
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, 1065 - CENTRO 

Caixa Postal 01 – 38.810-000 / (34) 3855-1223 

CNPJ: 18.602.045/0001-00 

 
 

 
 

1 

 

EDITAL 006/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA, através da Secretaria Municipal de 

Saúde, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

Público Simplificado, visando ao preenchimento 08 vagas, por meio de contratação 

por tempo determinado, e formação de cadastro de reserva para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, com amparo nos 

dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos: 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado a que se refere o presente Edital 

será realizado sob responsabilidade da Comissão nomeada pelo Prefeito Municipal, 

através de Portaria especificamente para esse fim. 

1.2 O Processo Seletivo será constituído por prova objetiva, prova prática de 

informativa, análise curricular e entrevista. 

1.3 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão convocados, de 

acordo com a necessidade da Administração, observada estritamente a ordem de 

classificação, para realização de procedimentos pré-admissionais, compreendendo 

comprovação de requisitos e apresentação de exames e atestados médicos. 

1.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, 

contado da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 

período. 

 

II – DAS VAGAS 

Número de vagas: 08 (oito vagas).  

 

III – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS 

3.1 Cargo: Médico Plantonista- 2 (duas) Vagas 

Remuneração: GH:XV Valor R$ 8.750,35 

Carga horária: 24 (vinte e quatro) horas semanais. 
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Qualificação: Ensino Superior Completo. Possuir registro profissional 

competente. 

Local de Trabalho: Hospital Municipal Dona Maria da Conceição Fantini Valério. 

 

3.2 Cargo: Médico Clínico Geral- 3 (três) Vagas 

Remuneração: GH:XVI Valor R$ 10.937,95 

Carga horária: 30 (trinta) horas semanais. 

Qualificação: Ensino Superior Completo. Possuir registro profissional 

competente. 

Local de Trabalho: Clínica de especialidades e à critério da Administração 

Pública Municipal. 

 

 3.3 Cargo: Médico Pediatra- 1 (uma) Vagas 

Remuneração: GH:XVI Valor R$ 10.937,95 

Carga horária: 30 (trinta) horas semanais. 

Qualificação: Ensino Superior Completo. Possuir registro profissional 

competente e Especialização em Pediatria.  

Local de Trabalho: Clínica de especialidades e à critério da Administração 

Pública Municipal. 

 

3.4 Cargo: Médico PSF- 2 (duas) Vagas 

Remuneração: GH:XVI Valor R$ 10.937,95 

Carga horária: 30 (trinta) horas semanais. 

Qualificação: Ensino Superior Completo. Possuir registro profissional 

competente. 

Local de Trabalho: PSF- Rural e Urbano à critério da Administração Pública 

Municipal. 

IV - DA INSCRIÇÃO 

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 

disposto neste edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 

para o cargo pleiteado. 
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4.2 A inscrição dos candidatos para os cargos constantes deste Edital, 

conforme a Lei Complementar nº. 040, em regime de Contratação Temporária, deverá 

ser feita na Secretaria Municipal de Saúde (RUA Boaventura, n.46 Bairro Centro – 

RIO PARANAÍBA/MG), entre os dias 30/09/2019 à 03/10/2019, no período das 

12:00hs às 18:00hs. 

4.3 A inscrição será feita preenchendo a fixa de inscrição, juntamente com a 

entrega da documentação exigida quesito 4.12 deste edital, que deverá ser entregue 

ao servidor responsável pelo recebimento da mesma.  

4.4 Não haverá conferência de documentos no momento da inscrição. 

4.5 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação 

das regras e condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, como também 

em eventuais comunicados e instruções específicas para a realização do processo 

seletivo, não podendo alegar desconhecimento. 

4.6 A Ficha de Inscrição – Anexo II deste Edital, fornecida pela Administração 

Pública Municipal, deverá ser afixada na parte externa do envelope no ato da 

inscrição. 

4.7 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo ser excluído do Processo Seletivo se o 

preenchimento for feito com dados incorretos, bem como se constatado informações 

inverídicas. 

4.8 O ato da inscrição é pessoal e intransferível, não cabendo inscrição através 

de procuração. 

4.9 Não serão aceitas inscrições por procuração, via fax, via postal e/ou via e-

mail. 

4.10 O candidato receberá o protocolo de sua inscrição, Anexo III, devidamente 

assinado pelo responsável pelo recebimento da inscrição. 

4.11 São requisitos mínimos para a Inscrição de que trata este Edital: 

I. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade e requisitos 

básicos exigidos para o exercício das atividades a serem exercidas pelo 

contratado; 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, 1065 - CENTRO 

Caixa Postal 01 – 38.810-000 / (34) 3855-1223 

CNPJ: 18.602.045/0001-00 

 
 

 
 

4 

 

III. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos 

completos; 

IV. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos ou funções públicas 

(Art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal); 

V. Não possuir contrato rescindido com a Administração Pública Municipal 

através de processo administrativo disciplinar; 

VI. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso de candidato do sexo 

masculino, estar em dia com as obrigações militares; 

4.12 Para efeito de inscrição, o candidato deverá entregar a seguinte 

documentação: 

I. Currículo atualizado (ANEXO VI); 

II. Cópia de Documento de Identidade e CPF; 

III. Cópia de Diploma, Certificado, Histórico Escolar ou Declaração que 

comprove a escolaridade exigida; 

IV. Cópia de certificado, declaração, ou Prova Documental que comprove 

aptidão específica para o âmbito da atuação pleiteada; 

V. Cópias Autenticadas dos comprovantes dos Títulos a serem 

pontuados; 

VI- Certidão ou Declaração original de tempo de serviço prestado em 

serviço público. 

VII- Endereço de e-mail.  

4.14 Terá sua inscrição indeferida o candidato que: 

a) Não apresentar todos os documentos exigidos como pré-requisitos, em 

conformidade com este Edital; 

b) Não fizer a indicação correta da vaga de cargo pleiteada ou fazer opção para 

mais de uma vaga; 

c) Não preencher os requisitos previstos neste Edital; 

d) Não apresentar a Ficha Padrão de Inscrição devidamente preenchida e 

assinada. 

 

V- DA SELEÇÃO 
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5.1 Os candidatos que se inscreverem para o Processo Seletivo Simplificado 

deverão fazer sua opção atendendo a disponibilidade de vagas e a necessidade do 

Município, discriminando a área de atuação. 

5.2 O processo seletivo simplificado constará de etapas distintas de avalição, 

sendo as mesmas de caráter classificatório e eliminatório, especificadas a seguir:  

a) Prova de múltipla escolha de conhecimentos específicos e português, 

consistindo em 10 (dez) questões de conhecimentos específicos e 10 (dez) questões 

de português de caráter eliminatório e classificatório, o candidato que não fizer o 

mínimo de 70%(setenta por cento) da prova escrita será automaticamente 

desclassificado.  

a.1) A prova objetiva de múltipla escolha será realizadas na cidade de Rio 

Paranaíba/MG, com data inicialmente prevista para o dia 07/10/2019, com duração de 

3 (três) horas para sua realização, em turno único, no horário compreendido entre 

18h00min e 20h00min, horário oficial de Brasília/DF. 

 

a.2) O local de realização da prova escrita, será na Escola Municipal Padre 

Goulart, localizada na rua Vereador Augusto Antônio de Carvalho – 315, nesta 

municipalidade. 

 

a.3) As questões das provas escritas serão do tipo múltipla escolha, com 04 

(quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta. 

 

a.4) A prova será composta por 10 questões de Português e 10 questões de 

conhecimento especifico, totalizando 20 (vinte) questões, valendo 01 (um) ponto cada. 

 

a.5) Conteúdo Programático:  

 

PORTUGUÊS 

 

Leitura e compreensão de diferentes gêneros textuais:  Ler, compreender e 

interpretar textos diversos de diferentes gêneros, redigidos em Língua Portuguesa e 
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produzidos em diferentes situações comunicativas.  Identificar as diferentes partes 

constitutivas de um texto, de seus principais tópicos e de suas relações (estrutura 

argumentativa).  Identificar o sentido global de um texto.  Identificar objetivos 

discursivos do texto (informar, argumentar, relatar, expor, orientar, promover humor, 

etc.).  Identificar elementos que permitam relacionar o texto lido a outro texto ou a 

outra parte do mesmo texto.  Inferir o sentido de palavras e/ou expressões a partir do 

contexto.  Estabelecer relações de sentido entre os diversos segmentos do próprio 

texto e entre textos diferentes.  Estabelecer articulação entre informações textuais, 

inclusive as que dependem de pressuposições e inferências (semânticas, 

pragmáticas) autorizadas pelo texto, para dar conta de ambiguidades, ironias e 

opiniões do autor.  Reconhecer marcas linguísticas necessárias à compreensão do 

texto (mecanismos anafóricos e dêiticos, operadores lógicos e argumentativos, 

marcadores de sequenciação do texto, marcadores temporais, formas de 

indeterminação do agente).  Identificar mecanismos de coesão e de coerência 

textuais presentes em gêneros textuais diversos.  Reconhecer e analisar, em textos 

dados, a função morfossintática das classes de palavras.  Reconhecer os recursos 

linguísticos que concorrem para o emprego da língua em diferentes funções, 

especialmente no que se refere ao uso dos pronomes, dos modos e tempos verbais e 

ao uso das vozes verbais.  Reconhecer a importância da organização gráfica e 

diagramação para a coesão e coerência de um texto.  Identificar variedades e 

adequação de linguagem. 2) Conhecimentos linguístico-textuais:  Identificar e 

empregar recursos linguísticos próprios da língua escrita formal em gêneros diversos: 

pontuação, ortografia, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 

colocação pronominal, estruturação de orações e períodos.  Reconhecer a 

significação de palavras e expressões. Relações semânticas, lógicas e enunciativas 

entre palavras, expressões e frases. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS-  

MÉDICO PLANTONISTA  
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Princípios e Diretrizes. Política Nacional de Humanização do SUS. Programa 

de Saúde da Família. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Código de Ética 

Médica. Concepção de saúde e doença. Promoção de saúde, epidemiologia, 

prevenção de doenças e medicalização em saúde. Identificação de situações de risco 

individual/familiar/coletivo. Uso racional de medicamentos. Atenção primária em 

saúde: abordagem familiar, abordagem comunitária e atendimento ambulatorial. 

Fisiopatologia, diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças prevalentes na 

atenção primária à saúde: cardiovasculares, endocrinológicas, psiquiátricas, 

hematológicas, respiratórias, do aparelho digestivo, hepatites, dermatológias, 

neurológicas, doenças sexualmente transmissíveis, parasitoses. Síndromes febris e 

hemorrágicas. Alimentação e distúrbios alimentares. Alcoolismo e uso de substâncias 

psicoativas. Imunização ativa e passiva. Doenças e agravos de notificação 

compulsória. Sexualidade na infância, adolescência, adulto e idoso. Noções de 

urgência e emergência em clínicas. Preenchimento da Declaração de Óbito. 

Atendimento à vítima de violência sexual, de doença ocupacional e acidente de 

trabalho. Apoio Matricial. 

MÉDICO CLINICO GERAL  

Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença 

cardiovascular. Insuficiência cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. 

Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. Doenças 

vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor toráxica. Alterações 

eletrocardiográficas. Doenças da valvar e da aorta. Doenças pulmonares: avaliação e 

tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e infiltrativa. 

Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia 

pulmonar. Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonares ambientais e 

ocupacionais. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. 

Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerular, vascular renal. Insuficiência 

renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. Doenças gastroinstestinais: 

avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 

gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno. Doença 
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inflamatória intestinal. Neoplasias do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. 

Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite 

aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da 

vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. 

Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose). 

Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças 

do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo 

dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. 

Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido 

conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. Artrite 

reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do 

anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido 

mole não articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças 

da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças infecciosas. Doenças 

neurológicas/psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da 

consciência. Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. 

Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. Doença de Parkinson. 

Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. 

Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial 

do paciente em choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento 

inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências 

diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico 

e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial 

da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. 

Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais problemas 

médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do 

câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. Promoção da saúde: 

controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Preenchimento de receitas médicas. 

MÉDICO PEDIATRA 
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Crescimento e desenvolvimento. Icterícia neonatal. Infecções perinatais. 

Imunizações. Anemias carenciais e anemias hemolíticas. Púrpuras, tumores comuns 

na infância. Doenças de notificação compulsória. Infecções de vias superiores. 

Infecções de vias aéreas inferiores. Asmabrônquica. Patologias alérgicas na infância. 

Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-basico. Terapia de hidratação oral e parenteral. 

Síndrome da má absorção aguda e crônica. Infecção urinária. Glomerulites e 

hipertensão arterial. Osteoartrites. Infecções de partes moles. Antibioticoterapia. 

Doenças parasitárias. Queimaduras. Intoxicações exógenas. Hepatites. Doenças do 

tecido conjuntivo. Doenças exantemáticas. Mordeduras humanas e por animais. A 

criança vitimizada. Patologias cirúrgicas comuns na infância. Síndromes nefrótica e 

nefrítica. Septicemia e choque séptico. Diabetes melitus e cetoacidose diabética. 

Parada cardiorrespiratória. Insuficiência cardíaca. Cardiopatias congênitas. 

Malformações congênitas comuns. Convulsão. 

MÉDICO PSF 

Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. 

Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios 

de terapia farmacológica. Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência 

cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. Hipertensão 

arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. 

Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. 

Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon 

irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica nãocardíaca. Abordagem do paciente 

com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino 

grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos 

ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do 

paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com 

sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes 

paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. 

Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de 

insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite 
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reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. 

Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 

Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Hanseníase. Doenças 

sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e 

resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção 

vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias. 

Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e 

ácido-básicos. Interpretação de Exames. PNAB 2436 de 21/09/2017. 

b) Prova de informática de caráter eliminatório e classificatório a se realizar na 

Sede da Secretaria Municipal de Saúde no dia 09/10/2019 às 12:00hs, conteúdo: 

Programa - Conceito de internet e intranet; Principais navegadores para internet 

Mozilla Firefox e Internet Explorer;  Correio Eletrônico; Principais Softwares 

comerciais: Windows e Linux Educacional 3.0; Pacote Office (Power Point/Word/ 

Excel); Procedimentos e conceitos de cópia de segurança; Conceito de organização 

de arquivos e métodos de acesso; Hardware Conceitos Básicos: - princípios de 

sistemas operacionais; - gerência de recursos; - sistemas operacionais Windows; - 

sistemas operacionais Linux. Redes de computadores - princípios e gerenciamento. 

c) Análise curricular/documental e entrevista; 

c.1) Análise Curricular e documental: conforme tabela de pontos com critérios 

predefinidos constante de edital de seleção- Ver anexo I-, em caráter classificatório. 

c.2) Entrevista:  

a.2.1) O candidato será submetido a uma entrevista com uma equipe 

multidisciplinar que o avaliará e o considerará apto ou não a lidar com o público 

atendido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

5.3 A avaliação do currículo e dos documentos do candidato será feita de 

acordo com os critérios e pontuação constante no ANEXO I deste edital, em que será 
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considerada, com base na documentação que for apresentada, entre outros 

elementos, a experiência profissional comprovada. 

5.4 Na contagem geral dos pontos, não serão computados os pontos que 

ultrapassarem o limite estabelecido no Anexo I deste Edital. 

5.5 Os Diplomas, Certificados e Declarações de Graduação e Pós-Graduação 

serão aceitos apenas quando oriundos de instituições reconhecidas e credenciadas 

por órgão competente. 

5.6 A entrevista realizada pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

será na Secretaria Municipal de Saúde (RUA Boaventura, n.46 Bairro Centro – RIO 

PARANAÍBA/MG), no dia 10/10/2019 em horário a ser divulgado pela Comissão 

Organizadora. 

I. Para avaliação dos candidatos habilitados, na Entrevista, a Comissão do 

Processo Seletivo observará os itens seguir: 

a) Expressão oral e corporal 

b) Conhecimentos do cargo que está pleiteando 

c) Conhecimentos relacionados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos,  

d) Segurança e Organização 

e) Disponibilidade 

II. A Entrevista de avaliação é de caráter Eliminatório, e tem peso de 10 pontos. 

A nota da Entrevista de cada candidato será obtida a partir da nota atribuída (0-

10), no qual serão considerados aptos os candidatos que obtiverem pontuação 

superior a 5 pontos.  

III. Não será admitido à entrevista o candidato que se apresentar após o horário 

estabelecido. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada seja qual for o 

motivo alegado. 

IV. Durante a Entrevista não será permitida nenhuma consulta. 

V. A avaliação será a critério da Comissão de Entrevista.  
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5.7 O candidato que não comparecer no local indicado para a realização 

qualquer uma das etapas, será automaticamente reprovado e excluído do processo 

seletivo simplificado. 

 

VI- DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 

6.1 A Comissão Organizadora do Processo Seletivo divulgará os nomes dos 

candidatos aptos para entrevistas 09/09/2019, na sede da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

6.3 A listagem oficial dos candidatos aprovados será divulgada pela Comissão 

Organizadora encarregada de acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, no dia 

11/10/2019, a qual será afixada no Quadro de Publicações da Secretaria Municipal de 

Saúde e na Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba. 

 

VII- DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

7.1 Nos casos de empate na classificação dos cargos estabelecidos no Anexo 

I, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

I. Maior tempo de serviço prestado no exercício das atividades para o qual se 

inscreveu devidamente comprovado em documento. 

II. Candidato com maior idade; 

III. Em caso de persistência do empate, será realizado sorteio público. 

 

VIII- DO RECURSO 

7.1 O recurso para a revisão dos pontos obtidos na classificação deverá ser 

solicitado pelo candidato, por escrito, à Comissão Especial encarregada de 

acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, no prazo máximo de 48 horas, 

após a divulgação da classificação. 

7.2 Os pedidos de recurso serão julgados após o seu recebimento, dentro de 

24 (vinte e quatro) horas. 

7.3. Encerrado o julgamento dos recursos, será divulgada a lista dos candidatos 

a serem convocados para entrevista, conforme disposto deste edital. 
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IX- DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

8.1 A convocação dos classificados para ocuparem as vagas será efetuada 

pela Secretaria Municipal de Administração, sob a Coordenação do Departamento de 

Recursos Humanos, de acordo com a listagem final e observada rigorosamente a 

ordem de classificação, conforme a necessidade do Município. 

8.2 A Secretaria Municipal interessada, após o encerramento do Processo 

Seletivo, encaminhará ao Chefe do Poder Executivo o pedido de Contratação 

Temporária, mediante justificativa condizente com as necessidades da Secretaria, 

observada a lista de candidatos classificados, em conformidade com as vagas 

constantes deste Edital. 

8.3 O não comparecimento do candidato no prazo de 48 horas, contados da 

data da convocação, implicará na sua reclassificação, assumindo o último lugar na 

lista de aprovados de cada cargo. 

8.4 A contratação em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á 

mediante celebração de contrato administrativo de prestação de serviços pela 

Administração Pública e pelo profissional contratado. 

8.5 No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes 

documentos:  

I. Uma foto 3x4 recente; 

II. Atestado de saúde ocupacional; 

III. Cópia Autenticada do CPF; 

IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade; 

V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação 

eleitoral; 

VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir); 

VIII. Comprovante de residência; 

IX. Comprovante de conta bancária (se possuir); 

X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação; 

XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função regulamentada por 

Lei; 
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XII. Declaração de não acumulação de cargo público; 

XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino; 

XIV. Certidão de nascimento ou casamento; 

XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 anos; 

XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;  

XVIII.  Declaração de dependentes para fins de Imposto de Rendas; 

XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal; 

XX. Número de telefone; 

8.6 Dos Compromissos Dos Candidatos: 

a) Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão cumprir fielmente a carga 

horária de acordo com o cargo que concorreu para as vagas e serviços, exercendo 

suas funções nos dias e horários estabelecidos pela coordenação conforme 

necessidade do serviço a ser ofertado. 

b) Os profissionais contratados poderão ter rescindido o contrato a qualquer tempo, 

conforme avaliação de seu desempenho, considerando os seguintes itens: 

assiduidade, comprometimento e qualidade das atividades desempenhadas, 

interação com eixos temáticos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, relação profissional com os demais servidores e responsáveis. A avaliação 

será realizada por uma Comissão Específica da Secretaria de Saúde de Rio 

Paranaíba. 

IX- DAS FUNÇÕES 

 

I- Médico Plantonista  

 

Desenvolver atividades mais complexas na área médica, executando e/ou distribuindo 
tarefas, em atendimento a escala de plantões; Observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; Executar tarefas correlatas, a critério do superior 
imediato. 
 

II- Médico Clínico Geral  

 

Conceitos Fundamentais das Diversas Especialidades Clínicas. - Ações de Vigilância 
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Epidemiológica e Imunização - Doenças Infecto Contagiosas / Vigilância em Saúde. – 
Noções Básicas de Urgência / Emergência na Prática Médica. Reanimação Cardio-
respiratório-cerebral. Emergência Hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias 
cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmâo. Insuficiência 
respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica 
nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. 
Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da mucosa gastroduodenal. 
Meningites. Septicemias. Profilaxia de raiva e tétano. Descompensações no paciente 
diabético. Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. 
Acidentes por animais peçonhentos. Choque. Traumatismo crânio encefálico. 
Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. 
 

III- Médico Pediatra 

 

Recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; 
atuar como médico em equipe multiprofissional, inclusive residentes em treinamento, 
no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em 
Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clínica ampliada; realizar 
atendimento ao acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar 
procedimentos cirúrgicos simples, primeiros socorros e urgências com 
encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; articular os recursos 
intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; estar 
disponível como apoio matricial de capacitação. 
 

IV- Médico PSF 

 

Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; valorizar a 
relação médico paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e 
de confiança; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; empenhar-se em manter 
seus clientes saudáveis, quer venham as consultas ou não; executar ações básicas 
de vigilãncia epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; executar as 
ações de assistência nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, a mulher, ao 
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros 
cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre outros; promover a 
qualidade de vida e contribuir para que o meio ambíente seja mais saudável; discutir 
de forma permanente - junto a equipe de trabalho e comunidade - o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os legitimam; 
participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização 
do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família. 
 

X- DO REGIME JURÍDICO 
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10.1 Os candidatos classificados no presente Processo Seletivo Simplificado serão 

contratados sob o regime jurídico de contratação temporária. 

10.2 Concluído o Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital, a Secretaria 

Municipal de Administração viabilizará a chamada dos candidatos classificados para 

o preenchimento das vagas, em conformidade com os pedidos da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

XI-  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Este Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 meses a partir da 

data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 

11.2 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Especial, 

de acordo com a Constituição Federal, com base nos princípios administrativos e 

demais normas de direito visando sempre atingir o Interesse Público. 

 

RIO PARANAÍBA, 26 de setembro de 2019. 

 

VALDEMIR DIÓGENES DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

MARCIA ELAINE SILVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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ANEXO I 

 

PONTUAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE AVALIAÇÃO  

Pontuação 

atribuída 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de doutorado 

acompanhado do histórico do curso, na área específica de 

atuação do cargo pretendido* QUANTIDADE MÁXIMA A SER 

CONSIDERADA - valor unitário = 6 pontos, valor máximo 6 

pontos. 

 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de mestrado, 

acompanhado do histórico curso, na área específica de 

atuação do cargo pretendido* valor unitário = 3 PONTOS, 

valor máximo 3 pontos. 

 

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação, em nível 

de especialização, acompanhada de histórico escolar, 

conferido após atribuição de nota de aproveitamento, na área 

específica de atuação do cargo pretendido (com carga horária 

mínima de 360 horas) = valor unitário 4 pontos, valor máximo 

4 pontos. 

 

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação, em nível 

de especialização, acompanhada de histórico escolar, 

conferido após atribuição de nota de aproveitamento, em 

qualquer área (com carga horária mínima de 360 horas) = 

valor unitário 2 pontos, valor máximo 2 pontos. 

 

Residência Médica em qualquer área = 2 pontos  

Residência Médica na área que concorre = 2 pontos  
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Exercício de atividade profissional de nível superior na 

Administração Pública ou Privada, em empregos/cargos 

especializados na área específica a que concorre. 

A cada ano completo de experiência 1 ponto. 

 

Exercício de atividade profissional de nível superior na 

Administração Pública ou Privada, em empregos/cargos em 

outros segmentos da saúde. A cada ano completo de 

experiência 0,50 ponto. 

 

Curso acima de 10 horas na área específica de atuação do 

cargo pretendido realizado nos últimos 5 anos: valor unitário 

0,2 décimos, valor máximo 3 pontos. 

 

Total:   
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ANEXO II 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

 
INSCRIÇÃO Nº_____________ (Não preencher) 
 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO:______/____/________   RG: _____________________ 
U.F. _____  
 
CPF:_________________________ 
 
ENDEREÇO: ___________________________________Nº ________ 
 
BAIRRO: __________________ CIDADE: ____________________ 
 
CEP: _____________________TEL: _______________    
 
E-MAIL:____________________________________________ 
 
Vaga: ____________________________________________________ 
DECLARAÇÃO 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras todas as informações prestadas 
nesta Ficha de Inscrição, bem como a veracidade dos documentos entregues, estando 
de acordo com as normas deste Processo Seletivo Simplificado. 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 do cargo, comprometendo-me, ainda, à sua devida 
comprovação, quando exigida. 
 
 

Rio Paranaíba,                                  de 2019. 
 
            
____________________________                ______________________________ 

      Assinatura do Candidato                           Responsável pela Inscrição 
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ANEXO III 
 PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

 

 
 

 
 

 
 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº________________ 
 

 
 
_________________________                ____________________________ 
 
      Assinatura do Candidato                           Responsável pela Inscrição 

 
 

Rio Paranaíba,                                  de 2019. 
 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº________________ 
 

 
 
__________________________                __________________________ 
 
      Assinatura do Candidato                           Responsável pela Inscrição 

 
 

 
Rio Paranaíba,                                  de 2019. 

. 
 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº________________ 
 

 
 
___________________________                ____________________________ 
 
      Assinatura do Candidato                           Responsável pela Inscrição 

 
Rio Paranaíba,                                  de 2019. 
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ANEXO IV 

MODELO DO CURRÍCULO 

CURRICULUM VITAE  

Nota: ______  

Função: Cargos de Nível Superior  

Anexar ao Curriculum cópias autenticadas dos documentos descritos  

Dados de identificação:  

Nome:________________________________ 

Data de Nascimento: _________ de ________________ de ___________  

Naturalidade (Cidade e Estado):  

___________________________________/________________________  

Estado Civil: ___________________________ Número de Dependentes: 

__________  

RG: _____________________________ CPF: 

_______________________________  

Endereço Residencial Completo:  

Avenida, Rua, Logradouro:___________________________________Nº: 

_____Complemento:__________  

Bairro:_________________ Cep:____________ Estado/Sigla:_______  

Endereço Eletrônico:_____________________________________________  

Telefones: Residencial: ( )____________ ___ Celular: ( )__________________  

Comercial: ( )__________ __________ Recado: ( )___________________  

Email:______________________________________  

 

2. Formação Acadêmica  

2.1. Nível de Escolaridade: ( ) Ensino Superior Completo  

2.2. Graduação:  

Curso:______________________________________________________________

Período de realização:_________________________________________ 

Instituição de ensino:_____________________________________________  
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2.3. Pós-graduação  

2.3.1. Especialização - Lato Sensu  

Curso:______________________________________________________  

Período de realização:_____________________a____________  

Instituição de ensino:______________________________________  

Carga horária:_______________________________________________  

2.3.2. Stricto Sensu - Doutorado 

Área de concentração:________________________________  

Título da Dissertação defendida:________________________________  

Período de realização:_________________________ a____________________  

Instituição de ensino:___________________________________  

2.3.3. Stricto Sensu - Mestrado 

Área de concentração:___________________________________  

Título da Dissertação defendida:_________________________________  

Período de realização:_________ ____________ a____________________  

Instituição de ensino:__________________________________________  

3. Curso  

Curso realizado:_________________________________________  

Ano:________________________________________________________4. 

Experiência Profissional  

Indique suas experiências.  

Instituição:______________________________________  

Nome, telefone do chefe imediato:__________________________________  

Cidade:_______________________________________________  

Período:_______________________________________  

Função desempenhada:_______________________________________  

Descrição das 

atividades:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________  

Instituição:___________________________________________________________  
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Nome, telefone do chefe imediato:________________________________________  

Cidade:_____________________________________________________________  

Período:__________________________________________________________ 

Função desempenhada:_____________________________________________  

Descrição das atividades:______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________ 

Nome, telefone do chefe 

imediato:__________________________________________  

Cidade:____________________________________________________________ 

Período:_____________________________________________________ 

Função desempenhada:_______________________________________  

Descrição das atividades:___________________________________________  

Obs: Colocar cópia de todos os documentos comprobatórios.  
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CRONOGRAMA 

 

Dia  Atividade 

30/09/2019 das 12:00 às 

18:00hs 

Início das Inscrições 

03/10/2019 às 17:30hs Término das Inscrições 

07/10/2019 às 18:00hs Prova Objetiva 

09/10/2019 às 12:00hs  Prova de Informática  

09/10/2019 às 17:30hs Análise curricular e divulgação do horário e local 

das entrevistas.  

 10/10/2019 em horário a 

definir. 

Entrevistas  

11/10/2019 Resultado Final do Processo Seletivo  

 

 


