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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 
 
A Prefeitura Municipal de Apiaí, com sede à Ladeira Manoel Augusto, nº. 92, Centro, na 
cidade de Apiaí, torna público que realizará, nos termos e condições adiante descritas, o 
Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2021 para contratação para os cargos de 
Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar em Saúde Bucal, Dentista, 
Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista, 
Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Neurologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Psicóloga, 
Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Terapeuta Ocupacional, por tempo 
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos 
termos da Lei Municipal nº 188, de 15/12/2021 e em conformidade com o inciso IX do 
artigo 37 da Constituição Federal, para os cargos atualmente vagos, os que vagarem e os 
em substituição, conforme as condições previstas neste Edital e seus anexos. 

 
1. DOS OBJETIVOS  

1.1. A Seleção destina-se a contratar, junto à Prefeitura do Município de Apiaí, por meio de 
Processo Seletivo Simplificado, pessoas aptas a atuar na Municipalidade exercendo as 
funções dispostas no item 2, seguindo o Regime Jurídico de Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável nos termos da Lei 
Municipal nº. 188, de 15/12/2021. 

1.2. A classificação alcançada não implicará em contratação imediata, mas sim dentro das 
necessidades da Prefeitura Municipal de Apiaí. 

 

2. DOS CARGOS 

2.1. A presente seleção será feita para os seguintes cargos, conforme segue: 

Denominação C/H Ref.* Vencimento Vagas Requisitos 

Assistente 
Social 30 h/s XII R$ 2.007,34 02 

Assistente Social, registro no 
Conselho de Classe 

Auxiliar de 
Enfermagem 

40 h/s VI R$ 1.133,09 06 
Ensino Médio Completo e 
registro no Conselho de 

Classe 

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

40 h/s II R$ 1.100,00 06 
Ensino Técnico e registro no 

Conselho de Classe 

Dentista 40 h/s XII R$ 2.007,34 06 
Curso específico e registro no 

Conselho de Classe 

Enfermeiro 40 h/s XII R$ 2.007,34 14 
Curso específico e registro no 

Conselho de Classe 

Farmacêutico 40 h/s XI R$ 1.824,85 05 
Curso específico e registro no 

Conselho de Classe 

Fisioterapeuta 30 h/s XII R$ 2.007,34 02 
Curso específico e registro no 

Conselho de Classe 

Fonoaudiólogo 30 h/s XII R$ 2.007,34 02 
Curso específico e registro no 

Conselho de Classe 

Médico 
Cardiologista 40 h/s XVI R$ 2.938,94 01 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 
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Médico Clínico 
Geral 40 h/s XVI R$ 2.938,94 08 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Médico 
Ginecologista 40 h/s XVI R$ 2.938,94 01 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Médico 
Neurologista 40 h/s XVI R$ 2.938,94 01 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Médico 
Oftalmologista 40 h/s XVI R$ 2.938,94 01 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Médico 
Ortopedista 40 h/s XVI R$ 2.938,94 01 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Médico 
Pediatra 40 h/s XVI R$ 2.938,94 02 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Médico 
Psiquiatra 40 h/s XVI R$ 2.938,94 01 

Curso específico e registro no 
Conselho de Classe 

Psicóloga 40 h/s XII R$ 2.007,34 01 
Curso Específico e registro no 

Conselho de Classe 

Técnico de 
Enfermagem 40 h/s VIII R$ 1.371,04 20 

Ensino Médio Completo e 
curso específico  

Técnico em 
Laboratório 

40 h/s VIII R$ 1.371,04 01 
Ensino Médio Completo e 

curso específico 

Terapeuta 
Ocupacional 

30 h/s XII R$ 2.007,34 02 
Curso específico e registro no 

Conselho de Classe 

* Referência constante no Anexo III da Lei Municipal nº. 127, de 30/09/2011. 
 

2.2. As vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 
Saúde, prioritariamente; todavia, os cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional poderão atuar também no Centro 
Municipal de Atendimento Especializado – CEMAE, de acordo com a necessidade. 

2.3. O Edital atenderá a necessidade de contratação para os cargos atualmente vagos, os 
que vagarem e os em substituição, conforme as condições previstas neste Edital e seus 
anexos, bem como será utilizado para as vagas que forem criadas por lei de acordo com a 
necessidade dos serviços no âmbito municipal. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições estarão abertas a partir de 28 de dezembro de 2021 e se encerrarão no 
dia 11 de janeiro de 2022; 

3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura 
Municipal de Apiaí, disponível em: www.apiai.sp.gov.br , por meio de formulário eletrônico; 

3.3. Não haverá pagamento de taxa de inscrição. 

3.4. A Relação de inscritos e habilitados para a entrevista será publicado no dia 12 de 
janeiro de 2022 exclusivamente no site da Prefeitura Municipal de Apiaí, disponível em: 
www.apiai.sp.gov.br  

3.5. O candidato que por algum motivo não constar na relação de inscritos ou tiver sua 
inscrição indeferida poderá apresentar recurso entre os dias 12 a 13 de janeiro de 2022 
no Setor de Protocolo e Expediente na sede da Prefeitura, no endereço Ladeira Manoel 
Augusto, nº. 92, Centro, Apiaí/SP, ou enviá-la para o e-mail: protocolo@apiai.sp.gov.br  

http://www.apiai.sp.gov.br/
http://www.apiai.sp.gov.br/
mailto:protocolo@apiai.sp.gov.br
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3.6. A relação final de inscritos e habilitados para entrevista será publicada exclusivamente 
pela internet, no site da Prefeitura Municipal de Apiaí, disponível em: www.apiai.sp.gov.br , 
em 14 de janeiro de 2022. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

4.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da convocação para exercer a 
função. 

4.3. Não registrar antecedentes criminais. 

4.4. Estar no gozo de seus direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite 
com o Serviço Militar. 

4.5. Preenchimento do Formulário de Inscrição no site da Prefeitura Municipal de Apiaí, 
disponível em: www.apiai.sp.gov.br; 

4.6. Anexar, no formulário eletrônico, os seguintes documentos, em formato de PDF, 
legíveis: 

a. Cédula de Identidade (RG); 

b. CPF (não será necessário caso já conste no RG); 

c. Comprovante de Residência; 

d. Documento(s) comprobatório(s) de acordo com o cargo pretendido. 

e. Títulos de acordo com o Anexo I deste edital. 

4.7. Gozar de boa saúde física e mental; em caso de portador de necessidades especiais, 
o candidato deverá apresentar atestado médico comprovando a deficiência e capacidade 
para a realização do serviço para o qual está se candidatando. 

4.8. No preenchimento do formulário de inscrição, o candidato com deficiência deverá 
declarar o tipo e o grau de deficiência que apresenta, anexando, no formulário de 
inscrição, laudo ou declaração médica que ateste a deficiência. 

4.9. Os candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo Simplificado em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à análise de currículo. 

4.10. Os candidatos poderão imprimir seu formulário de inscrição, antes de concretizá-la, 
caso prefiram (não é obrigatório). 

 

5. DA ANÁLISE CURRICULAR 

5.1. A análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, será pontuada de 0 
(zero) a 20 (vinte) pontos, conforme as condições descritas no Anexo I deste Edital, e será 
realizada por Comissão formada por servidores públicos municipais da Prefeitura de Apiaí, 
nos termos da Portaria Municipal nº. 345, de 16/12/2021. 

5.2. Em hipótese alguma será aceita a entrega posterior de documentos, mas somente 
no ato da inscrição, por meio eletrônico, conforme disposto nos itens 3 e 4. 

5.3. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão 
desprezados. 

http://www.apiai.sp.gov.br/
http://www.apiai.sp.gov.br/
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5.4. Será de inteira responsabilidade do candidato a entrega da documentação referente 
a análise de currículo nos termos deste Edital e seus anexos, sob pena de não serem 
considerados pela banca examinadora. 

5.5. Serão recusados, liminarmente, as documentações que não atenderem as 
exigências deste Edital e seus anexos. 

5.6. Os comprovantes de experiência profissional utilizados na análise do currículo serão 
aceitos quando expedidos por instituição autorizada, com devido registro em carteira 
profissional ou outro documento oficial comprobatório. 

 
6. DA ENTREVISTA 

 
6.1. A entrevista será de caráter classificatório e eliminatório, sendo pontuada com nota 
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, e está prevista para ser realizada entre os dias 14 a 20 de 
janeiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua 1º de Maio, nº. 994, 
Centro, Apiaí – SP; 

6.2. A entrevista tem por objetivo possibilitar um maior conhecimento sobre o candidato 
e levantar mais informações que permitam uma avaliação adequada das características e 
experiências referentes ao perfil pretendido.  

6.3. Será analisada a apresentação e comportamento do candidato relacionado à 
apresentação pessoal e desenvoltura, bem como o nível de conhecimento e experiência no 
cargo pretendido. 

 
7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO E DOS RECURSOS 

7.1. O resultado da seleção será publicado no dia 21 de janeiro de 2022 no site da 
Prefeitura de Apiaí, no endereço eletrônico: www.apiai.sp.gov.br, e também no Paço 
Municipal; 

7.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação tendo por 
base o resultado da análise da documentação apresentada (de acordo com os requisitos 
exigidos), somados à pontuação da entrevista, com base no Anexo I deste Edital, sendo 
que a pontuação máxima será de 30 (trinta) pontos, sendo: 20 (vinte) pontos da análise 
curricular e 10 (dez) pontos da entrevista. 

7.3. Serão considerados os seguintes critérios para desempate: 

a. Maior idade  

b. Maior tempo de experiência na função; 

c. Maior número de filhos. 

7.4. O prazo para recurso será no período de 21 a 24 de janeiro de 2022.  

7.5. Para recorrer contra o resultado da análise de currículo e/ou entrevista do Processo 
Seletivo Simplificado, o candidato deverá fundamentar sua justificativa e protocolá-la no 
Setor de Protocolo e Expediente na sede da Prefeitura, no endereço Ladeira Manoel 
Augusto, nº. 92, Centro, Apiaí/SP, ou enviá-la para o e-mail: protocolo@apiai.sp.gov.br  

7.6. No caso de provimento do recurso interposto, esse poderá, eventualmente, alterar a 
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior. 

http://www.apiai.sp.gov.br/
mailto:protocolo@apiai.sp.gov.br
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7.7. A Comissão do Processo Seletivo Simplificado constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 

7.8. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso. 

7.9. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital não será 
conhecido, bem como não será conhecido aquele que não apresentar fundamentação e 
embasamento referente a sua justificativa. 

7.10. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que 
regulamenta a Lei 7853/89, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas 
existentes para as pessoas com deficiência.  

a. Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior 
a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para a pessoa com 
deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará 
condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), 
caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou função. 

b. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99. 

c. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 
no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão 
do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos.  

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

8.1. O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado e sua homologação pelo 
Prefeito Municipal serão publicados no dia 26 de janeiro de 2022 no site da Prefeitura de 
Apiaí, no endereço eletrônico: www.apiai.sp.gov.br, no Paço Municipal da Prefeitura e na 
imprensa local. 

   

9. DO PRAZO DE VALIDADE DA SELEÇÃO 

9.1. A presente Seleção terá um prazo de validade de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período, a contar da data de sua homologação. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Na ausência de Cédula de Identidade original, os candidatos poderão apresentar no 
ato da inscrição documentos outros como: Carteira de Trabalho, Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação com foto, desde que permitam a identificação do 
candidato com clareza. Não serão aceitos quaisquer outros documentos diferentes dos 
definidos acima. 

10.2. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa 
satisfazer todas as condições estabelecidas neste edital, terá sua inscrição cancelada e, 
em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na 
análise curricular, ainda que constatado posteriormente. 

http://www.apiai.sp.gov.br/
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10.3. Eventuais problemas advindos com a realização desta Seleção serão resolvidos pela 
Comissão Fiscalizadora e Organizadora, em processo em que prevalecerá o princípio da 
ampla defesa, sendo a decisão da Comissão soberana. 

10.4. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 
Apiaí, 23 de dezembro de 2021. 

 
 
 

Sérgio Victor Borges Barbosa 
Prefeito do Município de Apiaí  
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ANEXO I 
 

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

1.1. TABELA DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE CURRICULAR 
 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 
PONTUAÇÃO 

POR ITEM 
LIMITE MÁXIMO 

DE PONTOS 

Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível 
de Especialização, na área de conhecimento do Processo 
Seletivo ou em áreas afins, com carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas (até o máximo de 2 cursos) 

1,00 2,00 

Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível 
de Mestrado, na área de conhecimento do Processo Seletivo 
ou em áreas afins. 

1,00 1,00 

Certificado de Conclusão de Curso de Pós Graduação em nível 
de Doutorado, na área de conhecimento do Processo Seletivo 
ou em áreas afins. 

1,00 1,00 

Declaração, cópia do registro em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou cópia do contrato de trabalho, sendo 1,0 
ponto para cada 1 (um) ano de tempo de serviço comprovado 
na função (limitado até 10 anos). 

1,00 10,00 

Caso o tempo de serviço no item anterior tenha ocorrido 
vinculado ao Serviço Único de Saúde (SUS), será adicionado 
0,50 ponto por ano trabalhado (até o limite de 10 anos). 

0,50 5,00 

Certificado de participação em curso, congresso, conferência, 
seminário ou simpósio, na área de atuação, sendo 0,25 ponto 
para cada certificado (limitado a 4 certificados) 

0,25 1,00 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 20,00 pontos 

 
  
1.2. ENTREVISTA 
 
 

CRITÉRIO 
LIMITE MÁXIMO 

DE PONTOS 

Apresentação e comportamento do candidato relacionado à 
apresentação pessoal e desenvoltura, bem como o nível de 
conhecimento no cargo pretendido. 

10,00 pontos 
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS (DECRETO MUNICIPAL Nº. 014/2016) 
 
 

Assistente Social: Efetuar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos 
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede escolar municipal e 
servidores municipais; Elaborar e executar programas de capacitação de mão de obra e sua 
integração no mercado de trabalho; Participar da elaboração e execução de campanhas educativas 
no campo de saúde pública, higiene e saneamento; Organizar atividades ocupacionais de menores, 
idosos e desamparados; Orientar o comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de 
problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Promover, por 
meio de técnicas próprias e por meio de entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, 
a prevenção ou a solução de problemas sociais identificados entre outros grupos específicos de 
pessoas; Organizar e manter atualizadas as referências sobre as características socioeconômicas 
dos servidores municipais, bem como dos pacientes assistidos nas unidades de Assistência Social; 
Participar da elaboração, execução e avaliação dos programas de orientação educacional e 
pedagógica na rede escolar municipal; Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, 
escolas e creches municipais; Atender aos servidores da Prefeitura Municipal que se encontrar em 
situação-problema; Atuar junto a servidores municipais aposentados; Realizar visitas de supervisão 
nas creches, elaborando proposta de trabalho, relatórios de avaliação e discutindo alternativas e 
encaminhamentos de questões gerais junto à coordenação de creches; Programar atividades de 
integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escola e servidores em geral das 
diversas áreas da Prefeitura Municipal; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 
 
 
Auxiliar de Enfermagem: Executar serviços gerais de enfermagem como: aplicar injeções e 
vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e coletar 
material para exame de laboratório; Preparar e esterilizar os instrumentos de trabalho utilizados na 
enfermaria e nos gabinetes médicos, acondicionando-os em lugar adequado, para assegurar a sua 
utilização; Preparar os pacientes para consultas e exames, acomodando-os adequadamente, para 
facilitar sua realização; Orientar o paciente sobre a medicação e sequência do tratamento prescrito, 
instruindo sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento, para reduzir a 
incidência de acidentes; Efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação 
em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do Enfermeiro ou Médico, para facilitar o 
desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe; Outras atribuições afins e correlatas ao 
exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
 
 
Auxiliar em Saúde Bucal: Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as, 
averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-dentista. 
Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, 
para mantê-la organizada. Auxiliar o cirurgião-dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, 
para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral. Proceder diariamente à limpeza e à 
assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, para 
assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica. Orientar na aplicação de flúor para a prevenção de cárie, 
bem como demonstrar as técnicas de escovação para crianças e adultos, colaborando no 
desenvolvimento de programas educativos. Convocar e acompanhar os escolares da sala de aula 
até o consultório dentário, controlando, por intermédio de fichário, os exames e tratamentos. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
Enfermeiro: Executar diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 
controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, pondo em 
prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, mental e social aos 
pacientes; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença, 
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fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para posterior 
atendimento médico; Supervisionar a equipe de enfermagem, treinando, coordenando e orientando 
sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a 
prescrição do Médico, para assegurar o tratamento ao paciente; Manter os equipamentos e 
aparelhos em condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e 
providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado dos 
trabalhos de enfermagem; Supervisionar e manter salas, consultórios e demais dependências em 
condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e limpeza dentro dos padrões de 
segurança exigidos; Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando 
reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os 
funcionários e avaliando os trabalhos e as diretrizes; Desenvolver o programa de saúde da mulher, 
orientações sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a importância 
do pré-natal etc.; Efetuar trabalho com crianças para prevenção da desnutrição, desenvolvendo 
programa de suplementação alimentar; Executar programas de prevenção de doenças em adultos, 
identificação e controle de doenças como diabetes e hipertensão; Desenvolver o programa com 
adolescentes, trabalho de integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc.; Executar 
a supervisão das atividades desenvolvidas no PAS, controle de equipamentos e materiais de 
consumo; Fazer cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no início do ano; Participar de 
reuniões de caráter administrativo técnico de enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados; Efetuar e registrar todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências 
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de 
enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde; 
Fazer estudos e previsão de pessoas e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de 
serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais permanentes e de consumo 
para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
 
 
Dentista: Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 
verificar a presença de cáries e outras afecções; Identificar as afecções quanto à profundidade, 
utilizando instrumentos especiais e radiológicos, para estabelecer diagnósticos e o plano de 
tratamento; Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, 
para promover conforto e facilitar a execução do tratamento; Extrair raízes e dentes, utilizando 
fórceps, alavancas e outros instrumentos, para prevenir infecções; Restaurar cáries, utilizando 
instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, para restabelecer a forma e a função do dente; 
Executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para evitar a instalação de 
focos de infecção; Realizar consultas; Prescrever ou administrar medicamentos, determinando a via 
de aplicação, para prevenir hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes; Proceder a perícias 
odont. administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer atestados e 
laudos previstos em normas e regulamentos; Coordenar, supervisionar ou executar a coleta de 
dados sobre o estado clínico dos pacientes, lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 
evolução do tratamento; Realizar visitas domiciliares e às escolas públicas; Orientar e zelar pela 
preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou equipamento utilizados em sua especialidade, 
observando sua correta utilização; Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de 
atendimento odontológico e preventivo voltados para a comunidade de baixa renda e para os 
estudantes da rede municipal de ensino; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 
realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para a implantação, o 
desenvolvimento e o aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar de 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 
ou ministrando aulas e palestras, a 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 técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município; Adotar medidas de aplicação universal de 
biossegurança; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas 
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Farmacêutico: Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da 
Atenção Básica/Saúde da Família e nas unidades de saúde do município; Auxiliar os gestores e a 
equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica/Saúde da Família, assegurando a sua integralidade e a sua intersetorialidade; promover o 
acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos profissionais da Atenção Básica / 
Saúde da Família, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; 
assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação da Atenção 
Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família; selecionar, programar, distribuir e dispensar 
medicamentos e insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; receber, armazenar e 
distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica / Saúde da Família; acompanhar e 
avaliar a utilização de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, 
homeopáticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de 
vida da população; subsidiar o gestor, os profissionais de saúde e as ESFs com informações 
relacionadas à morbimortalidade associados aos medicamentos; elaborar, em conformidade com as 
diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil epidemiológico, projetos na 
área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de 
responsabilidade; intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em 
conformidade com a equipe de Atenção Básica / Saúde da Família, visando uma farmacoterapia 
racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de 
vida; estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica 
/ Saúde da Família envolvida em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; treinar e 
capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para o cumprimento das 
atividades referentes à Assistência Farmacêutica; Executar outras tarefas correlatas.  
 
 
Fisioterapeuta: Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 
musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e movimentação, de 
pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de 
capacidade funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, 
osteoartroses, sequelas de acidentes vascularcerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de 
traumatismos raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 
miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e hidroterapia, para 
reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças; Atender amputados, preparando o coto e 
fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e independente; Ensinar 
exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover 
correções de desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea; 
Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-
os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a 
sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na 
execução de tarefas, para possibilitar a execução correta de exercícios físicos e a manipulação de 
aparelhos mais simples; Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando 
informes, documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde; Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
 
 
Fonoaudiólogo: Avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou 
terapêutico; Orientar o paciente com problemas de linguagem e audição, utilizando a logopedia e 
audiologia em sessões terapêuticas, visando sua reabilitação; Orientar a equipe pedagógica, 
preparando informes e documentos sobre assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe 
subsídios; Controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente 
daqueles que trabalham em locais onde há muito ruído; Aplicar testes audiométricos para pesquisar 
problemas auditivos; Determinar a localização de lesão auditiva e suas consequências na voz, fala e 
linguagem do indivíduo; Orientar os professores sobre o comportamento verbal da criança, 
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principalmente com relação à voz; Atender e orientar os pais sobre as deficiências e/ou problemas 
de comunicação detectadas nas crianças, emitindo pareceres de sua especialidade e 
estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-lhes a reeducação e a reabilitação; Executar 
outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
 
 
Médico Cardiologista: Realizar exames subsidiários em cardiologia e cardiopatias congênitas; 
Realizar exames de insuficiência Cardíaca Congestiva; Realizar exames de hipertensão pulmonar; 
Realizar exames de aterosclerose; Realizar exames de doença arterial coronária; Realizar exames 
de arritmias cardíacas, de miocardiopatias e doenças do pericárdio; Realizar terapêutica em 
cardiologia; Atuar na prevenção em cardiologia: (primária e secundária); Organizar os serviços de 
saúde de acordo com as atribuições do cargo público; Organizar estatísticas de saúde de sua área 
de atuação (epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica); Expedir atestados médicos; 
Respeitar a ética médica; Planejar e organizar a qualificação, a capacitação e o treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, 
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes, melhor atendimento. 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do 
Município. 
 
 
Médico Clínico Geral: Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para 
determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo 
ao especialista; Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames 
físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada; Analisar e interpretar resultados de 
exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e 
respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente; Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a 
cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das 
mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Prestar atendimento de urgência em 
casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a 
terapêutica adequada, para prevenir consequências mais graves ao trabalhador; Emitir atestados de 
saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais; 
Participar de programas de Saúde Pública, acompanhando a implantação e a avaliação dos 
resultados, assim como a realização de conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 
educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações 
sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o bem-estar da comunidade; 
Zelar pela conservação das boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, à limpeza e o 
arejamento adequado, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executar outras 
atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
 
Médico Ginecologista: Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória; 
Realizar procedimentos para o diagnóstico e a terapêutica em ambulatório de consultas (clínica e/ou 
cirúrgica) e seguimento dos pacientes dentro da área de atuação da especialidade definida pelo 
CRM; Atuar nas Unidades Básicas de Saúde acompanhar e participar dos Programas de Saúde 
existentes no município com relação à saúde da mulher, atender as gestantes, efetuando o 
acompanhamento do pré-natal e disponibilidade de rodízio (local de trabalho) entre as Unidades 
Básicas de Saúde de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde; Cumprir das normas 
técnicas, funcionais e administrativas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e Unidade de Saúde; 
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Executar 
outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
 
 
Médico Neurologista: Diagnosticar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, realizando 
exames clínico e subsidiário, para estabelecer o plano terapêutico; Realizar punções ou infiltrações 
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no canal raquiano, ventrículo, nervos e troncos nervosos, utilizando seringas e agulhas especiais, 
para possibilitar a descompressão dos mesmos; Indicar e/ou executar cirurgia neurológica, 
empregando aparelhos e instrumentos especiais, para preservar ou restituir a função neurológica; 
Interpretar resultados de exames de liquor e de neurofisiologia clínica, comparando-os com os 
dados normais para complementar diagnósticos; Realizar exames radiográficos, injetando 
substâncias radiopacas em veias artérias e outros órgãos, para localizar o processo patológico; 
Fazer exame eletromiográfico, empregando aparelhagem especial, para diagnosticar as afecções 
do sistema nervoso periférico; Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao 
ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes, melhor 
atendimento; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 
 
 
Médico Oftalmologista: Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: 
anatomia ocular, formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e 
aparelho lacrimal, lágrimas, conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, 
glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças 
sistêmicas, doenças imunológicas do olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia 
preventiva, assuntos especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos etc.; Realizar solicitação 
de exames-diagnósticos especializados relacionados à sua especialidade; Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar 
o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de  
medicina preventiva ou terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 
conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Clinicar e medicar 
pacientes dentro de sua especialidade; Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, 
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes 
um melhor atendimento. Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município. 
 
 
Médico Ortopedista: Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos 
ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a 
saúde do paciente; Avaliar as condições físico-funcionais do paciente, fazendo inspeção, palpação, 
observação da marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de radiografias, para estabelecer o 
programa de tratamento; Orientar ou executar a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou 
enfaixamento, utilizando ataduras de algodão, gesso e crepe, para promover a imobilização 
adequada dos membros ou região do corpo afetado; Orientar ou executar a colocação de tração 
transesqueléticas ou outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou ataduras, para promover 
a redução óssea ou correção ósteoarticular; Realizar cirurgias em ossos e anexos empregando 
técnicas indicadas para cada caso, para corrigir desvios, extrair áreas patológicas ou destruídas do 
osso, colocar pinos, placas, hastes e outros, a fim de restabelecer a continuidade óssea; Indicar ou 
encaminhar pacientes para fisioterapia ou reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para 
possibilitar sua recuperação; Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao 
ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes, melhor 
atendimento; Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as 
necessidades do Município 
 
 
Médico Pediatra: Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória; 
Atender urgências e emergência pediátricas, incluindo a realização de consultas de ambulatório; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Encaminhar pacientes para 
atendimento especializado, quando for o caso; Assessorar a elaboração de campanhas educativas 
no campo da saúde pública e medicina preventiva; Participar de programas de saúde, visando o 
controle, prevenção e recuperação de doenças e a promoção de saúde; Executar outras tarefas 
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correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município.  
 
 
Médico Psiquiatra: Realizar o preenchimento de fichas de doença de notificação compulsória; 
Examinar o paciente, utilizando técnicas legais existentes e instrumentos especiais para determinar 
diagnóstico, ou se necessário, requisitar exames complementares, encaminhar o usuário a 
especialista, a outra categoria profissional ou a outra instituição, dependendo da avaliação médica; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, de 
urgência, de emergência ou terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; Manter registro 
dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução 
da doença; Prestar atendimento em urgências e emergências; Encaminhar pacientes para 
atendimento especializado, quando for o caso; Examinar e diagnosticar o paciente, efetuando as 
observações relação médico-paciente, conceito de transferência, contratransferência e latrogenia, 
efetuar observação psiquiátrica: anamnese; Realizar exame somático, mental e complementares, 
quando necessário; Tratar síndromes psiquiátricas, distúrbios mentais orgânicos: estados 
demenciais. Dependência do álcool e de outras substâncias psicoativas. Distúrbios esquizofrênicos: 
distúrbios delirantes. Distúrbios do humor. Distúrbios de ansiedade: ansiedade generalizada, 
distúrbios de pânico, distúrbios fóbicos, obsessivo, compulsivo e distúrbios de stress pós-
traumáticos. Distúrbios conversivos, dissociativos e somatoformes. Distúrbios de personalidade: 
desvios sexuais. Deficiência mental; Indicar ou encaminhar pacientes para tratamento 
especializado/reabilitação, entrevistando-os ou orientando-os, para possibilitar sua máxima 
recuperação. Participar de equipes multiprofissionais, emitindo pareceres de sua especialidade, 
encaminhando ou tratando pacientes, para prevenir o seu agravamento; Executar tratamento 
clínico, prescrevendo medicamentos, terapia, para promover a recuperação do paciente; 
Acompanhar paciente em ambulância em caso de necessidade. Executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
 
 
Psicólogo: Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de 
comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se 
no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o 
ajustamento do indivíduo à vida comunitária; Articular-se com profissionais de serviço social, para 
elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; 
Atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-se, empregando técnicas psicológicas 
adequadas, para contribuir no processo de tratamento médico; Reunir informações a respeito de 
paciente, levando dados psicopatológicos, para fornecer subsídios para diagnóstico e tratamento de 
enfermidades; Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; Realizar trabalho de orientação de 
adolescentes, individualmente, ou em grupos, sobre aspectos relacionados à fase da vida em que 
se encontram; Realizar trabalhos de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; Realizar 
anamnese com os pais responsáveis. Quando na área da psicologia educacional; Atuar no campo 
educacional, estudando sistemas de motivação da aprendizagem de novos métodos de ensino, a 
fim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequados; 
Promover a reeducação nos casos de desajustamento escolar ou familiar; Prestar orientação aos 
professores. Quando na área da psicologia do trabalho; Exercer atividades relacionadas com o 
treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da elaboração, do acompanhamento e da 
elaboração de programa; Participar do processo de seleção de pessoal, empregando métodos e 
técnicas da psicologia aplicada ao trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências 
para o exercício da função. 
 
 
Técnico de Enfermagem: Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no período de 
trabalho; Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, 
desenvolvendo, com o Enfermeiro, atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões 
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desejáveis de assistência aos pacientes; Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo 
programa de suplementação alimentar, para a prevenção da desnutrição; Executar diversas tarefas 
de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, para 
proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes; Preparar e esterilizar o material e o 
instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as normas e as rotinas preestabelecidas, 
para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; Controlar o consumo de 
medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento 
dos mesmos; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas 
 
 
Técnico em Laboratório: Orientar, supervisionar e controlar as atividades da equipe auxiliar, 
indicando as técnicas e acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos, para garantir a 
integridade física e fisiológica do material coletado e a exatidão dos exames e testes laboratoriais; 
Realizar a coleta de material, empregando técnicas e instrumentação adequadas, para proceder aos 
testes, exames e amostras de laboratório; Realizar exames de urina, sorológicos, hematológicos, 
bacterioscópicos e bacteriológicos, empregando técnicas apropriadas, para possibilitar o diagnóstico 
laboratorial; Interpretar os resultados dos exames, análises e testes, valendo-se de seus 
conhecimentos técnicos e baseando-se nas tabelas científicas, para a elaboração dos laudos 
médicos e a conclusão dos diagnósticos clínicos; Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na 
computação o de dados estatísticos, anotando e reunindo os resultados dos exames e informações, 
para possibilitar consultas por outros órgãos; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do 
cargo que lhe forem solicitadas. 
 
 
Terapeuta Ocupacional: Prestar atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade 
de saúde que necessitam de terapia, estabelecendo tarefas de acordo com as prescrições médicas; 
Organizar, preparar e executar programas ocupacionais, baseando-se em características e 
sintomas dos casos em tratamento para propiciar aos pacientes uma terapêutica que possam 
despertar, desenvolver ou aproveitar seu interesse por determinados trabalhos; Planejar, executar 
ou supervisionar trabalhos individuais ou em pequenos grupos, desenvolvendo nos pacientes 
atividades criativas, estabelecendo as tarefas de acordo com as prescrições médicas, para 
possibilitar a redução ou cura das deficiências dos pacientes e melhorar o seu estado psicológico; 
Dirigir e orientar os trabalhos, supervisionando os pacientes na execução das tarefas, auxiliando-os 
no desenvolvimento de programas para apressar sua reabilitação; Outras atribuições afins e 
correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
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ANEXO III 

 
CRONOGRAMA 

 

 

Descrição Data 

Abertura das Inscrições 28/12/2021 a 11/01/2022 

Publicação dos Inscritos 12/01/2022 

Recurso da não homologação das inscrições 12/01/2022 a 13/01/2022 

Publicação da Relação Final de Inscritos 14/01/2022 

Entrevista 14/01/2022 a 20/01/2022 

Publicação do Resultado Preliminar 21/01/2022 

Recurso 21/01/2022 a 24/01/2022 

Julgamento do Recurso e Aplicação do critério de 
desempate, se houver 

25/01/2022 

Homologação do resultado Final 26/01/2022 

 

OBS. Não havendo interposição de recursos nos prazos acima fixados, os 
atos subsequentes serão antecipados sequencialmente. 
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