
            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 001/2016

Dispõe sobre Processo Seletivo Simplificado de títulos e tempo de serviço, pelo regime jurídico da Lei Municipal
2.843 de 03 de março de 1994, com as alterações introduzidas pelas Leis 2.948 de 11 de maio de 1995, Lei 3.473 de 24
de setembro de 1999, Lei Complementar nº. 45 de 12.04.2007, regulamentada pelo Decreto 5.041 de 02.07.2007, Lei
Complementar nº 46 de 11.01.2008, e legislações complementares.

A Secretária Municipal de Saúde de Itaúna, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos
quantos do presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que fará realizar Processo Seletivo Simplificado para
o preenchimento das vagas constantes no Anexo I do  Edital e eventuais vagas que por ventura surgirem durante o prazo
de validade do Processo Seletivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. Os cargos, níveis de escolaridade, vagas, requisitos e vencimentos são os constantes do Anexo I, deste Edital. 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
3.3. Ter, na data da contratação, 18 (dezoito) anos completos.
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.5. Gozar de boa saúde física e mental.
3.6. Que o candidato, ex-servidor público, não tenha sido demitido ou exonerado do serviço público nos termos dos
artigos 114, X e XII e 129, I, V, VIII, X e XI da Lei Municipal 2.584/91.
3.7. Não registrar antecedentes criminais.

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1. Período: de 1º/03/2016 a 07/03/2016 
4.2. Horário: 08:00 às 16:00 horas

4.3. Local: Agência  de Trabalho –  SINE- situado na Rua Péricles Gomide, n°  166, Centro, Itaúna/MG, onde serão
realizadas as inscrições e onde serão prestadas informações ou esclarecimentos.

4.4. O Edital estará disponível no sítio da Prefeitura de Itaúna (www.itauna.mg.gov.br) e afixado no hall da PMI, mural da
Secretaria Municipal de Saúde e SINE, este último, local das inscrições.

4.5. Documentação exigida: O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através
de procuração específica registrada em cartório, os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada conforme anexo II;
b) Original e cópia da cédula de identidade e CPF ou de documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição
por procuração, o procurador também deverá apresentar original e cópia de seu documento;
c) Cópia do comprovante de endereço;
d) Original e cópia da documentação complementar constante no anexo I, específica do(s) cargo(s) para o(s) qual(is) o
candidato se inscreva;

1



            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 001/2016

e) Termo de Responsabilidade (Anexo IV).

4.6. Na apresentação da documentação exigida, o candidato deverá entregar a ficha de inscrição assinada  (o
próprio formulário de inscrição), no qual declara atender às condições exigidas para a inscrição e submeter-se às
normas expressas neste Edital.

4.7. O candidato poderá inscrever-se para, no máximo 02 (dois) cargos, devendo preencher uma inscrição
(individual) para cada cargo pleiteado e documentação completa para cada inscrição.

4.8. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos
ou informações falsas ou inexatas, determinarão o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos
decorrentes, em qualquer época.

4.9. O preenchimento da ficha de inscrição é de total responsabilidade do candidato ou de seu procurador. 

4.10. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal, fax, condicional, provisória e/ou extemporânea;
c) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta;
d) Não será admitida a inclusão de novos documentos, após a inscrição.

 5– DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE

5.1.   Da classificação para os Cargos de Técnico de Enfermagem P24 e Enfermeiro emergencista P24 
5.1.1. Experiência em urgência e Emergência aplicar-se ão, sucessivamente, os seguintes critérios;
A) Formação mínima exigida para o cargo a que o candidato concorrerá;
B) Experiencia no serviço de urgência e emergência;
C) Maior tempo de serviço comprovado no exercício do cargo pleiteado no serviço de urgência e emergência, sendo,
apresentação de comprovante ou certidão  de tempo de serviço de órgão público  contratado no cargo pleiteado  = 0,3
(três décimos de ponto) para cada mês de exercício.  Será considerado um mês de exercício para o período laborado
entre 15 a 30 dias no mesmo mês. Será permitido o limite máximo de 30 (trinta) pontos;
D) É vedada a contagem de tempo de serviço referentes a cargos efetivos ou aposentados que integram a carreira
profissional;
E)É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitante em mais de um cargo ou função, de
órgão  ou  função,  de órgão  ou  entidade  dos  Poderes  da  União,  Estado,  Distrito  Federal,  Municípios  ou instituições
privadas 

5.1.   2 Da classificação para os demais Cargos 
5.1.3. A Experiência  aplicar-se ão, sucessivamente, os seguintes critérios;
A) Formação mínima exigida para o cargo a que o candidato concorrerá;
B) Experiencia no serviço conforme descrito no Anexo I deste Edital;
C) Maior tempo de serviço comprovado no exercício do cargo pleiteado no serviço, sendo,  apresentação de comprovante
ou certidão de tempo de serviço de órgão público contratado no cargo pleiteado  = 0,3 (três décimos de ponto) para cada
mês de exercício.  Será considerado um mês de exercício para o período laborado entre 15 a 30 dias no mesmo mês.
Será permitido o limite máximo de 30 (trinta) pontos;
D) É vedada a contagem de tempo de serviço referentes a cargos efetivos ou aposentados que integram a carreira
profissional;
E) É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitante em mais de um cargo ou função, de
órgão  ou  função,  de órgão  ou  entidade  dos  Poderes  da  União,  Estado,  Distrito  Federal,  Municípios  ou instituições
privadas 
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5.1.4. Para comprovação de tempo de serviço serão considerados: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Cópia da CTPS comprovando o exercício do cargo inscrito; 
b) Certidão de Tempo de Serviço (original) com o cargo exercido no Órgão ou na Instituição contratante, constando a
descrição das atividades desenvolvidas,  data  admissão e data da rescisão,  constando dia,  mês e ano devidamente
assinada e com CNPJ do Contratante ou carimbo d contratante.

5.2.Em caso de empate serão observados os seguintes critérios:

a)  Apurado  o  total  de  pontos,  na  hipótese  de  empate  entre  os  candidatos,  será  dada  preferência,  para  efeito  de
classificação o candidato com maior idade.
b) Prevalecendo o empate, vencido o critério anterior será realizado sorteio, para efeito de classificação do csndidato.

6 – DOS RECURSOS

6.1. Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde de
Itaúna:

6.1.1. Contra os resultados nos 02 (dois) primeiros dias úteis seguintes ao da divulgação do resultado final, desde
que demonstrado erro material;

6.2. A Comissão Organizadora do presente Processo Seletivo constitui-se em última instância, para recurso e revisão,
sendo soberana em suas decisões, razão por que não caberão recursos ou revisões adicionais.

6.3. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer através de publicação no “hall” da PMI e da Secretaria Municipal
de Saúde de Itaúna e no Jornal Oficial do Município.

6.4. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados,
os que não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos
prazos preestabelecidos.

6.5. Os recursos deverão ser protocolados no setor de Protocolo Geral  do Edifício sede da Prefeitura Municipal de
ITAÚNA-MG, situado na Praça Dr. Augusto Gonçalves, nº 538, Centro.

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato classificado e contratado será regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itaúna/MG,
Lei Municipal 2.843 de 03 de março de 1994, com as alterações introduzidas pelas Leis 2.948 de 11 de maio de 1995, Lei
3473/99, e legislações complementares.

7.2. A Comissão de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Saúde  terá a responsabilidade de acompanhar a
realização do Processo Seletivo, receber e julgar os recursos e elaborar lista de classificação final a ser encaminhada a
autoridade superior para homologação.

7.3. O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 01 (um) ano, contados da data da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano.

7.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo, valendo,
para este fim, a homologação divulgada no Jornal Oficial do Município.
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7.5. A inscrição e todos os atos dela decorrentes serão anulados sumariamente, se o candidato não comprovar,
no ato da contratação, atendimento a todos os requisitos fixados neste Edital.

7.6. O exercício dos cargos constantes deste edital será  no Pronto Socorro -Plantão 24 horas

7.7. A aprovação no Processo Seletivo não assegura direito à contratação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá
rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos e seu prazo de validade.  

7.8. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do
Processo Seletivo Simplificado tais como se acham estabelecidas neste Edital.

7.9. A convocação será  por  telefone (informado no ato  da  Inscrição)  ou por  correspondência,  sendo que o
candidato deverá apresentar  no  prazo  máximo  de  2  (dois)  dias  úteis,  após  a  convocação  na  Gerência   de
Movimentação e Registro de Pessoal   -   Prefeitura     Municipal     de     Itaúna   .

7.10. Toda informação referente à realização do Processo Seletivo será fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde

7.11.  O candidato classificado, quando da contratação, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos, para efeito da contratação no cargo, no     prazo     máximo     de     2     (dois)     dias     úteis,     após     a   sua
apresentação na Gerência de Movimentação e Registro Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaúna:
a) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Título de Eleitor, com o comprovante de votação na última eleição;
c) Certificado de reservista, se do sexo masculino;
d) Carteira de Identidade;
e) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
f) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;
g) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
h) Laudo médico e  psicológico  favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de
Itaúna;
i) Certificado de conclusão do curso que habilite o candidato ao exercício do cargo, bem como registro no Órgão que
regulamenta a respectiva profissão, se for o caso.
j) 03 (três) fotografias 3X4,recentes.
k) Declaração de opção pelos vencimentos em caso de servidor aposentado em cargo público cuja acumulação não seja
permitida na forma do art. 37, XVI, CF/88.
l) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
m) Declaração sobre acumulação de cargos e/ou funções Públicas;
n) Atestado de bons antecedentes fornecido pela Secretaria de Segurança Pública;
o) "Cartão da Criança", em substituição à caderneta de vacinação (xerox);
p) Carteira de Trabalho;
r) Atestado de frequência escolar dos filhos maiores de 06 anos;
s) Comprovante de endereço;
t) Comprovação de contribuição sindical, caso já esteja trabalhando;
u) Conta corrente na Caixa Econômica Federal.
v) Resultado dos  exames laboratoriais solicitados quando da apresentação junto a Gerência de Movimentação e Registro
Pessoal:

7.12. A Gerência de Movimentação e Registros e Pessoal estipulará o prazo para o contratado iniciar suas atividades.

7.13. Não se dará a contratação, em hipótese alguma, de candidatos com documentação incompleta.
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7.14. Não haverá segunda convocação para o candidato que não comparecer nos prazos estabelecidos no item 7.11

7.15. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo da Secretaria Municipal de
Saúde de Itaúna previamente designados pela Portaria  5.518, de 1º de fevereiro de 2016.

7.16. Caberá à Exma. Srª Secretária Municipal de Saúde, por Portaria, a homologação do resultado do Processo Seletivo.

7.17. As informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado serão publicadas no Jornal Oficial do Município de
Itaúna.

7.18. Os resultados serão afixados na sede da Secretaria Municipal de Saúde  Itaúna e no hall da Prefeitura Municipal de
Itaúna.

Itaúna/MG, 03 de fevereiro  de 2016.

Ângela Gonçalves do Amaral
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

5



            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 001/2016

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Auxiliar de serviços
Gerais -P24

Instrução: as 4
(quatro) séries

iniciais do ensino
fundamental. 

02 44 horas ou regime
de jornada de 12 x

36

R$ 880,00

Descrição detalhada : Limpar e conservar, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando pó e recolhendo o
lixo  das  dependências  e  pátios  dos  diversos  setores   para  mantê-los  em  condições  de  uso;-  limpar  as
dependências sanitárias e repor o material necessário;- limpar  vidros, portas, paredes, persianas, cortinas e
tapetes; - preparar e servir café e lanche no setor de trabalho;- acondicionar material para distribuição;- auxiliar
no recolhimento e  entrega de processos,  documentos e  outros  materiais  necessários;-  manter  organizado e
conservado o material de trabalho;- recolher e lavar utensílios, tais como copos,  xícaras, cinzeiros;  conservar
jardins, áreas verdes e vasos ornamentais;- executar outras atribuições afins que lhe forem atribuídas pela chefia
imediata.

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Porteiro – P24 Instrução: as 4
(quatro) séries

iniciais do ensino
fundamental. 

01 44 horas ou regime
de jornada de 12 x

36

R$ 945,53

Descrição detalhada:  atender diariamente todas as pessoas que procurarem as dependências do Plantão 24
Horas, encaminhando-as aos setores correspondentes; - realizar registro de controle de público e de visitantes,
controlando  o  fluxo  de  pessoas  encaminhadas  aos  setores;  -  receber  e  entregar  à  chefia  imediata  toda
correspondência endereçada ao serviço; -  atender e transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; -
efetuar ligações telefônicas, serviços de transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox);- executar
outras atribuições afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Maqueiro - P24 Instrução: as 4
(quatro) séries

iniciais do ensino
fundamental. 

01 44 horas ou regime
de jornada de 12 x

36

R$ 945,53

Descrição detalhada:  Executar transporte de paciente em macas, cadeiras e similares, desde a entrada do
complexo  hospitalar/ambulatorial  até  as  salas  de  atendimento,  enfermarias,  salas  de  cirurgias,  além  do
deslocamento do paciente internamente e afins;
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Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Auxiliar de
Manutenção - P24

Instrução: as 4
(quatro) séries

iniciais do ensino
fundamental. 

01 44 horas R$ 1.325,55

Descrição  detalhada:  recuperar  o  funcionamento  de  redes  de  telefonia;-  reparar  ou  substituir  unidades
danificadas, utilizando ferramentas manuais, soldas e materiais isolantes para manter as instalações elétricas em
condições de funcionamento;- reparar ou substituir peças danificadas de aparelhos elétricos;- executar serviços
de  limpeza  e  reparo  em  geradores  e  motores;  substituir  fusíveis,  relés,  bobinas,  lâmpadas  e  demais
equipamentos elétricos;- executar reparos em instalações hidráulicas;- executar outras atribuições do cargo. 

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Atendente de
Farmácia P24

Ensino  fundamental
completo 
experiência
profissional  de
mínima  de  (1)  um
ano na execução dos
serviços operacionais
de  sistema  e
distribuição  de
medicamentos.

01 40 horas ou Regime
de  Jornada  de  12  x
36

R$ 1.325,55

Descrição detalhada: Operacionalização de sistema, informatizado ou manual, dispensação de medicamentos
e materiais de apoio médico hospitalar, atendimento aos colaboradores da unidade, auxílio na organização de
estoques  tais  como  serviços  de  estoquista,  separador   e  balconista,  fracionamento  de  comprimidos  e  ou
capsulas, montagem de KIT's e auxiliar o farmacêutico responsável técnico quando solicitado. 

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Assistente
Administrativo

P24

Nível  médio
completo

06 40 horas ou Regime
de  Jornada  de  12  x
36

R$ 1.605,87

Descrição detalhada: atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados,
recebendo correspondências  e  efetuando encaminhamentos;-  atender  às  chamadas telefônicas,  anotando ou
enviando  recados,  para  obter  ou  fornecer  informações,  bem  como  efetuar  chamadas  telefônicas  quando
solicitado;- digitar textos, documentos, tabelas e outros originais;- auxiliar na redação de correspondências;-
operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, tais como editor de textos, planilhas e
banco de dados, para incluir,  alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros;- arquivar
processos, leis, publicações, atos normativos e documentos diversos de interesse da unidade administrativa,
segundo  normas  preestabelecidas;-  receber,  conferir  e  registrar  a  tramitação  de  papéis,  fiscalizando  o
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cumprimento  das  normas  referentes  ao  protocolo;-  autuar  documentos  e  preencher  fichas  de  registro  para
formalizar  processos,  encaminhando-os  às  unidades  ou  aos  superiores  competentes;-  controlar  estoques,
distribuindo  o  material,  quando  solicitado,  e  providenciando  sua  reposição  de  acordo  com  normas
preestabelecidas;-  receber  material  de  fornecedores,  conferindo  as  especificações  com os   documentos  de
entrega;-  receber,  registrar  e  encaminhar  o  público  ao  destino  solicitado;-  preencher  fichas,  formulários  e
mapas,  conferindo  as  informações  e  os  documentos  originais;  elaborar,  sob  orientação,  demonstrativos  e
relações, realizando os levantamentos necessários;- fazer cálculos de acordo com orientação recebida;- executar
outras atribuições afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Técnico  de
Enfermagem P24 

Nível  médio
completo  e  curso
regular  de
enfermagem,  titular
do  certificado  ou
diploma  de  técnico
de  enfermagem,
devidamente
registrado  no
Conselho  Regional
de Enfermagem.
Experiência: 01 ano
no  mínimo  de
experiência
profissional

15 40 horas ou Regime
de  Jornada  de  12  x
36

R$ 1.605,87

Descrição detalhada:   assistir  ao enfermeiro no planejamento,  programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave,
sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro.

Cargo Requisitos Vagas Carga horaria Vencimento

Enfermeiro
Emergencista P24 

Profissional de nível
superior,  titular  de
diploma  de
enfermeiro,
devidamente
registrado  junto  ao
Conselho  Regional
de  Enfermagem  e
Curso  de  Protocolo

5  12 x 36 R$ 4.066,33
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de Manchester.
Experiência: 01 ano
no  mínimo  de
experiência  em
Urgência  e
Emergência

Descrição detalhada:  supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Hospitalar e
Ambulatorial; prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco
de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a
assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido; realizar partos sem distócia; executar
outras atribuições do cargo. 
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO

(Cabeçalho contendo o nome, endereço, CNPJ, da instituição emissora do documento)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que _________________________________________________, portador do

Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF),  n°  ______.________.________-_____,  trabalhou  no(a)

____________________________________________________________________________,  no  período  de

______/________________/_______  a  ________/____________/__________,  no  exercício  do  cargo  de

________________________________  (ESPECIFICAÇÃO  DE  CARGO/FUNÇÃO/ETAPA  DE

ATUAÇÃO).

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

     Itaúna, ___ de __________________________ de 2016.

____________________________________________________________________
(ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇÃO)
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ANEXO IV

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu,  _____________________________________________,  portador  do  Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF),

___________________________________________, candidato(a) ao Cargo de _________________________,

no Processo Seletivo  001/2016, assumo total  responsabilidade  pelas  informações  prestadas  nos documentos

comprobatórios de tempo de serviço, ratificando tratar-se de tempo de serviço não vinculado a cargo efetivo e/ou

aposentado.

Itaúna, __________, de ___________________ de 2016.

________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
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