
PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 003/2021 

AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AJUDANTE DE 
SERVIÇOS GERAIS, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO 
PSBF — ACD, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO PSF, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, 
NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM 
FARMÁCIA. 

O Município de São José da Barra, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no uso 
de suas atribuições, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, 
através de análise curricular para a formação de cadastro reserva,  para a eventual contratação por 
prazo determinado, dentro do prazo de validade desde Edital ou até a realização de concurso público 
de provas e/ou provas e títulos, para atuação na Rede Pública Municipal de  Sao  José da Barra, visando 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; e que se regerá nos termos do  art.  37, 
IX da CF/88 regulamentado pela Lei Municipal n° 321/2010, e normas contidas neste Edital. 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 0 Processo Seletivo tem por finalidade atender a necessidade e o interesse público. 

1.2 0 presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, e coordenado pela Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.° 1.560/2.021. 

II. DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES 

2.1 As atribuições para as funções de que trata este Edital, de acordo com as Leis que as regulamentam 
sào: 

Agente Administrativo: Serviços administrativos, direcionados ao setor público, que necessitam de 
conhecimentos estruturais da função - executar serviços de digitação, possuir habilidade datilográfica e 
de computação; protocolizar, organizar e arquivar documentos; efetuar levantamentos, anotações, 
cálculos e registros relativos à sua área de atuação; digitar oficios, circulares, memorandos, boletins, 
relatórios, requisições e outros; proceder escrituração, certidão, atas, atestados, ofícios, procurações, 
dentre outros; possuir conhecimento de técnicas de redação, aritmética, matemática e português; 
preencher guias, requisições e requerimentos; promover o arquivo de documentos; operar máquinas para 
tiragem de cópias xerográficas e heliográficas para encadernação; fazer o controle do material de 
consumo utilizado; realizar serviços de protocolo e de arquivamento de documentos; transmitir 
mensagens recebidas aos seus destinatários; cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor; atender 
ao público; executar outras atividades correlatas. 

Agente Comunitário de Saúde - ACD: Serviços no programa de saúde da familia - Participar do 
processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 
indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização continua dessas 
informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado 
em saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicilio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar ações de 
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atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de 
ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e 
notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vinculo; Responsabilizar-
se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção 
em outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações  inter-setoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a qualidade 
do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das 
atividades de educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
as prioridades locais; Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adstrita A UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com adstrição de famílias em base geográfica 
definida, a micro-Area;  Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe; 
Cadastrar todas as pessoas de sua micro-área e manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto à 
utilização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção 
das doenças e de agravos, e de vigilância A saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a 
respeito daquelas em situação de risco; Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e 
indivíduos sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; Cumprir com 
as atribuições atualmente definidas para os  ACS  em relação à prevenção e ao controle da malária e da 
dengue, conforme a Portaria n.°44/GM, de 3 de janeiro de 2002; Executar outras atividades correlatas. 

Ajudante de Serviços Gerais: Serviços diversos de apoio adminnistrativo, nas funções de continuo, 
servente, cantineiro, ascensorista, atendente, porteiro - Executar a limpeza dos prédios municipais; 
preparar e servir café, lanche ou similar nos diversos setores da Administração; auxiliar na preparação de 
merenda nas unidades escolares, observando as orientações do cardápio, padrão de higiene, preparo 
correto dos pratos bem como auxiliar na limpeza da cantina e dos utensílios utilizados; auxiliar em 
pequenos consertos e mudanças de móveis, bem como carregar e descarregar veículos, quando solicitado; 
fazer limpeza em geral, varrendo, lavando, removendo o pó, encerando dependências e limpando móveis, 
janelas, portas, equipamentos e outros; limpar as dependências sanitárias, repondo o material necessário; 
acondicionar material para distribuição; desempenhar serviços de portaria no próprio setor de trabalho; 
auxiliar em pequenos consertos e mudanças de móveis; carregar e descarregar veículos; manter 
organizados e conservados os materiais e ferramentas de trabalho; prestar atendimento ao público; 
protocolizar e arquivar documentos; proceder o atendimento de ligações telefônicas; receber e remeter 
correspondências; preparar e distribuir a merenda nas unidades escolares; auxiliar na limpeza da cantina e 
dos utensílios empregados; fiscalizar a entrada e saída de pessoas nos edificios municipais, procurando 
identificá-los, para vedar a entrada a pessoas suspeitas ou encaminhar as demais ao destino solicitado; 
fiscalizar a entrada e saída de crianças em ônibus escolares, bem como manter a ordem no mesmo; 
executar outras atividades correlatas. 

Assistente Social: Compreende a prestação de serviços no âmbito social a indivíduos e grupos, 
identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais, financeiras e psico-sociais para 
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prevenir ou eliminar desajustes promovendo a integração dos servidores municipais e da comunidade - 
elaborar e acompanhar a implantação de projetos sociais, na comunidade, creches e escolas; aconselhar e 
orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento e comportamento 
das pessoas, aplicando a técnica do serviço social para possibilitar seu desenvolvimento e conseguir seu 
ajustamento ao meio social; promover a participação consciente dos indivíduos em grupos, 
desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais para 
assegurar o progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual; colaborar no tratamento de 
doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos para 
facilitar a recuperação da saúde, bem como encaminhar pacientes para tratamento médico adequado; 
promover triagem e encaminhamento de desabrigados a entidades próprias, providenciando internamento 
e concessão de subsídios; dar assistência ao menor carente ou infrator, atendendo as suas necessidades 
primordiais, assegurando-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida comunitária; 
identificar os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos 
educandos, analisando suas causas para permitir a eliminação dos mesmos; assistir ao trabalhador em 
problemas referentes à adaptação profissional por diminuição da capacidade de trabalho, orientando-o em 
sua relações; desenvolver ações que viabilizem a promoção e prevenção de doenças; possibilar aos seus 
usuários o acesso a informações e conhecimentos sobre benefícios e direitos sociais; realizar estudos e 
pesquisas para avaliar a realidade sócio-econômica a qual está inserido; planejar, implantar e viabilizar 
políticas sociais no Município, executando programas e projetos que representem a reintegração e 
atendimento da demanda social local, em situação de vulnerabilidade social. promover o controle social e 
a articulação entre as ações governamentais e a sociedade civil; realização de visitas e triagem conforme 
legislação em vigor; realizar atendimento ao público; executar outras atividades correlatas. 

Auxiliar de Consultório Dentário do PSBF - ACD: Serviços de auxiliar do cirurgião dentista, 
execução de procedimentos e organização dos consultórios odontológicos do programa de saúde bucal 
da família e outros órgãos e unidades de hierarquia variada da Prefeitura Municipal - Participar do 
processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e 
indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização continua dessas 
informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o cuidado 
em saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicilio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário, Realizar ações de 
atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de 
ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e 
notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vinculo; Responsabilizar-
se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção 
em outros serviços do sistema de saúde; Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações 
da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; Promover a mobilização e a participação da 
comunidade, buscando efetivar o controle social; Identificar parceiros e recursos na comunidade que 
possam potencializar ações  inter-setoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; Garantir a qualidade 
do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das 
atividades de educação permanente; Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com 
as prioridades locais; Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Proceder à desinfecção e à 
esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar instrumental e materiais 
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necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; 
Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Organizar e manter em dia a 
agenda clinica; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes A. saúde bucal com os demais 
membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USF. 

Enfermeiro: Planejar, orientar, supervisionar e executar serviços de enfermagem na área de higiene, 
medicina e doenças profissionais, empregando processo de rotina e/ou especificos, para possibilitar a 
proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva - executar atividades de assistência de 
enfermagem, como atendimentos ambulatoriais, urgências e emergências, curativos, inalações, 
vacinações, aplicação de medicamentos prescritos, exame laboratorial e outros tratamentos; dominar 
técnicas de enfermagem tais como, sinais vitais, higienização, administração de medicamentos por via 
oral e parenteral; prestar primeiros socorros, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando 
medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior atendimento médico; prestar serviços em 
unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, postos de periferia e outros; coletar 
material para exames; participar da execução de programas de prevenção de acidente e de doenças 
profissionais ou não profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e condições de trabalho; 
identificar, precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando alterações no 
comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de controle; 
elaborar e executar programas de educação e saúde, visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família 
e da comunidade; executar serviços de enfermagem como administração de sangue e plasma, controle de 
pressão venosa, monotorização e aplicação de respiradores artificiais, aplicação de didlise peritonial, 
gasoterapia, cateterismo, lavagens de estômago e outros tratamentos; participar, juntamente com equipe 
multiprofissional de saúde, no planejamento, execução e avaliação dos programas de saúde na prevenção 
e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica a serem 
desenvolvidos; realizar consultas, prestando serviços de enfermagem preventiva e de urgência, inclusive A. 
gestante, parturientes, puérpera e ao recém-nascido; participar na elaboração e na operacionalização do 
sistema de referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; distribuir e 
supervisionar o trabalho de equipes de enfermagem auxiliares e participar nos programas de treinamento 
e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; distribuir 
e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotinas aprovadas pela 
instituição de saúde; supervisionar a poliquimioterapia; supervisionar, executar e participar de programas 
e atividades de educação sanitária e epidemiológica, visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família 
e da proteção em geral; efetuar estatística do número de pacientes e atendimentos; manter sob sua guarda 
e responsabilidade, o instrumental, material de cirurgia e enfermagem, bem como o estoque de 
medicamentos; executar outras atividades correlatas. 

Enfermeiro do PSF: Coordenar, planejar, orientar, supervisionar e executar serviços de enfermagem na 
área de higiene, medicina e doenças profissionais, empregando processo de rotina e/ou especificos, para 
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva no programa de saúde da família - 
Coordenar e executar atividades de assistência de enfermagem, como atendimentos ambulatoriais, 
urgências e emergências, curativos, inalações, vacinações, aplicação de medicamentos prescritos, exame 
laboratorial e outros tratamentos; Dominar e repassar as técnicas de enfermagem tais como, sinais vitais, 
higienização, administração de medicamentos por via oral e parenteral; Prestar primeiros socorros, 
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, tratamentos e 
providenciando o posterior atendimento médico; Coordenar e orientar a prestação de serviços em 
unidades de enfermagem, escolas, creches, locais de trabalho, postos de periferia e outros; Fiscalizar a 
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coleta de material para exames; Coordenar a execução de programas de prevenção de acidente e de 
doenças profissionais ou não profissionais, analisando os fatores de insalubridade, fadiga e condições de 
trabalho; Identificar, precocemente o aparecimento de doenças na comunidade, detectando alterações no 
comportamento dessas doenças, apontando os grupos de maior risco e propondo medidas de controle; 
Coordenar a elaboração e execução de programas de educação e saúde, visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da comunidade; Coordenar e executar serviços de enfermagem como 
administração de sangue e plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores 
artificiais, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, lavagens de estômago e outros 
tratamentos; Coordenar a equipe multi-profissional de saúde, no planejamento, execução e avaliação dos 
programas de saúde na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de 
vigilância epidemiológica a serem desenvolvidos; Realizar consultas, prestando serviços de enfermagem 
preventiva e de urgência, inclusive à gestante, parturientes,  puerperal  e ao recém-nascido; Coordenar e 
participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente 
nos diferentes níveis de atenção à saúde; Coordenar a escala de trabalho, distribuindo e supervisionando o 
trabalho da equipe de enfermagem e auxiliares; Coordenar, promover e participar de programas de 
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação 
continuada; Distribuir e/ou administrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em 
rotinas aprovadas pela instituição de saúde; Supervisionar a poli-quimioterapia; Coordenar, supervisionar, 
executar e participar de programas e atividades de educação sanitária e epidemiológica, visando 
melhoria de saúde do indivíduo, da família e da proteção em geral; Efetuar estatística do número de 
pacientes e atendimentos e encaminhar ao departamento responsável relatórios de atendimentos para 
faturamento; Manter sob sua guarda e responsabilidade, o instrumental, material de cirurgia e 
enfermagem, bem como o estoque de medicamentos; Executar outras atividades correlatas. 

Farmacêutico/Bioquímico: Executar tarefas relacionadas com a composição e distribuição de 
medicamentos, parasitologia básica, hematologia básica, toxicológicas e clinicas bem como efetuar 
fiscalização nas farmácias, laboratórios, postos e distribuidoras de medicamento; Responsabilização 
pelos serviços de laboratório e execução de análises diversas - realizar análises especializadas, 
imunológicas, toxicológicas, bromatológicas, bioquímicas, homeopata, microbiológicas, e outras; 
executar serviços do laboratório; parasitologia; microbiologia; hematologia; micologia; executar análise 
clinica de sangue, urina, fezes e saliva, conforme técnica especifica, auxiliando o diagnóstico de doenças; 
realizar estudos, exames e testes em plantas medicinais, utilizando técnicas e instrumentos específicos 
para obtenção de matérias-primas; efetuar análises e testes em diferentes tipos de água, em espécies 
animais e vegetais, analisando suas propriedades, composição, estrutura celular, molecular, grau de 
contaminação, para decidir o tratamento a ser aplicado; promover levantamento de incidência de 
moléstias; proceder exames hematológicos, bioquímicos, imunológicos, parasitológicos, bacteriológicos, 
e urindlises; proceder vigilância farmacológica; proceder ação química de alimentos, medicamentos, soros 
e hormônios sobre tecidos e funções vitais; preparar e manter o controle de qualidade dos meios de 
cultura utilizados na microbiologia; produzir ou manipular remédios e/ou medicamentos, medindo, 
pesando e misturando os insumos farmacêuticos, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas; 
controlar medicamentos especiais, anotando sua venda em formulário separado, em cumprimento às 
disposições legais; manter o controle de balanço trimestral e anual de psicotrópicos, entorpecentes e 

demais medicamentos das farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos; fornecer subsídios, 
propor estudos e pesquisas para elaboração de planos e programas específicos de saúde pública; assinar 
documentos do laboratório e farmácia; zelar pelos equipamento do setor; atender com presteza ao 
público; aviar receitas; aplicar injeções; executar outras atividades correlatas. 
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Nutricionista: Compreende os cargos que se destinam a promover, preservar e recuperar a saúde 
através da aplicação de métodos e técnicas dietéticas  diet  oterápicas espec (ficas em programas de 
nutrição nas diversas unidades da Prefeitura e para a população de baixa renda do Município, bem 
como planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar as unidades de alimentação e nutrição 
municipais - identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como 
compor cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas; elaborar programas de 
alimentação básica para os estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das creches, para as 
pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da Prefeitura; 
acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência; supervisionar 
os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visitando sistematicamente as unidades, para o 
acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas; acompanhar e 
orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de ensino e das 
creches; elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas 
assistenciais desenvolvidos pela Prefeitura; planejar e executar programas que visem a melhoria das 
condições de vida da comunidade de baixa renda no que se refere a difundir hábitos alimentares mais 
adequados, de higiene e de educação do consumidor; participar do planejamento da área fisica de 
cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais e 
estéticos, visando racionalizar a utilização dessas dependências; elaborar previsões de consumo de 
gêneros alimentícios e utensílios, calculando e determinando as quantidades necessárias à execução dos 
serviços de nutrição, bem como estimando os respectivos custos; realizar pesquisas no mercado 
fornecedor, seguindo critério custo-qualidade; emitir parecer nas licitações para aquisição de gêneros 
alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a realização dos programas; participar das ações 
de educação em saúde; levantar os problemas concernentes A manutenção de equipamentos, 
aceitabilidade dos produtos e outros, a fim de estudar e propor soluções para resolvê-los; emitir parecer 
nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários para a 
realização dos programas; controlar os estoques de mantimentos de acordo com a previsão de gastos, 
supervisionar o armazenamento dos alimentos definindo e orientando quanto aos cuidados de preservação 
e conservação, participar, junto com profissionais das áreas de saúde, segurança, justiça e educação, dos 
programas federais, estaduais e municipais instituídos a partir da edição do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em sua 
área de atuação e propor medidas para a captação destes recursos bem como acompanhar e/ou participar 
da execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a aplicação dos recursos; orientar 
servidores em sua área de atuação para apuração de todos os procedimentos executados no âmbito de sua 
atuação, apurando seus resultados e efetuando o lançamento para efeito de registro e cobrança do SUS ou 
de outros órgãos conveniados; promover a avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; 
promover, adequação alimentar considerando necessidades especificas da faixa etária atendida; promover 
programas de educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e 
diretoria; executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da 
criança e família; avaliar o estado nutricional do cliente, a partir do diagnóstico clinico, exames 
laboratoriais, anamnese alimentar e exames antropométricos; estabelecer a dieta do cliente, fazendo as 
adequações necessárias; solicitar exames complementares para acompanhamento da evolução nutricional 
do cliente, quando necessário;prescrever complementos nutricionais, quando necessário; registrar em 
prontuário do cliente a prescrição dietoterápica, a evolução nutricional, as intercorrências e alta em 
nutrição; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em 
sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes A sua área 
de atuação; participar das ações de educação em saúde; participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizandoas em serviço ou ministrando aulas e palestras, a 
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fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnicocientificos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Recepcionista: Executar trabalhos de ligação, transmissão e recebimento de mensagens por telefone - 
Recepcionar as pessoas procurando identificá-las, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes 
informações necessárias; Marcar reuniões, receber recados ou encaminhá-los a pessoas ou Departamentos 
procurados; Atender chamadas telefônicas, manipulando telefones internos ou externos, para prestar 
informações e anotar recados; Registrar as visitas e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e 
comerciais, para possibilitar o controle dos atendimentos diários; operar mesa telefônica de transmissão e 
recepção, efetuando ligações internas e externas; executar as ligações interurbanas, determinadas por 
autoridades competentes; executar a central de regulação; manter atualizada a relação de números de 
telefones dos diversos setores da Prefeitura; zelar pelo equipamento telefônico; identificar defeitos nos 
aparelhos ou mesas e providenciar os reparos necessários; prestar informações ao publico em geral; 
apresentar noções de atendimento ao publico; executar outras atividades correlatas. 

Técnico em Enfermagem: Execução de atividades técnicas na área de enfermagem, orientando e 
assistindo os pacientes, com emprego de noções de anatomia, fisiologia e microbiologia, visando uma 
eficiente assistência a saúde pública - administrar medicamentos: via oral, via parenteral  (ID,  SC,  IM,  
IV), outras vias; fazer curativos; realizar limpeza, assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização: 
conceitos, importância, indicações; realizar atendimento à mulher: métodos anticoncepcionais, gravidez 
(alterações fisiológicas, assistência do auxiliar de enfermagem no pré-natal, complicações da gravidez); 
assistência do auxiliar de enfermagem no parto, no puerpério (normal e patológico) e na amamentação; 
dar atenção à criança: cuidados com o recém-nascido e prematuro, patologias do recém-nascido, noções 
de crescimento e desenvolvimento, assistência de enfermagem nas IVAS e nas IRAS, terapia de 
reintegração oral, assistência à criança desidratada e A. criança desnutrida, parasitoses, doenças 
transmissíveis comuns na infância; dar atenção ao adulto: patologias crônicas, hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes, noções sobre oncologia, assistência à saúde do trabalhador (principalmente doenças 
profissionais); apresentar noções de primeiros socorros, dados vitais, oxigenoterapia, sondagem gástrica, 
vesical, lavagem intestinal, gástrica, aplicações quentes e frias, massagens, observações de sinais e 
sintomas; oferecer assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico no pré e pós-operatório, terminologia 
cirúrgica; realizar outras atividades correlatas. 

Técnico em Farmácia: Executar tarefas de preenchimento de formulários e pedidos, recepcionar 
pacientes e clientes, controlar quantidade de medicamentos - auxiliar o farmacêutico naquilo em que este 
determinar; elaborar e manter atualizado o controle de estoque farmacêutico; preparar, desinfetar e 
esterilizar material e instrumentos de trabalho; fazer atendimento o atendimento da farmácia e do 
dispensamento de medicamentos; zelar pela conservação do material utilizado na execução de suas 
tarefas; executar outras atividades correlatas.  

III.  DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado nos termos da CF/88; 
b) Ser eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral; 
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c) Estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino; 
d) Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade na data de inscrição; 
e) Possuir a habilitação exigida para a função pleiteada, conforme descrito no quadro constante no item 
5.1 deste Edital; 
f) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas. 

IV. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.2 As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão nos dias e horários abaixo discriminados: 
Período: 26/07/2021 a 30/07/2021 
Horário: Das 13:00 As 16:00 horas 
Local: Escola Municipal Professora Maria Aparecida Passos, localizada na Travessa An Brasileiro de 
Castro, n.° 55, Centro, na cidade de São José da Barra, Minas Gerais. 

4.3 Não será cobrada taxa de inscrição. 

4.4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

Ficha de Inscrição (ANEXO I) devidamente preenchida, instruída com os seguintes documentos: 
a) Cópia da Carteira de Identidade ou equivalente; 
b) Copia do CPF; 
c) Cópia do Comprovante de Residência, 
d) Cópia do Titulo de Eleitor e Comprovante da última votação ou Certidão de quitação eleitoral emitida 
por meio eletrônico, através do website https://wwwfus.br/eleitor/certidões/certidao-de-quitação-
eleitoral;  
e) Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
f) Cópia do Comprovante de Escolaridade/Habilitação (Histórico Escolar, Declaração da Instituição de 
Ensino ou documento equivalente) em conformidade com a habilitação exigida, de acordo com o quadro 
do item 5.1 deste Edital; 
g) Cópia do comprovante de experiência profissional para comprovação de experiência para as funções 
que especifica neste Edital. São documentos hábeis a comprovar o tempo de experiência: Carteira de 
trabalho e Previdencia Scial (CTPS), holerites que constem a função exercida/pleiteada; Documentos 
oficiais expedidos por órgãos/autarquias da Admnistração Pública Federal/Estadual/Municipal. 
h) Para comprovar o tempo de efetivo exercício na Rede Farmácia de Minas, para o cargo de 
Farmaceutico/Bioquimico, serão aceitos os seguintes documentos: Declaração ou documento idôneo 
expedidos por órgão oficial da Administração Pública no qual conste o tempo de serviço trabalhado na 
Rede Farmácia de Minas; 
i) Carta de concessão de aposentadoria, em caso de o candidato se declarar aposentado, 
j) Termo de Procuração, com firma reconhecida em cartório, se o candidato inscrever-se por meio de 
procurador, bem como cópia simples do documento de identidade do procurador. 

4.5 0 candidato é o responsável pelo preenchimento da ficha de inscrição (Anexo I), e pela veracidade 
das informações prestadas, bem como dos documentos juntados. Estarão automaticamente eliminados do 

8 



PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

processo seletivo os candidatos cujas fichas de inscrição apresentar rasuras, incorreções, dados 
incompletos ou informações inveridicas. 

4.6 Será permitida a inscrição por procuração particular, com firma reconhecida em cartório, mediante 
entrega do instrumento de mandato, acompanhada obrigatoriamente do documento de identidade do 
procurador. Não será admitida mais de uma inscrição do mesmo candidato(a) para a mesma função. 

4.7 0 candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento 
da Ficha de Inscrição. 

4.8 Toda a documentação deverá ser enumerada e apresentada juntamente com a ficha de inscrição, em 
envelope lacrado e indevassável, rubricado em seus fechos e com as seguintes indicações: 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL No 003/2021 
NOME DO(A) CANDIDATO(A): 
FUNÇÃO PLEITEADA: 
ENDEREÇO: 
TEL/CELULAR:  
E-MAIL:  

4.9 0 não atendimento aos procedimentos estabelecidos para a inscrição implicará o seu cancelamento, se 
verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

4.10 0 candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 
condições estabelecidas neste Edital terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os 
atos decorrentes, mesmo que aprovado no processo seletivo e que o fato seja constatado posteriormente. 

4.11 As informações prestadas na Ficha de Inscrição constituem inteira responsabilidade do candidato, 
cabendo A. Comissão Examinadora o direito de excluir do processo seletivo aquele que preenche-la com 
dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inveridicas ainda que o fato seja constatado 
posteriormente, sem prejuízo das medidas legais cabíveis. 

4.12 0 membro da Comissão Examinadora, não se responsabilizará pela conferência dos 
documentos entregues nos envelopes de inscrição, corretos ou não, cabendo ao candidato esta 
responsabilidade. 

4.13 Uma vez efetivada a inscrição, não será possível a entrega de novos documentos, alteração dos 
documentos entregues ou alteração nas informações prestadas na Ficha de Inscrição. 

4.14 0 recebimento da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando 
solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital, sob pena de 
eliminação do certame. 

4.15 A documentação apresentada deverá corresponder a função pleiteada, sob pena de desclassificação. 

4.16 A ausência de qualquer documento importará na desclassificação e exclusão do candidato do 
processo seletivo. 
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4.17 Não se admitirá o envio por fax e/ou  e-mail  de qualquer documentação, solicitação ou recurso. 

4.18 Caso o candidato queira se candidatar a mais de uma função, deverá realizar a inscrição 
correspondente (uma inscrição para cada  fun  cão pleiteada), anexando a documentação referida no item 
4.4. 

V. DAS VAGAS: 

5.1 As vagas, pré-requisitos, carga horária e vencimento são os seguintes: 

Função N.° Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Pré-requisitos 
Vencimento 

Mensal 

Agente Administrativo 
Cadastro 
Reserva 

40 horas 
Ensino 	Médio 	(2° 	Grau) 	e 
Conhecimentos de Informática 

R$ 1.596,32 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Cadastro 
Reserva 

40 horas 

Ensino Fundamental Completo, 
Conhecimentos 	na 	area 	de 
informática e residir na área da 
comunidade em que atuar desde 
a data da publicação do Edital do 
processo seletivo público 

R$ 1.620,06 

Ajudante de Serviços 
Gerais* 

Cadastro 
Reserva 

40 horas Alfabetizado 
R$ 
1.076,15* 

Assistente Social 
Cadastro 
Reserva 

30 horas 
Ensino 	Superior 	em 	Serviço 
Social, com registro no órgão de 
classe competente 

R$ 3.333,14 

Auxiliar de Consultório 
Dentário do PSBF - ACD 

Cadastro 
Reserva 

40 horas 
Ensino Fundamental Completo e 
Conhecimentos 	na 	área 	de 
informática 

R$ 1.243,43 

Enfermeiro 
Cadastro 
Reserva 

40 horas 
Curso Superior de Enfermagem, 
com registro no órgão de classe 
competente 

R$ 3.779,48 

Enfermeiro do PSF 
Cadastro 
Reserva 

40 horas 

Curso Superior de Enfermagem, 
com registro no órgão de classe 
competente e conhecimentos de 
informática 

R$ 3.779,48 

Farmacêutico/Bioquímico 
Cadastro 
Reserva 

40 horas 

Curso Superior de Farmácia e 
Especialização em Bioquímica e 
Registro 	no 	Conselho 
Profissional Competente 

R$ 3.333,14 

Nutricionista 
Cadastro 
Reserva 

20 horas 
Nível Superior em Nutrição, com 
registro no  Cons.  Regional de 
Nutrição 

R$ 1.772,04 

Recepcionista 
Cadastro 
Reserva 

40 horas 
Ensino Fundamental Completo e 
conhecimentos em informática 

R$ 1.404,70 

Técnico em Enfermagem Cadastro 
Reserva 40 horas 

Curso Técnico de Enfermagem, 
e registro no conselho de classe 
competente 

R$ 1.596,30 

i  
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Técnico em Farmácia 
Cadastro 
Reserva 

40 horas 
Curso 	Técnico 	em 	Farmácia

' 
com registro no órgão de classe. 

R$ 1.448,65 

*Será assegurado ao contratado a remuneração  minima  de um salário mínimo. 

5.2 Para as vagas de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a distribuição das vagas dar-se-á por 
pólo de trabalho, da seguinte forma: 

Unidade Polo de Trabalho Vagas 

PSF Rural 
Cachoeira da laje Cadastro Reserva 
Bom Jesus dos Campos Cadastro Reserva 

PSF Urbano 
Furnas Cadastro Reserva 
Nossa Senhora de Fátima  (Can- Can)  Cadastro Reserva 
São José da Barra Cadastro Reserva 

5.2.1 Os pólos de trabalho abrangem as seguintes localidades: 
Polo de Trabalho Área Abrangente 
Cachoeira da laje Bairro cachoeira da Laje, sítios próximos a Cachoeira da Laje, Boa Vista 

até a Figueira, Tijuco Preto, Roseira, Cancanzinho, Serrinha, Açudinho e 
parte da Mata. 

Bom Jesus dos Campos Bairro Bom Jesus dos Campos, sítios e fazendas próximas, Fazenda 
Paineira e Unido, Açude, Figueira até o Porto do Guapé e parte da Mata, 
e Shangrild. 

Furnas Bairro de Furnas, Residencial Furnas e Salto. 
Nossa Senhora de Fátima 
(Can- Can) 

Nossa Senhora de Fátima  (Can-Can)  e Fazenda São José  

Sao  José da Barra  Salo  José da Barra e sítios próximos 

5.2.2 Das vagas para pessoas com deficiência. 

5.2.1 Fica reservado o percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas para pessoas com 
deficiência, sendo as funções do cargo compatíveis com doença que acomete o candidato. 0 
candidato deverá apresentar Laudo Médico que explicite qual a deficiência acometida pelo candidato, 
bem como atestar a compatibilidade entre a deficiência e a função pleiteada, de acordo com as atribuições 
descritas neste Edital; sob pena de o mesmo concorrer a vaga comum. 

5.2.2 No ato de publicação do resultado final, serão divulgadas duas listas: a primeira, chamada lista 
geral, com a relação de todos os candidatos classificados; e uma segunda, a "lista especial", contendo a 
classificação apenas dos candidatos com deficiência. 
5.2.3 Selecionados 05 (cinco) candidatos da lista geral, a quinta vaga deverá ser preenchida pelo primeiro 
candidato da lista especial. 

VI. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1 Da habilitação: Estarão habilitados os candidatos cuja documentação esteja completa e em acordo 
com as exigências dos itens  III  e IV deste Edital. Uma vez verificada a inexatidão, rasura, ou casos em 
que a documentação esteja incompleta, o candidato será desclassificado do presente certame. 
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6.2 Da Avaliação e Classificação: A análise dos documentos apresentados será realizada pelos membros 
da Comissão Examinadora constituída para esta finalidade, e a classificação dos candidatos 
inscritos/habilitados far-se-á de acordo com a formação/habilitação especifica, bem como da experiência 
profissional na área pleiteada, observados os critérios a seguir apresentados: 

6.2.1 Formação acadêmica: 
Para as funções de Nivel Alfabetizado: AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS. 

6.2.1.1 Formação acadêmica para a função de AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS. 
Titulo Número de pontos 

Ensino Fundamental Completo I 
Ensino Médio Completo ') 

Para as funções de Nível Ensino Fundamental Completo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E RECEPCIONISTA. 

6.2.1.2 Formação acadêmica para a função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
Titulo Número de pontos 
Ensino Médio Completo 2 
Ensino Médio Técnico Completo na área da saúde 3 
Ensino Superior Completo na área da saúde 4 
CNH Categoria A para os candidatos inscritos para Agente Comunitário de 
Saúde para Polo Rural 

5 

6.2.1.3 Formação acadêmica para a função de RECEPCIONISTA. 
Titulo Número de pontos 
Ensino Médio Completo 2 
Ensino Médio Técnico Completo em Administração ou áreas afins 3 
Ensino Superior Completo. 4 

6.2.1.4 Forma do acadêmica para a função de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD. 
Titulo  Munro  de pontos 
Ensino Médio Completo 2 
Ensino Médio Técnico de Auxiliar de Consultório Dentário 3 

Para as funções de  Mile!  Médio/Técnico Completo: AGENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM E TÉCNICO EM FARMÁCIA. 

6.2.1.5 Formação académica para a função de AGENTE ADMINISTRATIVO. 
Titulo Número de pontos 
Ensino Médio Técnico em Administração ou em Técnico em Serviços 
Públicos 

3 

Ensino Superior Completo 4 

6.2.1.6 Formação acadêmica para as funções de Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia. 
Titulo Número de pontos 
Ensino Superior Completo na área de Enfermagem ou de Farmácia 4 
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Para as funções de nível Superior Completo: ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, 
ENFERMEIRO PSF, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, NUTRICIONISTA. 

6.2.1.7 Formação acadêmica para a função de ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO 
PSF, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, NUTRICIONISTA. 
Titulo Número de pontos 
Certificado de Especialização latu sensu concluído na área pleiteada (requisito 
mínimo não será pontuado) (*) (***) 

4 

Certificado de Curso de Imunização** 5 
Diploma de Mestrado concluído na área pleiteada* 5 
Diploma de Doutorado concluído na  Area  pleiteada* 6 

(*) Para os Cursos de Pós Graduação latu sensu, Mestrado e Doutorado não haverá limites de pontua cão, sendo que, serão 
pontuados tantos quantos certificados/diplomas forem apresentados. 
(**) Pontuação utilizada somente para o cargo de Enfermeiro do PSF e ainda será pontuado uma única vez. 
(***) 0 Certificado de Especialização latu sensu somente será pontuado se  nab  for utilizado como comprovação de requisito 
para concorrer a vaga. 

6.3 Experiência profissional na  Area  pleiteada: 
Função Item Pontuação N° máximo 

de pontos (*) 

Agente Administrativo 
Efetivo exercicio na área 

pleiteada 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Agente Comunitário de 
Saúde 	- ACD 

Efetivo exercicio na área 
pleiteada 

1,0 ponto para cada 30 
dias de efetivo 

exercicio 
60 

Ajudante de Serviços Gerais 
Efetivo exercicio na área 

pleiteada (Limpeza de Prédio) 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Assistente Social 
Efetivo exercicio na área 

especifica de 
SAÚDE PÚBLICA 

1,0 ponto para cada 30 
dias de efetivo 

exercicio 
60 

Auxiliar de Consultório 
Dentário do PSBF - ACD 

Efetivo exercicio na área 
pleiteada 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Enfermeiro 

Efetivo exercicio na área 
especifica de 

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

1,0 ponto para cada 30 
dias de efetivo 

exercicio 
60 

Enfermeiro do PSF 
Efetivo exercicio na área 

especifica de 
ENFERMAGEM DE PSF 

1,0 ponto para cada 30 
dias de efetivo 

exercicio 
60 

Farmacêutico/Bioquímico Efetivo exercicio na área 
pleiteada 

0,5 ponto para cada 30  
dias de efetivo 

exercicio 
60 



PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

Efetivo exercicio na área 
(Rede Farmácia de Minas)* 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Nutricionista 
Efetivo exercicio na área 

pleiteada 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Recepcionista 
Efetivo exercício na área 

pleiteada 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Técnico em Enfermagem 
Efetivo exercicio na área 

pleiteada 

1,0 ponto para cada 30 
 

dias de efetivo 
exercicio 

60 

Técnico em Farmácia 

Efetivo exercicio na área 
especifica de 

DISPENSAck0 DE 

1,0 ponto para cada 30 
dias de efetivo 

exercicio 
60 

MEDICAMENTOS 
Documentos 	hábeis 	a 
comprovar a experiência 
na área pleiteada 

Cópia do comprovante de experiência profissional para comprovação 
de 	experiência para 	as 	funções 	que 	especifica 	neste 	Edital. 	Sao  
documentos hábeis a comprovar o tempo de experiência: Carteira de 
trabalho e Previdencia Scial (CTPS), holerites que constem a função 
exercida/pleiteada; 	Documentos 	oficiais 	expedidos 	por 
órgãos/autarquias da Admnistração Pública Federal/Estadual/Municipal; 
Declaração ou documento idôneo expedidos por órgão oficial da 
Administração Pública no qual conste o tempo de serviço trabalhado na 
Rede Farmácia de Minas. 

Obs.: Para tempo de experiência concomitante neio  set-6 pontuado duas vezes no mesmo item. 

6.3.1 Não será considerada a contagem de tempo que não explicite o período trabalhado e a área 
pleiteada pelo candidato. 

6.3.2 Os documentos deverão estar legíveis, datados e assinados pelo gestor do órgão declarante, sem 
rasuras, bem como em papel timbrado da instituição. 

6.3.3 Não serão aceitos documentos fora da data, horário e local indicado para as inscrições. 

6.3.4 Os certificados deverão conter impressa a carga horária, sem a qual não será efetuada a avaliação 
pertinente. 

6.3.5 0 tempo de experiência será computado em dias efetivamente trabalhados, no mínimo de 30 (trinta) 
dias completos. 

6.3.6 Em hipótese alguma, será devolvida qualquer documentaçao apresentada. 

6.3.7 A análise dos títulos é de caráter eliminatório até a exigência da titulação  minima  conforme itens  III  
e IV e dai por diante terá caráter meramente classificatório. 

6.3.8 A nota final da análise dos títulos será constituída do somatório dos pontos corridos obtidos pelo 
candidato. 
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6.3.9 0 tempo de exercício utilizado para o cômputo de aposentadoria não será computado para fins de 
classificação deste certame, sendo obrigatório, caso o(a) candidato(a) seja aposentado(a), a apresentação 
de documento expedido pelo INSS ou por regime próprio de previdência (carta de concessão de 
aposentadoria) que comprove o tempo utilizado para a aposentadoria. 

VII. DO RESULTADO PROVISÓRIO 

7.1 Do Resultado Provisório - após análise dos documentos apresentados será divulgada uma lista 
contendo a classificação provisória em ordem decrescente do total de pontos obtidos, por área pleiteada. 

7.2 0 resultado provisório será publicado no  site  oficial da Prefeitura Municpal de São José da Barra, no 
endereço www.saojosedabarra.mg.gov.br  e afixado no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal, 
conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. 

7.3 0 resultado final será calculado pela soma geral dos pontos obtidos na forma do item VI deste Edital. 

7.4 Serão desclassificados os candidatos que não satisfazerem os requisitos mínimos exigidos conforme 
os itens  III  e V deste Edital. 

7.5 Na hipótese de empate será dada preferência para efeito de classificação, sucessivamente: 
a) Ao candidato que tiver maior experiência profissional na área para a qual se inscreveu; 
b) Idade maior. 
c) Ao candidato que apresentar a maior nota na formação acadêmica, e; 
7.6 Os candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, completados até o Ultimo dia do prazo de 
inscrição, terão preferência sobre os demais, na hipótese de empate, adotando-se como primeiro critério 
de desempate, nesse caso, a idade mais elevada, nos termos do  art.  27, parágrafo único, da Lei n° 
10.741/2003. 

VIII. DOS RECURSOS 

8.1 0 candidato inscrito que não concordar com sua classificação provisória poderá interpor recurso, por 
escrito fundamentado em formulário próprio (Anexo II), no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir 
da publicação do resultado provisório. 

8.2 Os recursos serão julgados, pela Comissão Examinadora, no prazo de 06 (seis) dias, horas contados da 
sua interposição, conforme cronograma (anexo  III)  deste Edital. 

8.3 Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, relativamente à classificação, desde que 
devidamente fundamentado. 

8.4 Não serão aceitos recursos via fax ou via correio eletrônico. 

8.5 Não será conhecido o recurso que: 
a) for interposto fora do prazo; 
b) for interposto por via postal, fax ou correio eletrônico. 

15 



PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

c) não estiver de acordo com as exigências especificadas nos itens deste edital. 

8.6 As respostas dos recursos serão publicadas no  site  oficial no endereço 
www.saojosedabarra.mg.gov.br, bem como no mural de avisos da Prefeitura Municipal. 

IX. DO RESULTADO FINAL 

9.1 Do Resultado Definitivo - Após a publicação das respostas aos recursos interpostos será publicado, 
no dia 18/08/2021, o Resultado Definitivo do qual não caberá mais qualquer recurso. 

9.2 Não serão aceitos revisão de recursos ou recursos de recursos. 

9.3 0 resultado final deste processo seletivo será homologado pelo Chefe do Poder Executivo, através de 
Decreto de Homologação que será publicado no  site  oficial no endereço www.saojosedabarra.mg.gov.br, 
bem como no mural de avisos da Prefeitura Municipal. 

9.4 0 resultado definitivo ainda que homologado, poderá ser revisto de oficio pela Administração 
Pública, desde que fundamentado, quando constatado erro material e/ou de análise dos documentos 
apresentados. Neste caso deverá ser editado um novo Decreto Homologatório. 

9.5 A modificação do resultado definitivo que determinar uma reclassificação dos candidatos, terá como 
consequência imediata a extinção dos contratos eventualmente celebrados daqueles que não tiveram 
alcançados pontuação suficiente para a contratação em face da nova classificação. 

X. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO E DOS CONTRATOS 

10.1 0 presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, prorrogável uma única vez 
por igual período, a contar da data de publicação do Decreto que homologar o resultado final, ou até a 
realização de concurso público de provas e/ou provas e títulos, o que ocorrer primeiro; podendo os 
profissionais classificados ser chamados a firmar contrato por prazo determinado com o Município a 
qualquer tempo dentro do período de vigência. 

10.2 Os contratos firmados durante o prazo de vigência do presente processo seletivo simplificado terão 
vigência até no máximo o término da prorrogação do Processo Seletivo. 

10.3 Os contratos firmados poderão ser rescindidos antes do término de vigência do presente, caso haja 
interesse da administração ou realização de concurso público de provas e/ou provas e títulos. 

10.4 Havendo necessidade, os contratos firmados poderão ser prorrogados/renovados até o término da 
vigencia deste processo. 

XI. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1 Os candidatos aprovados no presente certame, poderão ser convocados de acordo com a necessidade 
e interesse público, respeitada a ordem de classificação deste certame. 
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11.2 As convocações serão realizadas por meio de publicação no  site  oficial do Municipio, no endereço 
www.saojosedabarra.mg.gov.br, bem como no mural de avisos da Prefeitura Municipal e também via  e-
mail,  desde que informado pelo(a) candidato(a) na ficha de inscrição (anexo I) deste Edital. Após a 
convocação, o candidato(a) convocado(a), terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, excluindo-se o dia da 
convocação, para apresentar-se junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de  Sao  José 
da Barra, na Travessa An Brasileiro de Castro, n.° 272 — Centro, munido dos documentos abaixo 
relacionados, sob pena de sua desídia/não apresentação ser considerada como renúncia ao objeto do 
certame, A. relação jurídica e ao direito de contratar com a municipalidade, podendo a Administração 
convocar o próximo candidato(a) classificado(a) da lista. 

11.3 Os documentos para assinatura do contrato são os seguintes: 

a) 02 (duas) fotografias 3/4, coloridas e recentes; 
b) Original e xérox da Carteira de Identidade (RG); 
c) Original e xérox do CPF; 
d) Original e xérox das certidões de nascimento ou casamento, e de nascimento de filhos; 
e) fotocópia autenticada do Titulo de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
g) fotocópia autenticada do cartão de PIS/PASEP; 
h) declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
i) declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, municipal, estadual, distrital 
ou federal, com respectivo horário.  (Art.  37, XVI e  Art.  40, § 6°, CF/88); 
j) certidão de antecedentes, expedida pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais; 
k) Original e xérox do Diploma e Registro Profissional de Categoria, com a habilitação especifica da área 
para a qual se inscreveu; 
1) comprovante de endereço atualizado (faturas de água, energia, telefone); 
m) declaração de não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/função pública; 
n) comprovante de conta no Banco do Brasil; 
o) caderneta de vacinação ou documento equivalente, quando filho menor de 07 anos; 
p) comprovante de frequência escolar dos filhos, a partir de 07 anos de idade; 
q) laudo médico subscrito por junta/ou médico do trabalho indicado pelo pelo Município, atestando a 
capacidade fisica e mental para o desempenho das funções; 
r) outros documentos solicitados pelo Setor de Recursos Humanos. 

11.4 É condição essencial para a assinatura do contrato a apresentação dos documentos mencionados no 
item anterior e da sua regularidade. A não apresentação da documentação prevista ou a sua irregularidade 
implicará a não realização do contrato ou a sua nulidade se celebrado sem esse requisito essencial. 

11.5 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não comparecer no local, data e hora 
estabelecidas no ato da publicação, exceto quando houver justificativa prévia por escrito, quando poderá 
ser designado para outra ocasião. 

11.6 As convocações poderão ocorrer durante todo o período de validade do Processo Seletivo; 

11.7 A classificação final no Processo Seletivo não assegurará o ingresso automático como servidor da 
público. 
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XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Os contratos originados deste processo seletivo simplificado reger-se-do em conformidade com a Lei 
Municipal n.° 321/2010, a Lei Complementar n°. 20/2007, a Lei Complementar n°. 21/2007 no que 
couber, especialmente quanto aos deveres e ao processo administrativo disciplinar. 

12.2 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Examinadora, observados os princípios e normas 
que regem a Administração Pública. 

12.3 E legalmente competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Alpinópolis, estado de 
Minas Gerais.  

Sao  José da Barra, 12 de julho de 2021. 

PAULO SÉRGIO LEANDRO DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANDRÉ LUIZ LEMOS DA SILVA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
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ANEXO I — FICHA DE INSCRIÇÃO 
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AJUDANTE DE 
SERVIÇOS GERAIS, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO 
PSBF - ACD, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO PSF, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, 
NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM 
FARMÁCIA. 
Nome do candidato: 

RG CPF Data de Nascimento 

Endereço Número CEP Complemento 

—giTrro —Cidade Estado 	 ' 

"Ione  E-mail   

( ) AGENTE ADMINISTRATIVO 
( ) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
( ) AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 
( ) ASSISTENTE SOCIAL 
( ) AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSBF 
( ) ENFERMEIRO 
( ) ENFERMEIRO DO PSF 
( ) FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
( ) NUTRICIONISTA 
( ) RECEPCIONISTA 
( ) TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
( ) TÉCNICO EM FARMÁCIA 

- ACD 

Anexar, enumerar e rubricar as cópias dos documentosjuntados no ato da inscrição e fazer referencia ao item que se enquadra. 

Assinale com um X os documentos que instruem a inscrição: 
( ) Ficha de inscrição — Anexo 1, devidamente preenchida e assinada; 
( ) Cópia da Carteira de Identidade ou equivalente; 
( ) 

 
Cópia da CNH categoria "A" para o cargo de Agente Comunitário de  Sande  - ACD; 

( ) Cópia do CPF; 
( ) Cópia do Comprovante de Residência; 
( ) Cópia do Titulo de Eleitor e Comprovante da última votação ou Certidão de quitação eleitoral emitida por meio eletrônico, através do website 

hups://www.jus.br/eleitor/certidões/certidao-de-quitação-eleitoral;  
( ) Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
( ) Cópia do Comprovante de Escolaridade (Histórico Escolar. Declaração da Instituição de Ensino ou documento equivalente) em conformidade com a 

habilitação exigida, de acordo com o quadro do item 5.1 deste Edital; 
( ) Carta de concessão de aposentadoria, em caso de o candidato se declarar aposentado; 
( ) Termo de Procuração, com firma reconhecida em cartório, se o candidato inscrever-se por meio de procurador, bem como cópia simples do documento 

de identidade do procurador; 
( ) Comprovação de experiência profissional; 
( ) Comprovação de formação acadêmica; 

) Outros 	  

Declaro que juntei 	 
(N° de folhas) 

 

) folhas no ato da inscrição. 
(N de folhas por cxtenso) 

ASSINATURA DO(A) CANDITADO(A) OU PROCURADOR LEGAL 
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DECLARAÇÃO 

Declaro sob as penas da Lei, serem verdadeiras todas as informações prestadas nesta Ficha de Inscrição, bem 
como a autenticidade dos documentos apresentados, estando de acordo com as normas deste Edital. Declaro 
ainda, ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o Processo Seletivo, e que 
aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para o exercício da função ora pleiteada, 
comprometendo-me, ainda, a sua devida comprovação, quando exigida. Declarao ainda ter o nível de 
escolaridade exigida para o exercício na função pleiteada. 

Declaro para os devidos fins que, na presente data, não sou aposentado(a) 

ASSINATURA DO(A) CANDITADO(A) OU PROCURADOR LEGAL  

OBSERVAÇÃO (Reservada à Comissão Examinadora): 

( ) Inscrição Deferida. 
( ) Inscrição Indeferida. 

Obs: 

I) Manly Alves  Alcântara  

2) Leene Pereira Alves Souza 

3) Drielle Crislaine Alves da Silva 

Assinatura da Comissão 
Examinadora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOSÉ DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

ATENÇÃO: 
Os documentos para a comprovação dos títulos deverão estar legíveis, sem rasura e devidamente formalizados pela instituição de referência. 
Não serão aceitos documentos fora da data, horário e locais indicados para as inscrições. 
Os certificados deverão conter impressa a carga horária, sem a qual não  sera  efetuada a avaliação pertinente. 
As certidões referentes à comprovação de efetivo exercício profissional no magistério deverão expressar claramente a descrição das atividades 
desenvolvidas, bem como ser expedida em formulário próprio e devidamente reconhecida pela autoridade competente em papel timbrado na instituição de 
ensino. 
Em hipótese alguma,  sera  devolvida qualquer documentação apresentada. 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2021 

Nome do Candidato: 
	

FICHA DE INSCRIÇÃO N" 

( ) AGENTE ADMINISTRATIVO 
( ) AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
( ) AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS 
( ) ASSISTENTE SOCIAL 
( ) AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSBF — ACD 
( )ENFERMEIRO 
( ) ENFERMEIRO DO PSF 
( ) FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
( ) NUTRICIONISTA 
( ) RECEPCIONISTA 
( ) TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
( ) TÉCNICO EM FARMÁCIA 

Assinatura do responsável pelo recebimento da inscrição 
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ANEXO II— FORMULÁRIO PARA RECURSO 
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AJUDANTE DE 
SERVIÇOS GERAIS, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO 
PSBF — ACD, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO PSF, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, 
NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM 
FARMÁCIA. 
Nome do candidato: 

RG CPF Data de Nascimento 

Endereço Número CEP ((implemento 

Bairro Cidade Estado 

Telefone  E-mail  

FATOS E FUNDAMENTOS DO RECURSO: 

SAo José da Barra, 	de 	 de 2021. 

Assinatura do Recorrente 
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de 2021.  São José da Barra, 	de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO JOSE  DA BARRA 
Estado de Minas Gerais 

RESERVADO A. COMISSÃO EXAMINADORA 

Assinatura da 1)  Many  Alves Alcântara 

Comissão 2)  Leene Pereira Alves Souza 
Examinadora 

3)  Drielle Crislaine Alves da Silva 
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ANEXO  III — CRONOGRAMA  
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SA ODE, AJUDANTE DE 
SERVIÇOS GERAIS, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO 
PSBF — ACD, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DO PSF, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, 
NUTRICIONISTA, RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM 
FARMÁCIA. 

Item Atividade Data 
01 Publicação do Edital 12/07/2021 

02 Período de Inscrição 
26/07/2021 a 30/07/2021 
(horário: Das 13:00 às 16:00 horas) 

03 
Análise dos documentos apresentados pela 
Comissão Examinadora 02/08/2021 a 06/08/2021 

04 Publicação Resultado Provisório 09/08/2021 

05 Prazo para Interposição de Recursos 10/08/2021 a 11/08/2021 
(horário: Das 13:00 às 16:00 horas) 

06 Avaliação dos Recursos 12/08/2021 a 17/08/2021 
07 Publicação do Resultado Final 18/08/2021 
08 Publicação do Decreto Homologatório 19/08/2021 
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