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Edital 01/2021

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM
CARÁTER TEMPORÁRIO E POR PRAZO DETERMINADO

 

A Secretaría Municipal de Saúde de BELA VISTA DO MARANHÃO, por determinação da Exma. Secretária Municipal, CAMILA SILVA DA
CONCEIÇÃO torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores da saúde em caráter
temporário, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº. 03/2020, de 18 de fevereiro de
2020:

I  - DOS CARGOS

 

As contratações são destinadas ao preenchimento temporário de vagas para o exercício de 2021, de acordo com a necessidade da Prefeitura
Municipal de BELA VISTA DO MARANHÃO e demanda da Secretaria Municipal de Saúde;

Os cargos, vagas, vencimento e requisitos exigidos são os estabelecidos de acordo com o previsto neste edital;

A jornada de trabalho será distribuída da seguinte forma:

LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO Nº VAGAS CARGA HORÁRIA SEMANAL
Agente de Combate de Endemias 09 40h
Auxiliar Administrativo 26 40h
Auxiliar de Serviços de Saúde 10 40h
Auxiliar de Cirurgião Dentista 05 40h
Auxiliar de Serviços Gerais 20 40h
Agente de Portaria 24 40h
Digitador 06 40h
Enfermeiro 10 40h
Farmacêutico 01 40h
Fisioterapeuta 02 40h
Fonoaudiologo 01 40h
Médico ESF 05 40h
Medico Plantonista 07 40h
Motorista 12 40h
Nutricionista 01 40h
Odontologo 06 40h
Psicólogo 01 40h
Técnico de Enfermagem 22 40h
Técnico de Laboratório 02 40h
Tecnico em Radiologia 01 40h

Poderá haver suplementação das jornadas de trabalho, a critério da administração municipal;
Os horários de cumprimento da jornada de trabalho serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo inclusive, ser cumpridos
aos sábados, domingos e feriados e em períodos diurnos ou
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II   DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

O processo seletivo simplificado para contratação imediata será regido por este Edital e coordenado pela comissão instituída pela Portaria nº
001/2021-SEMUS e por eventuais retificações posteriores que serão publicadas, se for o caso.

A seleção de que se trata este Edital será realizada mediante análise curricular e avaliação de títulos de caráter classificatório e eliminatório.

O Processo Seletivo Simplificado não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da
Constituição da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou através de procurador. A procuração NÃO precisa ser feita em cartório, mas deve ter
assinatura reconhecida em cartório.

A irregularidade ou ilegalidade constatada a qualquer tempo, em qualquer dos títulos acarretará a anulação do referido documento, bem como, na
desclassificação e/ou exoneração do candidato.

Este edital, em observância ao disposto nas Leis Municipais nº 03/2020 e 012/2021 estabelecem as regras para o Processo Seletivo Simplificado para
contratação por tempo determinado, abrangendo a seleção, a contratação por tempo determinado e a dispensa do profissional contratado.

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (Um) ano, admitida a prorrogação por igual período, de acordo com o interesse da
Administração Pública, para a vaga disponível.

O candidato é responsável por todas as informações a serem prestadas durante o Processo Seletivo Simplificado e, a constatação, em qualquer fase do
processo ou mesmo na vigência do contrato, de irregularidades nas informações ou na documentação implicará a exclusão do candidato ou, se for o
caso, a rescisão contratual, além das penalidades cabíveis.

A Administração poderá alterar unilateralmente o local de prestação do serviço

 

III  - DAS INSCRIÇÕES

 

3.1 A inscrição deverá ser efetuada das 8h as 17hs dos dias 16 e 17 de março de 2021, limitado o número de inscrições por turno com objetivo
de evitar aglomerações, sendo dividido atendimento para inscrições por senha á critério da comissião organizadora, exclusivamente na
Secretaria Municipal de Saúde da cidade de BELA VISTA DO MARANHÃO;

O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Processo Seletivo
São requisitos para a inscrição:

Ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;

Possuir os requisitos necessários para exercer o emprego;

Ter 18 (dezoito) anos completos

Para inscrever-se o candidato deverá:

Preencher a ficha de inscrição, durante o período de inscrição 8h as 17hs dos dias 16 e 17 de março de 2021, exclusivamente na Secretaria
Municipal de Saúde da cidade de BELA VISTA DO MARANHÃO;

Ler o Edital na íntegra e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;

Solicitar a ficha de inscrição.
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A efetivação da inscrição só ocorrerá mediante entrega da ficha de inscrição assinada com os seguintes documentos:
Cópia simples acompanhada de original da Cédula de Identidade e CPF;

Para os curos técnicos e superiores, cópias simples do Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de Curso de acordo com os pré-
requisitos constantes no item I - DO CARGO deste Edital.
Não serão aceitas inscrições por via postal, e-mail ou extemporâneas.

Não será considerada efetuada a inscrição que não atender total e corretamente o exposto neste capítulo;
01 Foto 3 x 4;
Comprovante de residencia.

IV - DAS INSCRIÇÕES DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

 

O candidato deverá no ato da inscrição indicar se possui necessidades especiais, de acordo com o Decreto 3.298 de 20/12/99.
O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
Das vagas destinadas para cada Cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, para serem providas na
forma do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Somente haverá reserva imediata para pessoas com deficiência no Cargo cujo número de vagas for igual ou superior a 20 (vinte).
Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 4.3 deste Edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), respeitando o que determina o Item 3.1 e desde
que não ultrapasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas por Cargo.

O candidato inscrito com necessidades especiais deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, e, no período de
inscrição encaminhar, juntamente com a ficha de inscrição assinada e com a documentação descrita no item

3.5.3 no prazo conforme o item 3.4.1, os seguintes documentos:

relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a causa da deficiência;
requerimento com a qualificação completa do candidato, bem como a especificação do cargo para o qual está inscrito;

Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, e que
constituam inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social, de acordo com o previsto no Decreto 3.298 de
20/12/1999.
Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passível de correção, como, miopia, astigmatismo
A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições da função é obstativa à inscrição no Processo Seletivo
As pessoas com necessidades especiais participarão do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de condições com os demais
Após o ingresso do candidato a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação da função, bem como para
aposentadoria por
As vagas reservadas às pessoas com necessidades especiais ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição destes candidatos,
Serão elaboradas duas listas de classificados, uma geral, com relação de todos os candidatos, e uma especial, com a relação dos candidatos
com necessidades especiais, após comprovação da compatibilidade da deficiência com o emprego, por médico especialista.
As pessoas com necessidades especiais aprovados deverão submeter-se a perícia Médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência
com o exercício das atribuições do

V - DA SELEÇÃO /CLASSIFICAÇÃO

 

A seleção será realizada mediante análise curricular, títulação.
A seleção será realizada pela Comissão Especial designada pela Secretaria Municipal de Saúde, que coordenará o Processo Seletivo
Para efeitos de classificação do presente processo seletivo, serão considerados as seguintes pontuações para os títulos e a entrevista:

VI - DA ANÁLISE DO CURRÍCULO E TÍTULOS

 

A análise de títulos representa a etapa da seleção e possui caráter classificatório, sendo que a apresentação dos títulos (em cópias) deverão ser
entregues no ato da inscrição.
Não serão aceitos em nenhuma hipótese, documentos comprobatórios após a inscrição do
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Para efeitos de classificação do presente processo seletivo, serão considerados as seguintes pontuações para os títulos e a entrevista:

TÍTULOS
VALOR A SER ATRIBUÍDO PONTUAÇÃO MÁXIMA

Experiência na área de atuação para o cargo a que
concorre

05 (cinco) pontos

por       ano            de atuação 15 (quinze) pontos

Certificado de Formação em Nível Médio na
Modalidade Normal e/ou Declaração/Diploma de
Curso Superior.

05 (cinco) pontos 05 (cinco) pontos
Cursos de aperfeiçoamento na área do respectivo
cargo, no mínimo 40 (quarenta) horas, realizado
nos últimos 03 (três) anos até a data do início das
inscrições deste seletivo.

02 (dois) pontos por    
curso           de

aperfeiçoamento
10 (dez) pontos

Curso de especialização na área da saúde. 05 (cinco) pontos 05 (cinco) pontos
Mestrado na área da saúde. 10 (dez) pontos 10 (dez) pontos

Doutorado na área da saúde. 20 (vinte) pontos 20 (vinte) pontos
Entrevista 35 (trinta e cinco) pontos 35 (trinta e cinco) pontos

TOTAL DE PONTOS PONTOS 100
    

Os cursos de graduação e pós-graduação deverão ser reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Havendo empate na AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, o critério para desempate será: 1º - O candidato de maioridade;

2º - Maior tempo de experiência no cargo;

VII. DA ENTREVISTA

 

 

Esta etapa terá de caráter classificatório, e será realizada, após o encerramento das etapas de análise curricular e dos títulos, e terá duração total
de no máximo 10 (quinze) minutos por
Os candidatos serão convocados para entrevista por meio de edital que será publicado no mural da Prefeitura e Secretaria Municipal de SAÚDE,
devendo comparecer à etapa de entrevista munidos de Currículo Vitae comprovado e documentos de identificação com foto, para conferência e
assinatura da lista de frequência, com 30 (trinta) minutos de antecedência do início da entrevista. O não comparecimento do candidato nesta
etapa importará na eliminação sumária desta etapa, não cabendo recurso desta decisão.
Os candidatos serão entrevistados individualmente por uma banca examinadora composta por 03 (três)
Cada componente da Banca irá atribuir, de forma individual, pontuação na escala de “0” (zero) a “35” (trinta e cinco) pontos, sendo a pontuação
final do candidato uma média dessas avaliações.
Na avaliação da entrevista serão considerados o domínio do conhecimento quanto ao cargo concorrente e habilidades
Serão desclassificados os candidatos que obtiveram menos de 35 (trinta e cinco) pontos na avaliação geral (somatório da avaliação de títulos e
entrevista), não cabendo recurso desta decisão.

7.4 Serão convocados para a primeira etapa da entrevista 50% dos candidatos classificados na prova de título.

7.5 Utilizar, obrigatoriamente, dentro da secretaria de saúde, máscaras (caseiras ou cirúrgicas), conforme Decreto n° 35.476 de 20 de Abril de 2020, do
Governo do Maranhão.
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7.6 A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, desde a entrada até a saída do local de provas. Será permitido que o candidato leve máscara
reserva para troca durante o período que permanecer na escola.

7.8 Ao candidato será permitido a retirada da máscara para alimentação, para ingestão de líquidos. Logo após o término destas, colocá-la imediatamente.

7.9 O descarte da máscara de proteção contra a Covid-19, durante o período que permanecer nas dependências da escola, deve ser feito pelo
participante de forma segura, nas lixeiras do local da entrevista

7.10 Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo.

7.11 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

7.12 Será disponibilizado álcool em gel nos locais de aplicação das etapas do processo seletivo, para higienização das mãos e equipamentos da equipe
de trabalho.

7.13 No momento de identificação do candidato, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel para conferência e assinatura da lista de
frequência. Os membros da comissão organizadora poderão solicitar ao candidato que abaixe a máscara rapidamente, caso indispensável para afastar
dúvida quanto à identidade do candidato.

7.14 O candidato deverá levar os seus próprios copos ou garrafas com água em todas as etapas processo seletivo. .

7.15 Caso seja identificado algum candidato com temperatura acima de 37,8°C, este deve ser orientado, na portaria, a procurar um serviço médico
externo mais próximo;

7.16 O candidato deverá informar na semana da entrevista e a qualquer momento, se testou positivo para a COVID ou teve contato com pessoa
infectada. Neste caso, não poderá participar da entrevista.

7.17 A entrada de pessoas com sintomas gripais e/ou que não estejam portando máscaras de forma correta não será permitida.

7.18 Será automaticamente eliminado do seletivo o candidato que, durante a realização da enrega de título e da entrevista, descumprir as medidas de
proteção constantes neste edital.

VIII  - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS/CONVOCAÇÃO

 

Todos os atos do Processo Seletivo Simplificado serão devidamente divulgados por meio de edital que será publicado no mural da prefeitura e
secretaria municipal de SAÚDE. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado nos
canais de comunicação
A convocação para designação e/ou contratação obedecerá à ordem de classificação final dos
O candidato que não comparecer no prazo de 01 (um) dia útil após convocação de que trata o item anterior, será considerado

IX- DO REGIME PREVIDENCIÁRIO E O REGIME JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO

 

9.1 Os contratados serão vinculados como contribuintes ao regime geral de previdência, com retenção da contribuição previdenciária ao Instituto
Nacional de Seguridade Social INSS, conforme previsto na legislação federal.

9.2. O Regime Jurídico de contratação será por tempo determinado.

X   - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

 

10.1 Os documentos obrigatórios para contratação são: RG; CPF; Título com o comprovante da última votação ou quitação eleitoral; Certificado de
reservista, para candidatos do sexo masculino; Comprovante de residência atual; comprovante de escolaridade (diploma/certificado e histórico escolar);
certidão de nascimento ou casamento; CPF e RG do conjugue; declaração de não acúmulo de cargo público e incompatibilidade de horário.

10.2- É vedada a contratação de servidor ou empregado da Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como de suas subsidiárias ou
controlados ressalvados os casos previstos na Constituição Federal.

10.3 - São condições para a designação e/ou contratação:
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1. a) Ter sido aprovado/classificado no Processo Seletivo Simplificado;
2. b) Apresentar documentação completa, devidamente relacionada no item 10.1 deste

 

XII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

- A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo Seletivo Simplificado contido neste Edital;
A participação do candidato no processo seletivo gera apenas a expectativa de designação e/ ou contratação aos candidatos classificados, não
sendo obrigatória à contratação dos candidatos aprovados imediatamente;
É reservado à Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão, o direito de proceder à designação e /ou contrato administrativo dos classificados,
em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades;
Os casos omissos no presente neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo, e se necessário, encaminhados a Assessoria
Jurídica do Município;
Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de retificação divulgada por meio de edital que será
publicado no mural da prefeitura e secretaria municipal de SAÚDE;
O prazo de vigência do presente edital será de no máximo 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período se de interesse da
administração municipal;
- Os contratos dos referidos profissionais findam-se dia 30/12/2021 ou com o fim do calendário escolar municipal, caso este se sobreponha;
- Integram o presente Edital os seguintes Anexos: Anexo I - Ficha de Inscrição - Formulário;

Anexo II - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO; Anexo III - FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE TÍTULOS;

Anezo IV - OS CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO E REQUISITOS EXIGIDOS.

Bela Vista do Maranhão, 10 de março de 2021.

CAMILA SILVA DA CONCEIÇÃO

Secretaria de saúde

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
EDITAL Nº. 01/2021

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

 

Nº da Inscrição:                        _

Candidato (a) ao cargo de ________________________________________

Nome do candidato (a)                                                                                                                  

Identidade:                                                _Órgão                        _ Expedidor:                              

CPF:                                                     _ Data de Nascimento:                /_              /_                 

nacionalidade:_                                                     _ Naturalidade:_                                              

Titulo de Eleitor:                                                       _ Zona:                             Seção:                 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO- MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://belavista.ma.gov.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 224315be7110977399ee03fa7c27bfc72594ac24

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO



Bela Vista do Maranhão- MA :: Diário Oficial - Edição 274 :: Sexta, 12 de Março de 2021 :: Página 7 de 9

C
ar

im
bo

 d
e 

T
em

po
 : 

13
/0

3/
20

21
 0

0:
02

:1
9

P
ág

in
a 

7 
de

 9

Endereço:_                                                                           __            _nº                                    

Bairro:_                                                                 Município:_                                                   _ UF:                                    

Escolaridade:                                                                                                                             

Tel: (     ) __                                                                 Celular: (     )__                                       _

 E-mail:_                                                                                                                                         

_                                                                                                                                   

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE

SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2021. DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS.

Data da Inscrição:    _/        /        .

Assinatura do candidato:                                                                                              

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Candidato (a):                                                                                                           

Descriminação: Recebi a ficha de inscrição nº __/2021, anexo I do edital nº 01/2021, referente ao Processo de Seleção Simplificada para contratação
temporária de servidor- SEMUS- (Bela Vista do Maranhão-MA.

Quantidade de títulos entregues                               

Assinatura do servidor/responsável:                                                                

Bela Vista do Maranhão,          de                                           de 2021.

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

ROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES - EDITAL Nº. 01/2017

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

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
EDITAL Nº. 01/2021
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ANEXO II - DO CRONOGRAMA DE EVENTOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

 

 

 

DATA

 

EVENTO
16/03 e 17/03 INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS TÍTULOS;
19/03 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR - I

ETAPA - análise de títulos;
  22/03 PERÍODO DA II ETAPA - ENTREVISTA
24/03 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR;
25/03 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
26/03 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
29/03 PERÍODO PARA CONTRATAÇÃO/LOTAÇÃO

As datas estabelecidas neste edital poderão sofrer alteração enquanto não consumada a etapa

que lhe disser respeito.

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -
EDITAL Nº. 01/2021

ANEXO III - FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE TÍTULOS

 

Cargo:                                                                               _  Nº de inscrição: _                    

Nome do candidato:_                                                                                     

TÍTULOS
VALOR A SER ATRIBUÍDO PONTUAÇÃO MÁXIMA

Experiência na área de atuação para o cargo a que
concorre

05 (cinco) pontos

por       ano       de atuação 15 (quinze) pontos

Certificado de Formação em Nível Médio na Modalidade
Normal e/ou Declaração/Diploma de Curso Superior.

05 (cinco) pontos 05 (cinco) pontos
Cursos de aperfeiçoamento na área do respectivo cargo,
no mínimo 40 (quarenta) horas, realizado nos últimos 03
(três) anos até a data do início das inscrições deste
seletivo.

02 (dois) pontos por      curso   
de

aperfeiçoamento
10 (dez) pontos

Curso de especialização na área da saúde. 05 (cinco) pontos 05 (cinco) pontos
Mestrado na área da saúde. 10 (dez) pontos 10 (dez) pontos

Doutorado na área da saúde. 20 (vinte) pontos 20 (vinte) pontos
Entrevista 35 (trinta e cinco) pontos 35 (trinta e cinco) pontos

TOTAL DE PONTOS PONTOS 100
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