
              

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E DE CADASTRO  DE RESERVA 

                     Processo Seletivo Simplificado  da Secretaria de Saúde n º 001/2014 

                          CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,   

TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E MÉDICO. 

AVISO DE PRORROGAÇÃO.  
 
 
 

O Prefeito Municipal de Cambuí - MG, Dirceu Marques Dias, no uso de suas atribuições legais, e com 
base na Legislação Municipal vigente, convoca os interessados para inscrição no processo seletivo 
simplificado, considerando: 
I    –  A necessidade de contratação temporária de 01 (um) profissional para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde para o Bairro São Benedito,e também para cadastro de reserva para atuarem 
posteriormente nos Bairros Serra do Cabral; Santo Antônio; Água Comprida ; Portão; Jardim Américo; 
Rio do Peixe; Nunes de Baixo; Nunes de Cima;Vargem do Paiol; Bom sucesso; Anhumas; Itaim; 
Furnas; Vargem do Ilhéus; Pessegueiros; Mata; Campestre; Congonhal; Lopes; Fonseca; Santa 
Edwirgens; São Benedito; São Judas; Meia Légua; São Miguel; Santo Expedito e no bairro do Centro 
do Município. 
     –  A necessidade de contratação temporária de 01 (um) profissional para o cargo de Técnico de 
Enfermagem para compor o quadro de funcionários da Estratégia Saúde da Família e também para 
cadastro de reserva. 
     -  Para cadastro de reserva de Enfermeiros e Médicos para aturem  na atenção básica do município. 
RESOLVE, com base na necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 
37, IX, da Constituição Federal, expedir o presente edital para contratação temporária de pessoal nos 
termos e condições seguintes:   
I – DO REGIME DA CONTRATAÇÃO 
O regime da contratação é de caráter temporário ,nos termos da Lei Municipal 1728/2004, sem 
recolhimento do FGTS . O salário para o agente de saúde será de R$ 687,50 (seiscentos e oitenta e seta 
reais e cinquenta centavos)  com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. O salário para o 
Técnico de Enfermagem será de R$ 1,059,30(um mil e cento e cinquenta e nove reais e trinta 
centavos). O salário para o Enfermeiro será de  R$ 2,354,00(dois mil e trezentos e cinquenta e quatro 
reais). O salário do médico será de 8,474,40(oito mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta 
centavos). 
II – DO PERÍODO DE CONTRATO 
O período de contrato será de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, se do interesse da 
Administração, por igual período. 
III – DAS INSCRIÇÕES 
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
As inscrições, isentas de taxa ou quaisquer outros encargos financeiros, deverão ser realizadas 
pessoalmente, E  FICAM  PRORROGADAS  até o dia  21/02/2014, no horário das 8:00 às 16:00 
horas, na Unidade Básica de Saúde Vila Mariana, com  Coordenador do ESF Enfermeiro Rodrigo ou 
com a Recepcionista Ângela, localizada à Praça Belinha Ramos, 90 – Vila Mariana – Cambuí-MG. 
No momento da inscrição deverá o interessado apresentar os seguintes documentos: 
- RG (carteira de Identidade), Comprovante de Residência e Currículum Vitae                                
obs.:  A apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará o cancelamento da 
inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 
IV – DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA O SERVIÇO  
- Ser maior de 18 anos; 
- Possuir Ensino Fundamental Completo e ser residente na área de abrangência da Estratégia Saúde da 
Família (Agente Comunitário de Saúde). 
- Possuir Curso Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho(Técnico de Enfermagem). 
- Possuir Graduação em Enfermagem e ou Medicina com registro no respectivo conselho. 
V - DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS  
Agente Comunitário de Saúde: Realizar mapeamento de sua área; cadastrar as famílias e atualizar 
permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
Identificar área de risco; orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; 
realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; 



realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua 
responsabilidade; estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 
situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em  situações de risco; Desenvolver 
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção de doenças; 
promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento 
e melhoria do meio ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que 
possa ser potencializados pela equipe.  
Técnico de Enfermagem: Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências 
clínicas, executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso; no nível de sua competência,executar assistência básica e ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na USF e, 
quando necessário, no domicilio; realizar as atividades corretamente as áreas prioritárias de 
intervenção na Atenção Básica, definidas na norma operacional da Assistência á Saúde –NOAS 2001; 
aliar a atuação clinica á pratica de saúde coletiva; organizar a criação de grupos de patologias 
especificas, como de hipertensão, de diabetes, de saúde mental, etc; contribuir e participar das 
atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, ACD e THD e participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; realizar todas 
vacinas do Programa Nacional de Imunização 
Enfermeira: Realizar cuidados diretos de Enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo 
a indicação para a continuidade da assistência prestada; realizar consulta de Enfermagem, solicitar 
exames de Enfermagem, solicitar exames  complementares, prescrever/transcrever medicamentos, 
conforme protocolo estabelecido nos programas do ministério da saúde e as disposições legais da 
profissão;planejar, coordenar, gerenciar, executar e avaliar a USF; executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo da vida:crianças, adolescentes, mulher, adulto e idoso; no nível de 
sua competência , executar assistência básica e ações de vigilância epidemilógica e sanitária; realizar 
ações em saúde em diferentes ambientes, na usf e, quando necessário, no domicilio;realizar as 
atividades corretamente as áreas prioritárias de intervenção na atenção básica, definidas na norma 
operacional da assistência á saúde-NOAS 2001; aliar a atuação clinica á pratica de saúde coletiva; 
organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como hipertensão, de diabetes, de 
saúde mental, etc; supervisionar e coordenar ações para capacitação de agentes comunitários de saúde 
e de auxiliares de saúde e de enfermagem, com vista ao desempenho de suas funções; contribuir e 
participar da atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem, ACD e THD e participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 
Médico: Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as 
fases de desenvolvimento humano: infância, adolescência,idade adulta e terceira idade; realizar 
consulta clínica e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio e ou espaços 
comunitários (escolas, associações etc); Realizar atividades espontânea e programada em clínica 
médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatórias, pequenas urgências clinica cirúrgicas, e 
procedimentos para fins diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuário ao serviço de média e 
alta complexidade, respeitando fluxo de referência e contra referência locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 
indicar a necessidade de internação hospitalar e ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; contribuir e participar das atividades de educação permanente dos ACS, 
auxiliares de enfermagem, ACD E THD; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da USF.  
 
VII – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
  Os candidatos serão selecionados através de: 
- Análise de Curriculum  da Comissão avaliadora definitiva  formada pelo Enfermeiro Coordenador da 
Atenção Primária Rodrigo César Bueno; pela Chefe de departamento de saúde Sara Aparecida 
Cristiano e  entrevista com os 5 primeiros selecionados. 
Critérios de analise de currículo: 
- Candidatos com experiência na área a cada cinco anos receberá 5 pontos de no máximo 10 pontos. 
- Candidatos com cursos de formação na área receberá 5 pontos de no máximo 10 pontos no total para 
dois cursos. 
- Candidatos com cursos de especialização e ou residência receberá 5 pontos de no Maximo 10 pontos 
para duas especializações e ou residência. 
 
VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
A seleção de classificação dos candidatos seguirá a seguinte ordem para desempate: 
1 - candidato com maior idade e experiência no SUS. 
X – DOS RECURSOS 



No prazo de dois (02) dias uteis, contados da divulgação do resultado, o candidato poderá apresentar 
recurso fundamentado dirigido à respectiva Secretaria, devidamente protocolado na Procuradoria do 
Município, sendo liminarmente indeferido o recurso que se basear em razões subjetivas ou sem a 
devida fundamentação. A resposta ao recurso ficará a disposição do interessado no Departamento de 
Recursos Humanos no prazo de dois (02) dias úteis, contados do término do prazo recursal. 
 
IX – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 
O candidato  aprovado na seleção, de que trata este Edital, será contratado no referido cargo, se 
atendidas às seguintes exigências: 
a) ter sido aprovado e classificado, na forma estabelecida neste edital; 
b) ter nacionalidade brasileira; 
c) gozar dos direitos políticos: 
d) estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) estar quite com as obrigações do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) possuir os requisitos exigidos para o cargo; 
g) ter idade mínima de 18 anos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício do cargo; 
i) não ter sido demitido, por justa causa, de serviço público; 
j) não estar condenado criminalmente, por sentença judicial transitada em julgado; 
k) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital; 
X – DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 O Processo Seletivo terá a validade de 24 meses, a partir da publicação do resultado 
XI – DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
A divulgação da relação dos candidatos classificados será feita no dia 25 de Fevereiro de 2014, a 
partir de 13:00h, na Policlínica, nas Unidades de saúde, site oficial da Prefeitura Municipal 
(www.prefeituradecambui.mg.gov.br) e no quadro de avisos do Paço, na  Sede da Prefeitura Municipal 
de Cambuí www.prefeituradecambui.mg.gov.br. 

PUBLIQUE-SE E AFIXE NO QUADRO DE AVISOS. 
 
Cambuí – MG, 17 fevereiro de 2014. 

 

            

 

  Dirceu Marques Dias                                                             Wandha Karine dos Santos 

                Prefeito Municipal                                                               Secretária Municipal de Saúde 
 


