
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANALISE  DE CURRICULO 001/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, POR TEMPO
DETERMINADO Nº. 001/PMCN/2014

 
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ANALISE DE CURRICULO 001/2014.
O Município de Campo Novo de Rondônia – RO, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei de
Autorização Municipal nº 488 de 27 de agosto de 2009, Art. 2º inciso V e VI, Art. 3º § 2º, Art. 4º inciso II e Parágrafo Único, considerando Lei de
PCCS Nº 14/2010. Considerando a necessidade inadiável  de excepcional  interesse publico de contratação de Profissionais  da Saúde, resolve
estabelecer e divulgar as normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado através de analise de currículo, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde, baseado na Lei Municipal 488/2009, alterada 525/2010 de 30 de agosto de 2010.
1.0 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.
1.1 O processo seletivo visa satisfazer a necessidade temporária de excepcional interesse publico para suprir demanda do município, mediante
contrato administrativo.
1.2 O provimento para as funções abaixo descritas, serão em caráter temporário, por meio da celebração de contrato temporário sob o regime da
CLT.
1.3 O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá de Análise de Títulos, tendo como objetivo o recrutamento e a seleção de candidatos para
exercerem a função do emprego de Médico Clinico Geral e Técnico em Laboratório, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme quadro
de vagas no ANEXO III.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.0 Período das inscrições: 06/11/2014 a 13/11/2014 - ANEXO II – Cronograma Previsto.
2.1  Locais  das  inscrições:  Secretaria  Municipal  de  Saúde  Avenida  Tancredo  Neves  nº  1976,  setor  04,  CEP 76887-000,  Campo  Novo  de
Rondônia-RO. Via e-mail: semusa@camponovo.ro.gov.br para postagem até a data e horário definido nos itens 2.1 e 2.3 com todos os documentos
necessários digitalizados em um único arquivo PDF ou Via Fax: pelo numero (69) 3239-2255, com numero de Fax para retorno do recebimento.
2.2 Horário das inscrições: Na Secretaria Municipal de Saúde das 8:00 as12:30, Via Fax das 8:00 as12:30 e Via e-mail qualquer horário, obedecendo
a postagem até as 12:30 horas do dia 12/11/2014.
2.3 Deverá ser obedecida a data e horário final do prazo para entrega de documentos. Documentos entregues fora do prazo serão desconsiderados.
2.4 Antes de inscrever-se o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus Anexos, partes
integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo, das quais, não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
2.5 Sendo constatada, a qualquer tempo, como falsa, qualquer documentação entregue será cancelada a inscrição por ventura efetivada e anulados
todos os atos dela decorrentes, respondendo ainda, seu autor, pela falsidade, na forma da lei.
2.6 Não será cobrada taxa de inscrição.
2.7 O profissional contratado deverá desempenhar suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde e lotado conforme especificado no ANEXO
III.
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO.
O candidato deverá preencher a Ficha de inscrição e Analise de Currículo, fornecida gratuitamente no local de inscrição, acessando a publicação no
Diário Oficial do Município disponível neste edital nos ANEXOS V e VI ou pelo site www.camponovo.ro.gov.br. Anexando as fotocopias e/ou
digitalizadas em PDF em um único arquivo, dos documentos relacionados abaixo.
3.0 No ato da inscrição o candidato devera apresentas as seguintes documentações:
a) Currículo Vitae;
b) Comprovante de Registro no Conselho Regional de cada classe pertencente (com reconhecimento legal e autenticado) ou confere com a original
no ato da inscrição;
c) Comprovante de escolaridade mínima exigida (com reconhecimento legal e autenticada) ou confere com a original no ato da inscrição;
d) Comprovante de curso de pós-graduação/especialização que seja relacionada com a vaga que estiver concorrendo (com reconhecimento legal e
autenticado) ou confere com a original no ato da inscrição;
e) Comprovante de participação em cursos na área com carga horária mínima de 16 horas, relacionados com a área específica para a qual estiver
concorrendo no certame. (Autenticado em cartório de Notas e Registro Civil) para cargos da SEMUSA;
f) Comprovante de Tempo de Serviço, podendo ser: Certidão de Tempo de Serviço, registro de contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e
previdência Social - CTPS, Contrato de Trabalho ou documento equivalente, na área da saúde;
 
g) Cédula de Identificação Civil com idade acima de 18 anos;
h) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
4. DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO.
4.0 Será admitida a inscrição por terceiros mediante Procuração do interessado – com reconhecimento legal e autenticada- acompanhada das
documentações exigidas no item 3.2 deste edital;
4.1 O comprovante de inscrição será entregue ao Procurador, depois de efetuada a inscrição;
4.2 O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade das informações prestadas por seu procurador, arcando com as consequências
de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
5. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO.
5.0 Para assinatura de Contrato de Trabalho, no caso de aprovado e convocação, o candidato terá que apresentar as seguintes condições;
a) Ter sido aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado;
b) Ter idade mínima de 18 anos;
c) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
d) Possuir Registro no Conselho Regional de cada classe pertencente.
e) Cédula de Identidade;
 
f) Comprovante de Residência;
g) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
h) Certidão de nascimento ou casamento;
i) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
j) Quitação com o serviço militar obrigatório (masculino);
k) Diploma de Nível Superior;
l) Histórico Escolar;
m) CTPS;
n) Certidão Negativa do Tribunal de Contas de Rondônia;
o) Declaração de Bens e Rendas Sigap/TCER-RO;
p) Registro no Conselho de Classe;
q) Duas fotografias 3x4 recentes e coloridas;
r) Comprovante de Conta Corrente de Pessoa Física;
s) PIS/Pasep
t) Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal.
u) Certidões negativas cíveis e criminais.
v) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, conforme consta do ANEXO I – Descrição sumária das atribuições dos
cargos.
 
6. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
6.0 Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes aos candidatos inscritos na condição de portador de necessidade especial, a ser
comprovada no ato de assinatura apresentação de laudo médico, evidenciando a aptidão para a função pretendida.
7. DO PRAZO E DO REGIME DE TRABALHO.
7.0 Os candidatos aprovados serão admitidos em caráter emergencial e temporário, conforme prevê o Artigo I e Paragrafo Único da Lei Municipal
488 e alteração 525/2010, ficando os contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais.
8. DOS LOCAIS DE TRABALHO.
8.0 O contratado deverá desempenhar suas atividades profissionais junto ao Hospital de Pequeno Porte, sob a administração da Secretaria Municipal
de Saúde.
9. DO VALOR DA REMUNERAÇÃO.
O valor da remuneração é o equivalente ao do Nível da Referencia inicial do cargo correspondente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de
Saúde, de acordo com a Lei de PCCS Nº 14/2010, Lei complementar nº 029/2013 e Lei nº 676/2014 conforme consta no ANEXO IV – tabela de
remuneração dos cargos.
 
9.0 O valor da insalubridade fica estipulado conforme a Lei complementar nº 029/2013 Art. 4º.
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TÍTULOS ESQUEMA DE PONTUAÇÃO

TÍTULOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (fotocópias autenticadas) PONTOS UNITÁRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

a) Escolaridade/Graduação Superior em

Medicina

Habilitação em nível superior com diploma devidamente registrado em curso superior reconhecido pelo MEC,

e registro no respectivo Conselho de Classe. (autenticado em cartório de Notas e Registro Civil).

10 (dez) pontos. Máximo uma

Graduação.

10 (dez) pontos.

b) Cursos de Pós

Graduação/Especialização

Certificado de conclusão de cursos em Nível de Pós Graduação/Especialização e que estejam relacionados

com a área específica para a qual estiver concorrendo no certame, com carga horária mínima de 360h, que não

seja o mesmo apresentado para atender ao requisito anterior. (autenticado em cartório de Notas e Registro

Civil).

2 (dois) pontos por curso.

Máximo de 2 (dois) cursos.

4 (quatro) pontos.

c) Cursos Participação em cursos na área com carga horária mínima de 20 horas, relacionados com a área específica para

a qual estiver concorrendo no certame. (autenticado em cartório de Notas e Registro Civil).

2 (dois) pontos.

Máximo de 2 (dois) cursos.

4 (quatro) pontos.

d) Experiência Profissional Comprovante de Tempo de Serviço, podendo ser: Certidão de Tempo de Serviço, registro de contrato de

trabalho  na  Carteira  de  Trabalho  e  previdência  Social  -  CTPS,  Contrato  de  Trabalho  ou  documento

equivalente, na área da saúde;

 

1 (um) ponto para cada 6 meses.

Máximo de 24 (vinte e quatro)

meses.

4 (ponto) pontos.

TOTAL GERAL 22 Pontos

TÍTULOS ESQUEMA DE PONTUAÇÃO

TÍTULOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (fotocópias autenticadas) PONTOS UNITÁRIOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

a) Escolaridade Nível Médio/Curso

Técnico em Laboratório

Certificado de conclusão do Nível Médio/Curso Técnico em Laboratório registrado em órgão competente

(autenticado em cartório de Notas e Registro Civil).

10 (dez) pontos. Máximo uma

Graduação.

10 (dez) pontos.

b) Curso Superior Certificação em Nível Superior na área da Saúde 2 (dois) pontos por curso.

Máximo de 1 (um) curso.

2 (dois) pontos.

c) Cursos Participação em cursos na área com carga horária mínima de 20 horas, relacionados com a área específica para

a qual estiver concorrendo no certame. (autenticado em cartório de Notas e Registro Civil).

2 (dois) pontos.

Máximo de 3 (três) cursos.

6 (seis) pontos.

d) Experiência Profissional Comprovante de Tempo de Serviço, podendo ser: Certidão de Tempo de Serviço, registro de contrato de

trabalho  na  Carteira  de  Trabalho  e  previdência  Social  -  CTPS,  Contrato  de  Trabalho  ou  documento

equivalente, na área da saúde;

1 (um) ponto para cada 6 meses.

Máximo de 24 (vinte e quatro)

meses.

4 (ponto) pontos.

TOTAL GERAL 22 Pontos

9.1 Das gratificações para cargo de Médico, fica estipulado o valor conforme Lei complementar nº 029/2013 Art. 2º e Art.3º.
10 DA ANÁLISE DOS TÍTULOS E SELEÇÃO.
10.1 A analise de Títulos e Seleção será realizado de acordo comas condições e os critérios de avaliação preestabelecidos a seguir:
10.1.1. Para o cargo de Médico Clinico Geral.
 

 
10.1.2. Para o cargo de Técnico de Laboratório.
 

 
11. DA PONTUAÇÃO PARA APROVAÇÃO
 
11.1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente, de acordo com os pontos obtidos na Analise de Títulos e critério de
desempate.
12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos na análise de Títulos, o desempate será decidido beneficiando o candidato que obtiver
mediante a entrega dos comprovantes e documentos constantes no item 3.1 deste Edital, na seguinte ordem:
 
a) Maior tempo de experiência na atividade profissional para área que concorrer;
b) Maior tempo de experiência em saúde pública;
c) Especialização em saúde pública;
d) Maior Idade;
e) Maior prole (dependentes legais menores de 18 anos comprovados através de cópia da certidão de nascimento).
 
13. DOS RECURSOS
13.1. Os recursos deverão ser expressos em termos convenientes, apontando as circunstancias que os justifiquem, em formulário especifico conforme
Anexo III deste Edital.
13.2. Os recursos deverão ser interpostos pelo período compreendido entre os dias
19/11/2014 a 20/11/2014, sendo indeferido o pedido de recurso apresentado fora do prazo e/ou forma diferente do estipulado neste Edital.
13.3. Admitido o recurso, caberá a Comissão de Processo Seletivo Simplificado, manifestar pela reforma ou manutenção do ato ocorrido, cuja
decisão será comunicada através de divulgação da resposta em 21/11/2014.
13.4 O Recurso deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde do município de Campo Novo de Rondônia aos cuidados da Comissão de
Processo Seletivo Simplificado, sendo em 2 (duas) vias o qual uma será devolvida como protocolo.
14. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES E DO RESULTADO
FINAL.
14.1. A relação dos candidatos inscritos no presente Processo Seletivo será divulgada no dia ¬¬17/11/2014.
14.2. Após a realização do processo de avaliação, o resultado final será divulgado no dia 19/11/2014.
14.3. Decorrido o prazo para interposição de recursos, a Comissão de Processo Seletivo Simplificado, encaminhará os autos ao chefe do Poder
Executivo para a devida homologação do resultado final, que ocorrerá no dia 24/11/2014.
14.4. Todos os atos decorrentes desse Processo Seletivo serão publicados no Site: www.camponovo.ro.gov.br, em jornal de ampla circulação no
Estado de Rondônia e no Diário Oficial dos municípios no site http://www.diariomunicipal.com.br/arom/ e fixado nas dependências da Prefeitura
Municipal de Campo Novo de Rondônia.
15. DA CONVOCAÇÃO, CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO.
15.1. Os candidatos aprovados serão convocados, de acordo com o número de vagas ofertadas no presente Processo Seletivo, com as devidas
publicações, para assinatura de Contrato de Trabalho, devendo se apresentar na Coordenadoria de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de
Campo Novo de RO, no prazo de 10 (dez) dias, a contar data da publicação do Edital de Convocação, além da documentação constante do subitem
5.1 e das condições previstas deste Edital, deverá fazer entrega de cópias dos seguintes documentos.
a) Certidão de Nascimento ou Casamento;
b) Comprovante de endereço de sua residência atualizado;
c) Atestado de Sanidade Física e Mental;
d) Cartão PIS/PASEP;
e) Se, do sexo masculino, comprovante de estar quite com as obrigações militares;
f) Título Eleitoral;
g) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
h) Declaração de que, firmando o contrato, não estará acumulando mais de dois cargos ou empregos públicos, conforme vedação expressa no art. 37
XVI, “c”, da Constituição Federal, e que os dois juntos não excederão o que está previsto em Lei;
i) Uma fotografia 3x4 recente e colorida;
j) Declaração que não responde a Processo Administrativo Disciplinar, nas esferas públicas Municipal, Estadual e Federal (declarado pelo próprio
candidato e com firma reconhecida);
m) Declaração de que não foi demitido a bem do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos. (declarado pelo próprio candidato e com firma
reconhecida).
15.2. O candidato convocado para assinatura de Contrato de Trabalho que não comparecer dentro do prazo preestabelecido no item 15.1, será tido
como desistente, podendo, a Coordenadoria de Recursos Humanos, convocar o próximo candidato aprovado, obedecida rigorosamente à ordem de
classificação para a devida substituição e contratação.
15.3. O candidato convocado só poderá ser lotado nas Unidades de Saúde abrangidas pela Secretaria Municipal de Saúde, localizadas no município
de Campo Novo de Rondônia.
15.4. O candidato aprovado que obteve classificação inferior ao número de vagas ofertadas, caso convocado deverá se apresentar para assinatura do
contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após a respectiva convocação, e deverá atender a todos os requisitos previstos neste Edital, que
se dará através de Edital publicado no Site: http://www.diariomunicipal.com.br/arom www.camponovo.ro.gov.br
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas financeiras para a contratação correrão por conta de dotação orçamentária própria para a Secretaria Municipal de Saúde:
a) no Projeto/atividade 10.301.0005.2.052 Manutenção dos serviços de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial, para os cargos de Médico Clinico
Geral e Técnico de Laboratório, 40 horas.
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O presente Processo Seletivo terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data da homologação do Resultado Final devidamente publicado,
podendo ser prorrogado por igual período.
17.2. As contratações dos candidatos aprovados, somente serão permitidas dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo.
17.3. Será excluído do certame o candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou, por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos, constantes dos itens 3.1 e 5.1 deste Edital, exigidos para a inscrição e possível contratação.
17.4. Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída para acompanhamento do certame, e em última
instância Administrativa, pela Assessoria Jurídica do Município.
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EVENTOS DATAS PREVISTAS

Divulgação do Edital 05/11/2014

Remessa dos Autos ao TCE-RO 05 A 06/11/2014

Período de Inscrições e entrega de Títulos 06/11/2014 A 13/11/2014

Data da Homologação das Inscrições 17/11/2014

Divulgação do resultado da analise de Títulos 19/11/2014

Entrega de Recursos 19 A 20/11/2014

Resposta do recurso e divulgação do resultado final 21/11/2014

Homologação do resultado final 24/11/2014

Cargos Carga Horária Vagas Escolaridade exigida para o cargo LOTAÇÃO

Médico Clinico Geral 40 horas semanais em regime de plantão 02 Nível Superior + Registro SEMUSA / H.P.P.

Técnico de Laboratório 40 horas semanais diários 02 Nível Médio + Registro SEMUSA / H.P.P.

Cargos Carga Horária Vencimento Base LOTAÇÃO

Médico Clinico Geral 40 horas semanais R$ 7.500,00 SEMUSA

Técnico de Laboratório 40 horas semanais R$ 951,55 SEMUSA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FICHA DE INSCRIÇÃO:_________

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE EDITAL Nº. 001/PMCN/2014

CARGO PRETENDIDO:___________________________

NOME DO CANDIDATO:___________________________CPG:_______________________

DATA DE NASCIMENTO:____/____/____ IDADE:______ RG:________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:_______________

ENDEREÇO: Nº.

BAIRRO: MUNICIPIO: UF: TELEFONE E-MAIL:

GRAU DE ESCOLARIDADE: ESPECIFICAR O CURSO: ( )COMPLETO CTPS: SÉRIE

( )INCOMPLETO

NATURALIDADE: UF: NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:

REQUERER INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? ( ) SIM – ( )NÃO

TITULOS ESQUEMA DE PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO  (RESERVADO  À  COMISSÃO  DE

AVALIAÇÃO – NÃO PREENHER)

REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PONTOS UNITÁRIOS PONTU AÇÃO MÁXIMA TITULOS

ENTREGUES*

TITULOS OBTIDOS*

a) Escolaridade/Graduação Superior

em Medicina

Habilitação em nível superior com diploma devidamente

registrado  em curso  superior  reconhecido pelo MEC,  e

registro no respectivo Conselho de Classe. (autenticado em

cartório de Notas e Registro Civil).

10 (dez) pontos. Máximo uma

Graduação.

10 (dez) pontos.   

b) Cursos de Pós

Graduação/Especialização

Certificado  de  conclusão  de  cursos  em  Nível  de  Pós

Graduação/Especialização e que estejam relacionados com

a  área  específica  para  a  qual  estiver  concorrendo  no

certame, com carga horária mínima de 360h, que não seja

o mesmo apresentado para atender ao requisito anterior.

2 (dois) pontos por curso.

Máximo de 2 (dois) cursos.

4 (quatro) pontos.   

 
18. ANEXOS
ANEXO I – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO DO EDITAL Nº. 001/2014
ANEXO III – CRONOGRAMA DOS CARGOS PREVISTO NO EDITAL Nº. 001/2014 - SEMUSA
ANEXO IV – TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS PREVISTA NO EDITAL Nº. 001/2014
ANEXO V – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MÉDICO CLINICO GERAL
ANEXO VI - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TECNICO DE LABORATÓRIO
ANEXO VII – FORMULÁRIO DE RECURSO
 
Campo Novo de Rondônia – RO, 04 de Novembro de 2014.
 
ANEXO I – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
 
Cargo: MÉDICO CLINICO GERAL
Área: SAÚDE
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
 
Descrição Sumária das Atribuições: Realizar consultas médicas, compreendendo: análise exame físico, solicitando exames complementares, quando
necessário, emitir prescrições terapêuticas adequada na área clinica, cirúrgica, pediátrica, ginecológica e obstetra, psiquiátrica e quaisquer outras
especialidades médicas reconhecidas, exarando receitas; indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as
ações  terapêuticas  indicadas  em  cada  caso;  investigar  casos  de  doenças  e  notificação  compulsória,  fazendo  exame  clínico,  laboratorial  e
epidemiológico de paciente, avaliando-o com a equipe para estabelecer o diagnostico definitivo da doença; participar da investigação epidemiológica
de agravos inusitados levando esclarecimento sobre a doença, diagnosticando a sua natureza e fonte de proliferação e os meios de transmissão
orientando sobre as medidas de prevenção e controle adequados; analisar o comportamento das doenças a partir da observação de dados clínicos,
laboratoriais e relatórios para adoção de medidas de prevenção e controle; participar de planejamento execução e avaliação dos assuntos ligados á
área de saúde; participar dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal envolvido nos assuntos da área de saúde; participar do planejamento
execução e avaliação de campanhas de vacinação segundo as necessidades e divisão de trabalho de coordenação geral; desenvolver atividades de
educação em saúde no serviço e na comunidade, através de grupos e/ou movimentos da sociedade civil  organizada, sobre temas e assuntos de
interesse da população e considerado importantes para a saúde pública; elaborar projetos e participar de sua execução, análise e avaliação de
pesquisa e elaboração de trabalhos científicos na área de saúde; orientar os servidores da classe anterior, quando for o caso sobre as atividades que
deverão ser  desenvolvidas;  supervisionar,  avaliar  e emitir  parecer  sobre  o credenciamento de clinicas, hospitais  e  laboratórios;  assessorar  os
superiores para a autorização de prorrogação nas internações; realizar visitas hospitalares diariamente, emitindo relatórios pertinentes; revisar e
liberar o ressarcimento de despesas médico-hospitalares de acordo com as tabelas vigentes e realizar os procedimento médicos necessários aos
processos de internação; assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; desempenhar suas atividades nos órgãos da
Secretaria Municipal de Saúde Hospital, centros de saúde, postos de saúde, etc; executar outras atividades correlatas que lhe forem designadas pelo
superior hierárquico.
 
Cargo: TECNICO DE LABORATÓRIO
Área: SAÚDE
Jornada de Trabalho: 40 horas semanais
 
Descrição Sumária das Atribuições: Noções básicas de coleta sanguínea; diferenciar e executar técnicas de coleta; venosa, arterial, capilar; identificar
causas de erro de coleta sanguínea; conhecer anticoagulantes usados em laboratório de análises clínicas; saber a diferenciação de sangue total, soro e
plasma; noções de transporte de material colhido; ter conhecimentos básicos: Hematologia: série vermelha, série branca, imunohematologia, fatores
de coagulação.  Parasitologia:  identificação e diferenciação de formas parasitárias,  ciclo  evolutivo dos parasitas intestinais.  Urianálise;  noções
técnicas  de  laboratório  de  análises  clínicas:  Conhecimento,  manuseio  e conservação  dos  equipamentos  utilizados;  executar  a  concentração  e
preparação de corantes reagentes; usar técnicas de coloração;preparação de méis básicos de cultura utilizando em bacteriologia; execução do exame
de urina; preparação e execução de exames parasitológicos;  execução de exames básicos de dosagens químicas, hematológicas, imunológicas;
cumprir o regulamento, normas e rotinas em vigor; realizar outras tarefas afins.
 
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO DO EDITAL Nº. 001/20 14

 

 
ANEXO III – CRONOGRAMA DOS CARGOS PREVISTO NO EDITA L Nº. 001/2014
 
SEMUSA

 

 
ANEXO IV – TABELA RE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS PREVIST O NO EDITAL Nº. 001/2014

 

 
Todos os profissionais da receberão adicional de Insalubridade e adicional noturno quando necessário, conforme lei.
 
ANEXO V – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – MEDICO CLINICO GERAL
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(autenticado em cartório de Notas e Registro Civil).

c) Cursos Participação em cursos na área com carga horária mínima

de 20 horas, relacionados com a área específica para a qual

estiver concorrendo no certame. (autenticado em cartório

de Notas e Registro Civil).

2 (dois) pontos.

Máximo de 2 (dois) cursos.

4 (quatro) pontos.   

d) Experiência Profissional Comprovante de Tempo de Serviço, podendo ser: Certidão

de Tempo de Serviço, registro de contrato de trabalho na

Carteira  de  Trabalho  e  previdência  Social  -  CTPS,

Contrato de Trabalho ou documento equivalente, na área

da saúde;

1 (um) ponto para cada 6 meses.

Máximo de 24 (vinte e quatro)

meses.

4 (ponto) pontos.   

TOTAL 22 PONTOS   

        

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal Declaro que:

( ) Possuo Vinculo empregatício com Órgão Público ou Empresa Estatal.

( ) Não possuo vínculo empregatício com Órgão Público ou Empresa Estatal.

Órgão Público: ___________________________, Cargo: ________________________, Carga horária: _____, Semanais.

Empresa Estatal: __________________________, Cargo: _________________________, Carga horária: _____, Semanais.

Declaro, ainda, que estou ciente das normas do Edital nº. 001/PMC/2014 de 04 de Novembro de 2014, e que no momento da minha inscrição para concorrer a uma vaga de MÉDICO, apresento o meu Currículo e demais

documentos exigidos.

_____________________, em:_____/______/_________

Local data

Assinatura o candidato (a):

OBSERVAÇÕES: (espaço reservado às anotações da Comissão)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FICHA DE INSCRIÇÃO:_________

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE EDITAL Nº. 001/PMCN/2014

CARGO PRETENDIDO:______________________________________________________________________

NOME DO CANDIDATO:_____________________________________________CPG:_____________________

DATA DE NASCIMENTO:____/____/_________ IDADE:______ RG:____________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:____________________

ENDEREÇO: Nº.

BAIRRO: MUNICIPIO: UF: TELEFONE E-MAIL:

GRAU DE ESCOLARIDADE: ESPECIFICAR O CURSO: ( )COMPLETO CTPS: SÉRIE

( )INCOMPLETO

NATURALIDADE: UF: NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL:

REQUERER INSCRIÇÃO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS? ( ) SIM – ( )NÃO

TITULOS ESQUEMA DE PONTUAÇÃO AVALIAÇÃO  (RESERVADO À COMISSÃO

DE AVALIAÇÃO – NÃO PREENHER)

REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PONTOS UNITÁRIOS PONTU AÇÃO MÁXIMA TITULOS

ENTREGUES*

TITULOS

OBTIDOS*

a) Escolaridade Nível Médio/Curso

Técnico em Laboratório

Certificado de conclusão do Nível Médio/Curso Técnico

em  Laboratório  registrado  em  órgão  competente

(autenticado em cartório de Notas e Registro Civil).

10 (dez) pontos. Máximo uma

Graduação.

10 (dez) pontos.   

b) Curso Superior Certificação em Nível Superior na área da Saúde 2 (dois) pontos por curso.

Máximo de 1 (um) curso.

2 (dois) pontos.   

c) Cursos Participação  em  cursos  na  área  com  carga  horária

mínima de 20 horas, relacionados com a área específica

para a qual estiver concorrendo no certame. (autenticado

em cartório de Notas e Registro Civil).

2 (dois) pontos.

Máximo de 3 (três) cursos.

6 (seis) pontos.   

d) Experiência Profissional Comprovante  de  Tempo  de  Serviço,  podendo  ser:

Certidão de Tempo de Serviço, registro de contrato de

trabalho na Carteira de Trabalho e previdência Social -

CTPS, Contrato de Trabalho ou documento equivalente,

na área da saúde;

1 (um) ponto para cada 6 meses.

Máximo de 24 (vinte e quatro)

meses.

4 (ponto) pontos.   

TOTAL 22 PONTOS   

          

CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal Declaro que:

( ) Possuo Vinculo empregatício com Órgão Público ou Empresa Estatal.

( ) Não possuo vínculo empregatício com Órgão Público ou Empresa Estatal.

Órgão Público: ___________________, Cargo: ______________, Carga horária: _____, Semanais.

Empresa Estatal: ________________, Cargo: ___________________, Carga horária: _____, Semanais.

Declaro, ainda, que estou ciente das normas do Edital nº. 001/PMC/2014 de 04 de Novembro de 2014, e que no momento da minha inscrição para concorrer a uma vaga de TECNICO DE LABORATÓRIO, apresento o

meu Currículo e demais documentos exigidos.

________________________________________, em:_____/______/_________

Local data

Assinatura o candidato (a):

OBSERVAÇÕES: (espaço reservado às anotações da Comissão)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº. 001/PMCN/2014

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE

CARGO PRETENDIDO:_____________________________________

NOME DO CANDIDATO:_____________________________CPF:__________________________________

DATA DE NASCIMENTO:____/____/_________ IDADE:______ RG:____________________ÓRGÃO EXPEDIDOR:__________________________________

ENDEREÇO:  Nº.

BAIRRO: MUNICIPIO: UF: TELEFONE E-MAIL:

TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso)

( ) Contra o resultado final de titulo

( ) Contra a Classificação Final

( ) Outro

Justificativa do Candidato – Razões do Recurso

     

DECLARAÇÕES DO CANDIDATO
 

 
Atenção: 1. Não será aceito inscrição com documentação incompleta e/ou que não atenda aos requisitos de avaliação constantes deste Edital.

 
ANEXO VI – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – TECNICO DE LAB ORATÓRIO
 

DECLARAÇÕES DO CANDIDATO
 

 
Atenção: 1. Não será aceito inscrição com documentação incompleta e/ou que não atenda aos requisitos de avaliação constantes deste Edital.
 
ANEXO VII – FORMULÁRIO DE RECURSO
 

 

Digitar e entregar este formulário na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de Campo Novo de Rondônia/RO, aos cuidados da
Comissão avaliadora do processo seletivo, conforme Edital, em 02 (duas) vias, o qual uma via será devolvida como protocolo.
 
Campo Novo de Rondônia – RO,_____ de ______________ de 2014.
__________________
Assinatura do Candidato
CPF:

Publicado por:
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