
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2008
 
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o caráter 
emergencial e considerando a situação de excepcional interesse público consistente na necessidade 
de restaurar a normalidade do atendimento à saúde pública, conforme explicitado nos Decretos  
Municipais  nºs 18403, de 26 de maio de 2008, e 18.427, de 02 de junho de 2008, torna pública a 
abertura de inscrições para seleção e contratação, em caráter temporário e pelo Regime Especial de 
Direito Administrativo, de profissionais da área de saúde para atuarem   no    PSF - Programa   
Saúde    da Família  e   UBS - Unidades Básicas de Saúde, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da formalização do contrato, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 .
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente edital será realizado sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde e se constituirá em Análise de Títulos.
 
2. DA VAGA, PRÉ-REQUISITO/ESCOLARIDADE E REMUNERAÇÃO
 
2.1 O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de 225 candidatos para o desempenho nas  
Unidades Básicas de Saúde de atividades relacionadas às funções de:
 
Função Escolaridade    Vaga    Remuneração   Carga Horária
Médico            Graduação em Medicina          100      R$ 1.497,69    20 horas
Enfermeiro       Graduação em Enfermagem     30        R$ 1.497,69    30 horas
Odontólogo     Graduação em Odontologia     10        R$ 1.497,69    20 horas
Nutricionista     Graduação em Nutrição           10        R$ 1.497,69    30 horas
Farmacêutico   Graduação em Farmácia          20        R$ 1.497,69    30 horas
Assistente Social          Graduação em Assistente Social          10        R$ 1.497,69    30 horas
Técnicos  de Enfermagem        Técnico em Enfermagem (ensino médio)          45        R$ 823,95       
30 horas
 
 
2.2 O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de 75  candidatos para o desempenho nas 
Unidades de Saúde da Família de atividades relacionadas às funções de:
 
Função Escolaridade    Vagas  Remuneração   Carga Horária
Médico            Graduação em Medicina          45        R$ 5.520,81    40 horas
Enfermeiro       Graduação em Enfermagem     10        R$ 3.745,00    40 horas
Técnico  de Enfermagem          Técnico em Enfermagem (ensino médio)          20        R$ 854,88       
40 horas
 
2.3 O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de 85  candidatos para o desempenho nas 
Residências Terapêuticas e CAPES (Centro de Atendimento Psicossocial) de atividades 
relacionadas às funções de:
 
Função Escolaridade    Vagas  Remuneração   Carga Horária
Médico Psiquiatra        Graduação em Medicina com especialização em psiquiatria ou 



neurologista     10        R$ 1.497,69            20 horas
Enfermeiro       Graduação em Enfermagem     20        R$ 1.497,69    30 horas
Psicólogo
            Graduação em Psicologia com experiência em saúde mental    10        R$ 1.497,69    30 
horas
Assistente Social          Graduação em Assistente Social          15        R$ 1.497,69    30 horas
Terapia Ocupacional    Graduação em Terapia Ocupacional    10        R$ 1.497,69    30 horas
Técnico  de Enfermagem          Técnico em Enfermagem (ensino médio)          20        R$ 823,95       
30 horas
 
3. DA INSCRIÇÃO
 
3.1 As inscrições serão realizadas  no período de 09 a 13 de junho de 2008, das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, na CDRH-Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Saúde, situada 
na Rua  Miguel Calmon nº 32, 9º andar, Comércio - Salvador /Bahia.
3.1.1 O candidato só poderá inscrever-se para uma especialidade, na forma do ANEXO II.
 3.2 Documentação necessária:
a) cópia e apresentação do original da Carteira de Identidade;
b) cópia e apresentação do original do C.P.F;
c) Prova de Títulos constando da apresentação e da comprovação dos respectivos 
títulos,organizados com páginas numeradas, encadernadas ou em classificador rápido;
d) original e fotocópia da Carteira de Conselho da respectiva Classe.
3.3 Somente serão considerados os pontos dos títulos que estiverem devidamente comprovados.
3.4 A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.5 Os títulos acadêmicos obtidos no exterior deverão estar revalidados no Brasil, na forma da 
legislação em vigor (Resolução CNE/CP 1/2002 e art. 48 da Lei 9.394/96).
3.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato a fidedignidade das informações fornecidas 
quando da inscrição.
3.7 A documentação, de que trata o item 3.2, deverá ser entregue, impreterivelmente, no local da 
realização da inscrição, sob pena de eliminação do processo seletivo.
3.8 A inscrição poderá ser  efetuada por meio de procuração com firma reconhecida do interessado.
3.9  Caberá ao procurador do interessado dirigir-se ao local de inscrição, munido de sua cédula de 
identidade e dos documentos do seu mandatário, exigidos neste edital, em fotocópia devidamente 
autenticada.
 
4. DA SELEÇÃO
 
4.1  A Seleção Pública constará de:
a)  Prova de títulos, que comprove a aptidão do candidato para execução das atividades objeto da 
contratação, na forma do ANEXO I.
4.2     4.2 Serão analisados os títulos dos candidatos por ordem de classificação em até 02 (duas) 
vezes o número de vagas oferecidas para a especialidade na qual o candidato estiver inscrito.
 
5. DO JULGAMENTO DA ANÁLISE DOS TÍTULOS 
 
5.1 O processo seletivo será executado pela Secretaria Municipal da Saúde, através da comissão  
constituída pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal do Salvador, por meio do Decreto nº 18.427, 
publicado no Diário Oficial do Município de 02 de junho de 2008. .
5.2 O processo seletivo será realizado mediante análise de títulos, na forma do ANEXO I.
5.3  A análise curricular terá caráter eliminatório e classificatório.
5.4 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade no currículo apresentado, o 



candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do mesmo, este será excluído 
do processo seletivo simplificado, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO
 
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do total de pontos obtidos na análise 
dos  títulos.
6.2  Será classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0(cinco).
6.3 Em caso de empate será selecionado o candidato que tiver a maior pontuação na titulação e, 
permanecendo o empate, o que apresentar maior experiência na área de atuação, tiver  mais tempo 
de serviço público prestado ao Município do Salvador e, por último, o que tiver maior idade, 
considerando dia, mês e ano de nascimento.
 
7. DO RESULTADO
 
7.1 Os resultados serão divulgados a partir do dia 21 de junho de 2008, no Diário Oficial do 
Município.
 
8. DA CONTRATAÇÃO
 
8.1 O candidato selecionado, na forma deste edital  e seus anexos, será contratado de acordo com as 
necessidades e conveniências do serviço público, se atender aos seguintes requisitos:
a) ter idade mínima de 18 anos, na data da contratação;
b) ser considerado apto para o exercício das atribuições da função pela Junta Médica do Município 
do Salvador;
c) declarar compatibilidade de horário e inocorrência de acumulação proibida;
d) diploma ou certificado de conclusão de curso, com apresentação do histórico escolar e da 
titulação;
e) quitação da obrigação eleitoral;
f) prova de quitação com o Serviço Militar para candidato do sexo masculino.
8.2 A contratação obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos, de acordo 
com as vagas existentes e a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde.
8.3 Após a Homologação do Resultado Final, a Secretaria Municipal da Saúde convocará os 
candidatos habilitados, através de edital específico, por ordem de pontuação, para a apresentação 
dos documentos exigidos e para a realização dos exames de sanidade e capacidade física e mental, 
necessários para a efetivação da contratação.
8.4  Para submeter-se à avaliação médica, o candidato deverá providenciar as suas expensas, os 
exames laboratoriais e complementares necessários. A relação desses exames será fornecida por 
ocasião da convocação para essa fase.
8.5 Será julgado física e mentalmente capaz para o exercício das atribuições aquele aprovado na  
Avaliação Médica.
8.6 O candidato que não atender a convocação para  entrega da documentação e  realização dos 
exames de sanidade e capacidade física e mental, dentro do prazo determinado, seja qual for o 
motivo alegado, será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
8.7 O candidato aprovado deverá apresentar todos os documentos acima elencados. A ausência dos 
documentos eliminará o candidato, convocando o próximo da lista.
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS
 
9.1  Serão canceladas, em qualquer fase da seleção, as inscrições que não atendam às exigências 
deste edital, ao qual o candidato adere integralmente.
9.2  A classificação no processo seletivo simplificado assegurará apenas a expectativa de direito à 



contratação temporária, ficando a concretização desse ato condicionada à observância das 
disposições legais pertinentes à exclusiva necessidade, interesse e conveniência da Administração.
9.3  O acompanhamento das divulgações referentes ao processo seletivo é de responsabilidade 
exclusiva do candidato;
9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão constituída especificamente para este fim.
9.5 Em caso de necessidade de alteração, atualização ou correção dos dados de endereço, após a 
realização da prova, o candidato deverá solicitar à Secretaria Municipal da Saúde.
9.6 A substituição por desistência ou rescisão do contrato dará direito à convocação do candidato 
imediatamente colocado conforme ordem de classificação.
9.7 A validade da presente seleção pública é de 180 dias a contar da data da homologação do 
resultado final.
 
Salvador, 05 de junho de 2008.
 
 
José Carlos Raimundo Brito
Secretário Municipal da Saúde
 
 
 
 
 
 
ANEXO I
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SALVADOR/ SMS
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO CURRICULAR – NÍVEL SUPERIOR 
 
NOME: _____________________________________________________________________
CPF: ________________________________________ RG: __________________________
FUNÇÃO: ______________________________________
 
 
I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 
- A prova de títulos para todos os candidatos compreenderá a análise de especializações (Doutor, 
Mestre, Especialização), cursos realizados e experiências de trabalho, com contagem de pontos, 
conforme avaliação de títulos, considerados cumulativamente.
- Será desclassificado para a etapa subseqüente, o candidato que obtiver zero na contagem de pontos 
dos títulos.
 
PARTE I
 
FATORES REFERENCIAIS  VALOR (PONTOS)   COMPROVANTES
DOUTOR EM ÁREA RELACIONADA À FUNÇÃO  PRETENDIDA       2,5
(    )     DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
MESTRE EM ÁREA RELACIONADA À FUNÇÃO  PRETENDIDA        2,0
(    )     
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA RELACIONADA À FUNÇÃO  PRETENDIDA      
1,0
(    )     



DOMÍNIO DE FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA       
0,5
(    )     
                                                                               
                                                                                                      TOTAL DE PONTOS: _______
 
PARTE II
 
FATORES REFERENCIAIS  VALOR (PONTOS)
            DE 1 A 5 ANOS         DE 5 A 10 ANOS       DE 10 A 20 ANOS
EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO  PÚBLICO NA  ÁREA PRETENDIDA     1,0
(    )     1,5
(    )     2,0
(     )
EXPERIÊNCIA NA ÁREA PRETENDIDA      1,0
    (    )
EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO EM QUALQUER ÁREA              1,0
   (     )
 
                                                                                               TOTAL DE PONTOS: ________
                                                                                      TOTAL GERAL DE PONTOS: ________
 
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1. o candidato que tiver a maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento (Lei Federal nº 
10.741, de 1º/10/2003);
2. o candidato que tiver mais tempo de serviço público prestado ao Estado da Bahia (Lei Estadual nº 
6.677, de 26/09/1994);
3. o candidato que tiver maior tempo de serviço comprovado na função pleiteada.
 
 
_____________________________________________________________
AVALIADOR 1
 
 
_____________________________________________________________
AVALIADOR 2
 
 
_____________________________________________________________
AVALIADOR 3
 
 
_____________________________________________________________
AVALIADOR 4
 
 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SALVADOR/SMS
 
 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO CURRICULAR – TÉCNICO DE ENFERMAGEM



 
NOME: ______________________________________________________________________
CPF: ________________________________________ RG: ___________________________
FUNÇÃO: ______________________________________
 
I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
 
- A prova de títulos para todos os candidatos compreenderá a análise de especializações, cursos 
realizados e experiências de trabalho, com contagem de pontos, conforme avaliação de Títulos, 
considerados cumulativamente.
- Será desclassificado para a etapa subseqüente o candidato que obtiver zero na contagem de pontos 
dos títulos.
 
PARTE I
 
FATORES REFERENCIAIS  VALOR (PONTOS)   COMPROVANTES
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA RELACIONADA À FUNÇÃO  PRETENDIDA      
2,5
(    )     DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
OUTROS CURSOS   2,0
(    )     
DOMÍNIO DE FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA       
1,5
(    )     
                                                                                  
                                                                                                    TOTAL DE PONTOS: _______
 
PARTE II
 
FATORES REFERENCIAIS  VALOR (PONTOS)
            DE 1 A 5 ANOS         DE 5 A 10 ANOS       DE 10 A 20 ANOS
EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO  PÚBLICO NA  ÁREA PRETENDIDA     1,0
(    )     1,5
(    )     2,0
(     )
EXPERIÊNCIA NA ÁREA À FUNÇÃO  PRETENDIDA        1,0
    (    )
EXPERIÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO EM QUALQUER ÁREA              1,0
   (     )
 
                                                                                              TOTAL DE PONTOS: ________
                                                                                     TOTAL GERAL DE PONTOS: ________
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1. o candidato que tiver a maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento (Lei Federal nº 
10.741, de 1º/10/2003);
2. o candidato que tiver mais tempo de serviço público prestado ao Estado da Bahia (Lei Estadual nº 
6.677, de 26/09/1994);
3. o candidato que tiver maior tempo de serviço comprovado na função pleiteada.
 
 
_____________________________________________________________



AVALIADOR 1
 
 
_____________________________________________________________
AVALIADOR 2
 
 
_____________________________________________________________
AVALIADOR 3
 
 
________________________________________________________________
AVALIADOR 4
 
 
ANEXO II
 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
                                                                                  Nº  __________
                                                                                              
Nome:  
Endereço:                   Telefone:          
CPF:               RG:                 Nº Conselho: _______________
Profissão:         
Função Pretendida:                                                                               
Área:(  ) Residência Terapêutica ou CAPES (  ) Unidade de Saúde Família (  ) Unidade Básica de 
Saúde
                                                                       Data:     /     /    
                                                                                              
                                                                                                 
Assinatura do candidato                                  Assinatura do servidor 
                                                                                              
                                                                                                 
Nº  de Protocolo:                                                                      
Data:     /    /                Assinatura do servidor:             
                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                              
                                                                                              


