentes; 
manuseia e carrega materiais e equipamentos leves; eventualmente auxilia na 
locomoção de pacientes. 
 
Esforço Mental: constante. 
 
Esforço Visual: constante. 
 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações sigilosas provenientes 
dos contatos com pacientes. 
 
Responsabilidade/Patrimônio: pelos materiais e equipamentos de custo elevado que 
utiliza. 
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Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação aos pacientes. 
 
Responsabilidade/Supervisão: coordena, treina e supervisiona equipes de trabalho. 
 
Ambiente de Trabalho: corre risco de contaminação; manipula produtos químicos; 
necessita usar equipamentos de segurança. 
 
 

VISITADOR SANITÁRIO 

 

Descrição Sumária 
• Desenvolve trabalho educativo com indivíduos e grupos, realizando campanhas de 
prevenção de doenças, visitas e entrevistas, para preservar a saúde na comunidade. 
 
 
Descrição Detalhada 
• Programa e efetua visitas domiciliares, seguindo plano preparado e de acordo com a 
rotina do serviço e as peculiaridades de cada caso, para prestar pequenos cuidados de 
enfermagem e difundir noções gerais de saúde e saneamento. 
• Realiza pesquisas de campo, entrevistando gestantes, mães, crianças, escolares e 
pacientes de clinicas especializadas, para estimular a freqüência aos serviços de saúde. 
• Promove campanhas de prevenção de doenças, aplicando testes e vacinas, dentro e 
fora da unidade sanitária, para preservar a saúde na comunidade. 
• Orienta e controla as atividades da parteira prática, localizando-a e motivando-a ao 
trabalho em cooperação com o serviço de saúde, para reduzir a mortalidade e 
morbidade parinatal. 
• Executa a coleta de sangue, urina, fezes, escarro e outros materiais, 
empregando técnicas rotineiras, para enviá-los aos exames de laboratório com vistas à 
elucidação diagnóstica. 
• Elabora boletins de produção e relatórios de visita domiciliar baseando-se nas 
atividades executadas, para permitir levantamentos estatísticos e comprovação dos 
trabalhos. 
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Especificações 
 
Escolaridade: primeiro grau completo. 
 
Experiência: nenhuma. 
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lniciativa/complexidade: executa tarefas de natureza complexa; recebe supervisão do 
superior imediato. 
 
Responsabilidade/Patrimônio: pelas ferramentas, materiais e equipamentos que 
utiliza. 
 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação à Saúde Pública. 
 
Ambiente de Trabalho: serviço externo junto à comunidade; pode ocorrer acidente 
grave de contaminação; necessita usar equipamentos de segurança. 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
MODELO DE CURRÍCULO 
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I – DADOS PESSOAIS 
Nome: _______________________________________________________________ 

Endereço:________________________________________ Nº_________________  

Bairro:________________________ Município:________________UF:__________ 

Telefone: (  ) ________________ Celular: (  ) ____________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____ Estado civil: _____________________ Sexo: (  

)F  (  )M-Naturalidade: _______________________________________ 

UF: _______________________Profissão: ________________________________ 

a)FORMAÇÃO: 
 
b) CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
b.1- Instituição onde trabalhou: ______________________________________ 
 
Cargos ocupados ou funções exercidas: ______________________________ -
______________________________________________________________________ 
Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Descreva as atividades desenvolvidas: 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
b.2- Instituição onde trabalhou: ______________________________________ 
 
Cargos ocupados ou funções exercidas: ______________________________ -
______________________________________________________________________ 
Período: ____/____/_____ a ____/____/_____ Descreva as atividades desenvolvidas: 
_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Tempo de experiência profissional na função/cargo a que concorre:________  

 

 

 

ANEXO III 
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LEI MUNICIPAL Nº 2832/2016 
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ANEXO IV 

DECRETO MUNICIPAL Nº 6.163/2020 

 


