
EDITAL DE SE[E<;AO PUBLICA PARA CONTRATA�AO 
TEMPORARIA DE SERVIDORES PUBLICOS ��---- 

PROCESSO SIMPLIFICADO 01/2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

O GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, atraves da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAU DE, 
No uso de suas atribulcoes legais,em consonancia com o art.37,IX, da Constituicao Federal, 
TORNA PUBLICA, para o conhecimento dos interessados, a abertura de inscricoes para a 
realizacao de Processo Seletivo Simplificado, com vistas ao provimento de Funcoes Publicas, 
conforme disposto no Anexo I, deste Edita!, a fim de atender as necessidades temporaries de 
excepcional interesse pubhco e suprir as carencias existentes no ambito desta Secretaria. 

1. DAS DISPOSICOESPRELIMINARES 
1.1 0 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO sera regulado pelas normas do presente 
Edital, e realizado sob a responsabilidade da Comissao de Orqanizacao do Processo 
Seletivo Simplificado, constitufda par Ato da Secretaria Municipal de Saude 
1.2 O processo de que trata o item 1.1 deste Edital visa a contratacao de pessoal, em 
carater excepcional, em postos de trabalhos de nfvel fundamental, media, tecnico e 
superior, pelo periodo de ate 01 (um) ano, podendo ser prorrogado par igual perfodo. 
1.3 A quantidade de vagas, carga horaria, vencimento basico e unidade administrativa, 
para provimento das funcoes, ora ofertadas, sac as descritas no Anexo I, deste Edital 
1.4 Os requisitos das funcoes publicas sao as definidas no Anexo IV, deste Edital. 

2. DASINSCRICOES 
2.1. As inscricces serao efetuadas noperfodo de 03 de fevereiro de 2021,das 08h00 min, 
as 12h00min, na sede da Secretaria Municipal de Saude.rua Antonio Fernandes de Lima, 
412 - Centro, Farias Brito - CE, 63185-000 . lnformamos que o uso da mascara e 
obrigat6rio no ato das inscricoes, 
2.1.1. A inscricao do candidato lmplicara no conhecimento e aceitacao tacita das normase 
condicoes estabelecidas neste Edital, em relacao as quais nae podera alegar 
desconhecimento, ainda que atue mediante procurador. 
2.2. Sao requisites necessaries para a inscricao no Processo Seletivo: 
2.2.1 Ser brasileiro nato, naturalizado, au cidadao portuques a quern foi conferida 
igualdade, nas condicoes previstas no art. 12, inciso II, §1°, da Constituicao Federal. 
2.2.2 Cornprovacao de quitacao com as obriqacoes eleitorais. 
2.2.3 Cornprovacao de quitacao com as obriqacoes militares (sexomasculino). 
2.2.4 Ter idade minima de 18 (dezoito)anos. 
2.2.5 Possuir a qualificacao minima exigida para o exercicio da funcao a que o candidate 
pleiteou, conforme disposto no Anexo IV, deste Edital. 
2.2.6 Declaracao de disponibilidade de carga horaria (Anexo V), conforme o cargo 
desejado disposto no Anexo I, desteEdital. 
2.2.7 C6pia do RG e CPF. 0 candidate deve estar, portanto, documento original para 
conferencia dasc6pias. 

3. AS INSCRICOES-DEVERAO SER EFETUADAS PESSOALMENTE OU ATRAVES DE 
PROCURA<;AO COM FIRMA RECONHECIDA 
3.1. No ato da lnscricao serao solicitados comprovantes dos requisites contidosnos 
subitens 2.2. 
3.2. O preenchimento da ficha de inscricao e de responsabilidade, unica e exclusiva, do 
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candidate. 
3.3. Constatada qualquer irregularidade e I ou rasura no preenchimento da ficha, sera a 
inscricao anulada,bem como todos os atos dela de correntes, com a exclusao do candidate 
do processo seletivo. 
3.4. Sao considerados documentos de ldentidade: carteiras de identidade expedidas pelas 
Secretarias de Sequranca, Forcas Armadas, Mlnisterio das Relacoes Exteriores e Pollcias 
Militares, Carteira Nacional de Habllitacao expedida na forma da Lei n° 9.503/97, Carteiras 
profissionais expedidas por Conselhos de classe que, por Lei Federal tern validade coma 
documento deidentiflcacao. 
3.5. A inscricao do candidate proceder-se-a atravesde: 
3.5.1. Preenchimento da Ficha de lnscrlcao, com 01 foto 3 x 4, em todos os campos 
solicitados, sem emendas e I ou rasuras conforme, modelo no Anexo II, desteEdital. 
3.52 Entrega do Curriculum Vitae padronizado (sem emendas e I ou rasuras), conforme 
modelo constante do Anexo Ill, deste Edital, juntamente com os titulos legiveis, 
devidamente autenticadose/ ou com a apresentacao do original,bem como a apresentacao 
das fotoc6pias dos documentos solicitados nos itens 2.2, autenticadas e/ou com a 
apresentacao do original, a fim de serem conferidas pela Cornissao de lnscricao do 
Processo Seletivo. 
3.5.3. Os documentos deverao estar em condicoes plenas de legibilidade e manuseio, de 
forma a permitirem, com clareza, a idenfificacao do candidate, e deverao canter, 
obrigatoriamente, filiacao, fotografia, data de nascimento e 6rgao expedidor. 
3.6. As informacoes prestadas na Ficha de lnscricao sac de inteira responsabilidade do 
candidate, cabendo a Cornissao Organizadora do Processo de Selecao o direito de excluir 
do certame o candidate que preenche-la com dados incorretos ou rasurados, bem 
comoocandidato que prestar inforrnacoes inveridicas, ainda que o fate seja constatado 
posteriormente. 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELECAOPUBLICA 
4.1. 0 PROCESSO DE SELECAO PUBLICA, de que trata este Edital, sera realizado por 
etapas, as quais serao distribuidas de acordo com o cargo pretendido. Obedecendo a 
seguinteordem: 
4.1.1. Para os cargos denivel superior, tecnlco, medic e fundamental: sera realizado em 
02 (duas) etapas (itens: 4.2.1 e 4.2.2); 
4.2. Etapas doprocesso: 
4.2.1. Curriculum Vitae, para todos os Candidates, conforme disposto no Anexo Ill, deste 
Ed ital. 
4.2.2. Entrevista, para todos os Candidates. No ato da Entrevista informamos que o uso 
da mascara eobrigat6rio. 

4.3. Distribuicao daspontuacoes: 

- - Curriculum Entrevista 
I Vitae 

Pontuacao Maxima 1..Q 10 20 

5. DA ANALISE DO CURRICULUMVITAE _ 
5.1. A analise do Curriculum Vitae compreende a avallacao dos tltulos apresentados, que 
deverao compor Curriculo padronizado, conforme modelo discriminado no Anexo Ill, deste 
Edital, devendo ter em anexo: 
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a) C6pias de todos os titulos, autenticadas ou apresentadas juntamente aosoriginais; 
b) Comprovantes de experiencia de trabalho na area deatuacao. 

6. DASENTREVISTAS 
6.1 Na entrevista poderao ser observados os seguintesrequisitos: 
a) Conhecimento sabre Sistema Unico de Saude e Saude Publica, alem de equilibria 
emocional, facilidade de trabalhar em equipe, cornunicacao oral e criatividade, 
planejamento, visao estrateqica, compromisso com o trabalho e cooperacao, trabalho em 
equipe e relacionamento interpessoal, conhecimentos e habilidades inerentes a 
fu ncaopretend ida; 
b) Dominic do assunto abordado para a funcao que seprop6e; 
c) Coerencia e clareza nasrespostas. 

6.2 As entrevistas serao realizadas nos seguintes local, data ehorario: 

a) Nivel Superior: Local: Secretaria de Saude, localizada na rua Antonio Fernandes de 
Lima, 412- Centro, Farias Brito - CE, 63185-000,nodia 04 de fevereiro do ano em curso, 
tendo inicio as 13h (Horatio local), nao sendo admitida a entrada no local os candidates que 
se apresentarem depois das 13h (Horario local). 
b) Nivel Medio, Fundamental e Tecnlco: Local: Secretaria de Saude, localizada na Rua 
Jose Alves Pimentel, 87 - Centro, Farias Brito - CE, 63185- 000,no dia 04 de fevereiro do 
ano em curse, tendo inicio as 08h (Horario local), nao sendo admitida a entrada no local os 
candidates que se apresentarem depois das 08h (Horariolocal). 
6.3 Ap6s os horarios estabelecidos nos itens 6.2 a e 6.2 b os port6es serao fechados. Os 
Candidates deverao permanecer no local reservado a entrevista, tendo recebido a senha 
por ordem de chegada, de acordo coma Cargo pretendido. Ap6s o recebimento das senhas 
os mesmos nae poderao se retirar do local da entrevista, por motive de sigilo das 
inforrnacoes da entrevista. Nao sera permitido o uso de Aparelho Celular e ou outros meios 
de cornunicacao, em tempo, ap6s o candidate sair da Sala da Entrevista deve sair dolocal 
de realizacao. 

7. DA CLASSIFICACAOFINAL 
7.1 Serao aprovados os candidates que obtiverem pontuacao final minima de 12 (doze) 
pontos. 
7.2 Dentre os aprovados, a classificacao final dos candidates sera feita em funcao do 
somat6rio dos pontos obtidos na analise do Curricula e da Entrevista, por area de atuacao, 
em ordem decrescente de pontos, de acordo com o desempenho obtido. 
7.3 Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiara, sucessivamente, o 
candidate: 
a) Obtiver maior pontuacao no Curriculum. 
b) Obtiver maier pontuacao na Entrevista. 
c) Que tiver maier idade, considerando-se dia, mes eano. 

- - 8. DOSRECURSOS 
8.1 Cabera recurse, desde que devidamente fundamentado, no prazo de ate 01 (um) dia 
util, acontar da publicacao do Resultado Parcial, devendo serprotocolado junta a 
Cornissao Organizadora do Processo Seletivo, situada na Secretaria Municipal de Saude, 
na rua Antonio Fernandes de Lima, 412- Centro, Farias Brito - CE, 63185-000, conforme 
modelo contido no Anexo IV, deste Ed ital, no horario de 08h00 ast t hOO. 

3 



8.2 Os recurses interpostos pelos candidates serao analisados e julgados pela Cornissao 
Organizadora do Processo Seletivo, no prazo de 24h, em conformidade com o disposto no 
item anterior deste Edita!. 
8.3 Nao serao avaliados recurses sem instrucao efundarnentacao. 
BA Serao rejeitados liminarmente os recurses postados fora do prazo e os que nao 
contiverem dados necessaries a identificacao docandidato. 
8.5 Ap6s o julgamento dos recurses apresentados a Cornissao a cerca do Resulta do 
Parcial do Processo Seletivo, sera publicado o devido Resulta do Final. 

9. DACONTRATACAO 
9.1 Ap6s a Homoloqacao do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, a 
Secretaria Municipal de Saude convocara os candidates classificados, emconformidade como 
item 8 e seus respectivos subitens, deste Edital, atraves de Edita! de Convocacao especifico, por 
ordem rigorosa de pontuacao e classiticacao final, para entrega da do curnentacao ne cessarra. 
92 A contratacao temporarla dar-se-a, atraves de Termo de Contrato assinado entre o 
candidate aprovado na presente Selecao e o Municipio de Farias Brito. 
93 Os candidates inscritos e classificados que ultrapassarem o quantitative de vagas 
oferecidas pela Secretaria e suas respectivas areas de lotacao farao parte do Cadastro de 
Reserva (CR), podendo ser convocados nos termos do presente processo seletivo, tendo 
em vista o atendimento das necessidades futuras da Administracao Publica Municipal. 

10. DAS CONDICOES PARACONTRATACAO 
10.1 Sao condicoes para contratacao, quando do ato convocat6rio pelo Municf pio de 
Farias Brito: 
10.2 Ter obtido previa aprovacao no processo de selecao de que trata o presente Edital. 
103 Apresentar os seguintesdocumentos: 
a) Fotoc6pia, autenticada ou acompanhada do original, da Carteira de ldentidade e do CPF. 
b) Fotoc6pia, autenticada ou acompanhada do original, do Tltulo de Eleitor e do ultimo 
comprovante de votacao oucertidao. 
c) Fotoc6pia, autenticada ou acompanhada do original, da CTPS, constando, ainda, o 
nurnero do PIS ouPASEP. 
d) Fotoc6pia, autenticada ou acompanhada do original, do competente registro profissional 
e do Diploma ou Declaracao de Conclusao do Curso exigido para os cargos de psic61ogo, 
assistente social eadvogado. 
e) Fotoc6pia, autenticada ou acompanhada do original, do comprovante deresidencia. 
f) Certidao Negativa de antecedentes criminais, emitida pela Secretaria da Sequranca 
Publica. 
g) Certidao de nascimento ou Certidao deCasamento. 
h) Duas (02) fotos recentes3x4. 
i) Declaracao de ocupacao ou nao, em cargo publico, na Adrninistracao Federal, Estadual 
ou Municipal. 
j) Declaracao debens. 
k)Outros documentos exigidos no ato daconvocacao. 

11. DA CARGAHORARIA 
11.1 A Adrninistracao, em case de nae haver mais classificados para a area de atuacao a 
qual concorreu o candidate, pode amp liar a jornada de trabalho de candidate aprovado, ate 
o limite maxima de 40h/s (quarenta horas semanais), havendo, contudo, a exiqencia da 
rnotivacao pelo Secretario Municipal de que ha a necessidade da referida arnpliacao, sob 
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Farias Brito ou pertencente a outro ente federado, devera, obrigatoriamente, haver 
compatibilidade de horario para assumir a funcao pretendida na presente Sele9a0Publica, 
de acordo com a carga horaria em que sera lotado pelo Municipio de Farias Brito,ficando 
seu chamamento condicionado ao disposto no art. 37, inciso XVI, da Constituicaof'ederal. 

12. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
O Processo Seletivo tera validade de ate 01 (um) ano, a contar da data de homoloqacao 
do Processo de Selecao Publica, podendo ser prorrogado por igual periodo, por ato do 
Chefe do Poder Executive Municipal. 

13. DASDISPOSICOES GERAIS E FINAIS 
13.1 Em qualquer memento do processo seletivo, ou ap6s a realizacao do mesmo, caso 
sejam detectadas ornissoes ou inverdades nas inforrnacoes do Curriculo, ou havendo 
descumprimento dos pre-requisites estabelecidos para lnscricao, o candidate sera 
automaticamente eliminado do processo, ou tera seu contrato sumariamente cancelado, 
sem prejuizo das acoes de natureza administrativa, cfvel e criminalcabfveis. 
13.2 A relacao dos candidates aprovados sera divulgada oficialmente, em ordem de 
classificacao, atraves de listagens afixadas na Secretaria de Saude.na SededaPrefeitura 
Municipal de Farias Brito,nosite oficial do Municfpio e no Diarlo Oficial dos Municipios - 
DOM (http://www.diariomunicipal.com.br/aprece/). 
13.3 A contratacao dos candidates aprovados ficara condicionada ao disposto no art. 37, 
incise XVI, da Constituicao Federal, que veda a acurnulacao remunerada de cargos 
publicos, exceto quando houver compatibilidade de horario e nos cases previstos pelo 
referido dispositivoconstitucional. 
13.4 0 candidate convocado para assumir a funcao publica devera apresentar, junto a 
Coordenadoria de Recurses Humanos, os documentos relacionados no subitem 9.1.2, 
desteEdital. 
13.5 Sera exclufdo do processo seletivo, a qualquer memento, o candidatoque: 
a) Fixar em qualquer documento (inclusive na ficha de inscricao) declaracao falsa ou 
inexata. 
b) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos que comprovem o atendimento aos 
requisites do item "2.". 
c) Descumprir quaisquer das instrucoes contidas nesteEdital. 
d) Desrespeitar membro da Cornissao Organizadora do Processo de Selecaof-ubllca. 
e) Faltar ou chegar atrasado a data deconvocacao. 
f) Nao obtiver nota minima estabelecida no item 8.1, desteEdital. 
g)Obtiver pontuacao O (zero) em quaisquer das fasesprevistas. 
h) Perturbar a ordem dos trabalhos, em decorrencia de comportamentoinadequado. 
12.6. Os casos omissos serao resolvidos pela Cornissao de Orqanizacao do Processo 
Seletivo Simplificado, no que concerne a aplicacao e julgamento do presente Processo. 

14. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
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ATIVIDADES PERIODO HORARIO 
1. Data Publicacao do Edita! 01/02/2021 - 
2. Periodo de lnscricao, com a entrega de Currfculo, 03/02/2021 08:00 Horas 

conforme modelo padrao - Anexo II I, com As 
respectivos documentos comprobat6rios. 12:00 Heras 

8. Entrevista Nivel Superior. 04/02/2021 13:00 Horas 
9. Entrevista Nfvel Tecnico, Medic e Fundamental 04/02/2021 08:00 Heras 
1 O.Divulqacao do Resultado Preliminar da Selecao 08/02/2021 - 

11. Recebimento de recurso administrativo contra 08:00 Horas 
09/02/2021 As Resultado Preliminar Selecao. 11 :00 Heras 

12. Analise dos Recursos. 10/02/2021 - 
13. Resultado da analise dos recursos. 11/02/2021 - 
14. Resultado Final 12/02/2021 - 

Farias Brito - CE, 01 de fevereiro de 2021. 

6 



ANEXO I - QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2021 

NiVEL SUPERIOR 
1- Quadro geral por area de atuacao para vagas junto a Secretaria Municipal de 

Saude (a designar alotacao): 

Cargo Vagas Carga Remuneracao 
Pretendido Horarla 

Cirurqiao Dentista 02 + CR 40h 3.968, 15 
Educador Ffsico 02 + CR 40h 2.886, 16 

Enfermeiro 02 + CR 40h 3.968, 15 
Farrnaceutico 01 + CR 40h 2.482,44 

Biornedico 01 + CR 40h 2.482,44 
Medico - ESF 03 + CR 40h 9.216, 18 

NIVEL FUNDAMENTAL, MEDIO E TECNICO 

1- Quadro geral por area de atuacao para vagas junto a Secretaria Municipal de 
Saude (a designar alotacao): 

Cargo Va.gas Carga 
Pretendido Abrangencia Herarla Remunera�ao R$ 

Agente ESF - Ouincunca - 01 + CR 40 horas 
Cornunitario de Rua Ladislau Pereira, 1.100,00 

Sau de Rua do Cruzeiro, Rua 
Aderson Holanda, Rua 

Celso Pereira, Rua 
Raimundo Rodrigues, 
Rua Duques Pereira, 

Sftio Acude Velho, Sftio 
Boa Vista) 

Agente ESF - Caras - Oitis 01 + CR 40 horas 1.100,00 
Cornunltarlo de 

Sau de 

Agente ESF - Nova Betania - 01 + CR 40 horas 1.100,00 
Comunitario de Rua Manoel Neres de 

Sau de Oliveira, Rua Jose 
Pereira da Silva, Rua 
Francisco Fernandes 

Filho, Rua Jose 
Francisco Primo, Rua 

Antonio Rodrigues 

Agente ::SF - Nova Betania - 01 + CR 40 horas 1.100,00 
Comunitario de Sftio Varzea, Almas, 

Sau de Guerrilha, Riacho 
da Roya e Varzea 
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de Cima 

Rua Moria, Rua 
I 1.100,00 Agente 01 + CR 40 horas 

Cornunltario de Padre Jose Eugenio 
Sau de Leite, Rua 13 de 

maio, Rua Boa Vista, 
Rua Manoel Pinheiro 
de Almeida, Enoch 
Rodrigues, Antonio 
Liberalino de 
Menezes, Antonio 
Liberalino Duarte e 
Joao Pereira de 
Sousa 

Auxiliar I - 01 + CR 40 horas 1.100,00 
Tecnico em 
Saude Bucal 

lnspetor de - 1.317,49 01 + CR 40 horas 
Viqilancia 
Sanitaria 

Auxiliar de - 1.100,00 01 + CR 40 horas 
Servicos - 
Gerais 

Auxiliar de - 1.100,00 01 + CR 40 horas 
Adrninistracao 

Tecnico de 
- 1.100,00 01 + CR 40 horas 

Enfermaqem 

Agente de - 1.400,00 01 + CR 40 horas 
Endemias 
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ANEXO II - A QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 
01/2021 

FICHA DE INSCRICAO 

N° DA INSCRICAO: ------- 

NOME: _ 

ENDERECO: N°: _ 

BAIRRO: --------- CIDADE: ------------- 
RG: CPF: ------------- 
VA GAP RE TEND ID A: _ 

CODIGO DO CARGO: --------- 
FAR I AS BRITO-CE, DE--------- DE 2021 

ASS/NATURA DO CANDIDA TO 

COMPROVANTE DE INSCRICAO - VIA DO (A) 
CANDIDATO (A) 

NOME DO CANDIDATO 
N° DE INSCRICAO 
CARGO PRETENDIDO 
CODIGO DO CARGO 
N° DE FOLHAS ENTREGUES 

FARIAS BRITO-CE, DE DE 2021. --- --------- 

ASS/NATURA DO RESPONSA VEL PELO RECEBIMENTO 



ANEXO Ill - A QUE SE REFERE O EDIT AL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
N° 01/2021 - CURRiCULUM VITAE PADRON'IZADO 

Eu, , candidato(a) a Fun9a0Publicade , 
, contratado por tempo determinado, apresento e declare ser de minha exclusiva responsabilidade 
o preenchimento das lnformacoes apresentadas, e que os titulos, declaracoes e documentos a 
seguir relacionados sao verdadeiros e validos na forma da Lei, sendo comprovados mediante 
c6pias em anexo, que comp6em este curricula padronizado, para fins de atribuicao de pontos 
atraves da analise curricular pela banca examinadora, com vistas a atribuicao da nota na Analise 
do Curriculum 

NIVEL SUPERIOR 

1. Experiencia comprovada no cargo especifico escolhido pelo candidate (Sera atribuido 1,0 ponto 
a cada 06 meses de experiencia).Maximo 3,0 pontos 

2. Titulo de especializacao (1,0 ponto), Mestrado (1,5 pontos) e Doutorado (2,0 pontos), dentro da 
sua area de atuacao. Maximo 2,0 pontos 

3.Certificadoe/ouDeclara9aodeCurso/capacita9aonaareadeatua9ao,comcarga 
horaria minima de 80 horas ( 0,5 pontos), com carga horaria de 81 ha 179h ( 1,0 ponto) e com 
carga horaria a partir de 180h (2,0 pontos ). Maximo 5,0 pontos. 

NiVEL FUNDAMENTAL, MEDIO E TECNICO 

1. Experiencia comprovada no cargo especifico escolhido pelo candidate (Sera atribuido 1,0 ponto a 
cada 06 meses de experiencta). Maximo 5,0 pontos 

2. Curses de qualificacao e aperfeicoamento na area especffica para o cargo pleiteado - carga horaria 
minima de 40h. (Sera atribuido 1,0 ponto a cada certificado). Maximo 5,0 pontos. 

Farias Brito(CE), de de2021. 

Assinatura do Candidato (a) 



ANEXO IV -A QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

CARGOS E REQUISITOS BASICOS 

iCARGO: Cirurgiao Dentist-a 
1RE.QUI-SITOS BAS.ICOS: Forrnacao de Nivel Superior em Odontologia e Regis:tro 
no Conselhe de Classe 

tC.ARGO: Educador Fisico 
REQUl'S'ITOS BASIC.OS: Formacao de Niv.el Superior em Educacao Fisica e 
Hegistro Ro C_ons.elho de Classe 

·CARGO: Enfermeiro 
iREQUISITOS BAS:ICOS: Forrnacao de Nivel Sup.erior em Enfermagem e Registro 
no Conselho de Classe 

.CARGO: Farrnaceutlco 
!REQ.UISITOS BASIC'OS: Formacao de Nivel Superior em Farmacla e Registro no 
·Conselho de Class.e 

CARGO: Biornedico 
•REQUISITOS BAS.IC.OS.: Formacao d.e Niy,el Superior em Bi.omedicina e Re.gistro 
mo Co.nselho de Clas.se 

CARGO: Medico - ESF 
;REQUISITOS BASIC.OS: Formacao de Nivel Superior em Medicina e Regis.tro no 
'Conselho de Clas.se 

,CARGO: Auxiliar d.e Services Gerais 
1REQUIS-ITOS BASIC.OS: Formacao de Niv:el Fundamental Comple.to 

rC.ARGO: Agente Cornunitario de Saude 
1REQU1s·1ros BA-SIC-OS: Formacao d.e Nive·I Medio e Residir na Area de Abrangencia 

'.CARGO: Auxili.ar I Tecnico de Saude B·ucal 
REQUISITOS BASICOS: Formacao de Niver Medio/Tenico e Curso de Formacao na 
.area 

CARGO: Tecnico em Enferrnaqern - 
IREQUISITOS sAsrcos: Formacao de Nivel Medio C.omple.to e Curso Teruco na Area, 



tCARGO: Auxiliar de Adrninistracao 
IREQUISITOS BASICOS: Forma�ao de Nivel Medio Completo 

rCARGO: Agente de Endemias 
tREQUISITOS BASICOS: Forma�ao de Nivel Medio Complete 

!CARGO: Inspetor de Vigilancia Sanitana 
IREQUISITOS BASICOS: Forma�a'o de Nivel Medio Completo 



ANEXO IV - A QUE SE REF ERE O EDIT AL DO PROCESSO S.ELETIVO 
SIMPLIFl:CADO N° 01/2021 

REC URSO 

Nome 

Cargo 

CPF 

REC URSO 
*Assinale a 
Eta a 

apacidade 
rofissional 

Data 

1 - No caso de Recurso da Etapa de Analise de Capacidade Profissional, 
preencher *: 
Area de Atuacao: 
N° do Item do Curriculum Vitae Padronizado: 

2 - Fundarnentacao do Recurso: 

3 - Fonte(s) que embasa(m) a arqurnentacao do candidato (*Referencia): 

Orientacoes: 
1 - Leia atentamente o Edital da Selecao Publica 01/2021. 
2 - Use outras folhas deste forrnulario, em caso de espaco insuficiente. Nao utilize 
folhas em branco. 
3 - Assine e identifique-se em cada folha utilizada. 
4 - Envie o recurso de acordo com as instrucoes contidas no item "9.1." do Edita I 
01/2021. 

Assinatura do(a) Candidato(a) 



ANEXO V - A QUE SE REFERE O EDITAL DE PROCESS'O SELETIVO 
SIMPLIFICADO N° 01/2021 

...__ DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DEHORARIOS 

___ ,portador(a)doRGn° ,inscrito 

(a) no CPF sob on° , DECLARO para o fim 

especffico de ingresso no Processo Seletivo Simplificado N° 01/2021 da Secretaria 

Municipal de Saude do Governo Municipal de Farias Brito - CE, que disponho de 

tempo para me dedicar ao cargo de _ 

Por ser expressao da verdade, firmo a presente DECLARA<;AO. 

Farias Brito-CE, de de _ 

DECLARANTE 


