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Edital do ProceSlo Seletiyo Sim»Uficado n°. 0212015

Publicada par Edital nos termos do

artigo 74,92°, inciso I da Lei

Organica do Municipio, corn reda(j3o

i dada pela Emends. 29/ /2001.

(,-""-

Dispoe sobre processo se!etivo destioado a

"t contrata�ao temporiria, para eventual

! substitui�ao na hip6tese de licen�as e

; afastarnentos, e outras hip6teses consagradas nos
• incisos do art. 22 da Lei Municipal de n°. 963, de

1 0. de outubro de 2001, de agentes comunitlirios

da saude, pe!o regime ce!etista, no ambito do

ograma Saude da Familia no municipio de Sao

Luiz do Paraitioga.

A Prefeitura Municipal de Sao Luiz do Paraitinga, Estado de Sao

Paulo, por meio da Comissao Especial do Processo Se!etivo, nos termos assim do Decreto Municipal

de n°. 50, de 1°. de dezembro de 2015, quanto da Portaria de n°. 164, de 02 de dezembro de 2015,

toma publica a abertura de inscris:oes e estabelece as normas relativas a realizas:ao do

Processo Se!etivo Simplificado, como 0 escopo de cadastro para eventual necessidade de

contrata�ao, na hip6tese de licen�a ou afastamento, de Agentes Comunitarios de Saude, no ambito

do Prograrna Saude da Familia, dos Nucleos Oswaldo Cruz e Sao Sebastiiio, integrantes do quadro de

servidores municipais, consagrado na Lei Municipal de n°. 963, de 1 0. de outubro de 2001, corn as

atualiza�oes posteriores. 0 Processo Seletivo Simplificado sera regido de acordo corn as instru�oes

que fazem partes deste Edital.

Das Disposis:oes PreUminares

1. Das Inscris:oes

1.1. As inscris:oes estarilo abertas de 14 de dezembro de 2015 a 23 de dezembro de 2015, das 8

horas as 12 horas e das 13 horas as 16 horas, no Centro de Saude, situada a rua Coronel

Domingues de Castro, n°. 454.fundos, Centro, Silo Luiz do Paraitinga - SP; sem cobrans:a de

taxa de inscris:ilo.

1.2. Nao serao aceitas, sob hip6tese alguma, inscri�oes fora do horario e dias acima estabe!ecidos.

1.3. Sao condi�oes para a inscri�ao:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou, estar arnparado pe!o Estatuto da 19ualdade (Decreto n°

70.391/72), e no gozo dos direitos politicos na forma do artigo 13 do Decreto n° 70.436/72, para

candidatos de origem Portuguesa.

b) ter 18 (dezoito) anos completos;

c) estar em gozo dos direitos politicos;
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d) estar quite com as abriga�oes militares (sexo masculino);

e) estar quite com as obriga�oes eleitorais;

f) atender as condi�oes e habilita�oes prescritas para provimento do cargo pretendido, conforme
determinado no presente edital;

g) gozar de boa saude e nao possuir deficiencia fisica incompativel com 0 exercicio do cargo.

h) nao possuir antecedentes criminais,

I) residir obrigatoriamente na area de atua�ao em que ira trabalhar, para 0 cargo de Agente

Comunitario de Saude (Anexos I elI);

1.4. No ato da inscri�ao, 0 candidato devera apresentar os seguintes documentos, em fotoc6pias,

que ficarao retidos:

1) ceduta de identidade;

4) certidao de nascimento de filhos menares de 14 (quatorze) anos;

6) comprovante de endere�o.

A inscri�lio formalizar.se.a do requerimento, em instrumento que sera fomecido ao

candidato no local estabelecido no item 1.1 retro.

1.5. A inscri�ao devera ser feita, pessoa!mente ou por procurador legalmente constituido, no lacal de

inscri�ao acima determinado.

1.6. No caso de inscri�iia por procura�ao, serao exigidos, ainda: 0 respectivo instrumento de mandato

e c6pia do documento de identidade do procurador.

1.7. As fichas de inscri�ao nao serao aceitas se estiverem preenchidas incorretamente, se conterem

qualquer rasura ou se nao estiverem acompanhadas de qualquer dos documentos relacionados no

presente edital (item 1.3),

1.8. Dec1ara�oes falsas, inexatas ou incompletas, assim como documentos falsos, acarretarao a

anula�ao da inscri�ao, nao sendo devolvida a taxa de inscri�ao.

1.9. Nao sera perrnitida a inscri�ao condicionada de candidato, sob hip6tese alguma.

1.10. No ato de sua inscri�ao, 0 candidato recebera 0 cartao de identifica�ao (protocolo de inscri�ao),

sem 0 qual 0 mesmo nao sera admitido as salas de provas ou as dependencias onde se realizara 0

Processo Seletivo, sob hip6tese alguma

2. Da carga horaria de jomada de trabalho, e vencimentos e habilita�oes.

CARGA

ORDEM CARGOS REQUISITOS
HoRAIuA sALAIuos
SEMANAL

En.ino Fundamenta! e

Agente tesidit obrigatoriamente

01
Comunitario de na area de atua<;ao em que

40 R$ 823,51
Saude - N4c1eo ira tmbalhar

Oswaldo Crnz (ANEXO II)
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Ensino Fundamental e

Agente residir obrlgatoriamente

02
Comunihirio de na area de atua'130 em que

Saude - Nucleo ici ttabalhar
40 R$ 823,51

Sao Sebastiao (ANEXOI)

3. Das vagas destinadas aos portadores de Defici�ncia

3.1 - Fieam reservadas 5% das vagas, confonne cilculo previsto em legislac;:ao propria, a portadores

de deficiencia fisica, desde que compativel com 0 exercieio da func;:ao pretendida, em atendimento

aos dispositivos da Constituic;:ao Federal, art. 37, VIII; e da Constituic;:ao EstaduaI, art. 115, IX; e da

Lei Organiea do Municipio de Sao Luiz do Parairinga, art. 83, VIII.

3.2 - as portadores de deficiencia fisiea participado do eertarne em igualdade de condic;:ões com os

demais candidatos, no que respeita a eonteudo e avaliac;:ao das provas.

3.3 as portadores de deficiencia fisiea deverao especifiear na fieha de inscric;:ao 0 tipo de deficieneia

de que sao portadores, para poderem obter os priviIegios legais com respeito a locomoc;:ao e

localizac;:ao dos loeais das provas.

3.4 as eandidatos que necessitarem provas especlals em virtude de deficiencia fisica, devedo

requere-las no ata da inscric;:ao. as eandidatos que nao atenderem 0 presente item perderao os

diteitos legais pertinentes.

3.5 A aptidao fisica necessäria ao desempenho das atividades funeionais sera comprovada por perieia

mediea, por especialista na area da defieiencia do eandidato, por oeasmo do ata de nomeac;:ao.

3.6 As vagas reservadas aos portadores de deficiencia fisica fiearao liberadas em easo de nao

ocorrencia de inscric;:ões ou aprovac;:ao de eandidatos.

4. Das Provas

4.1. As provas tedo durac;:ao m:ixima de duas horas e sedo eonstituidas de questões de mUltipla

escolha

a respeito da area de atuac;:ao dos eandidatos, com carater classificatorio.

4.2. 0 Processo Seletivo sera realizado:

Dia 10 de janeiro de 2016

Horario das provas: 9 horas

LoeaI de realizac;:äo: Eseola Coronel Domingues de Castro

(Avenida Ce1estino Campos Coelho, n°. 71, Centro,

Säo Luiz do Paraitinga)

4.3. as portões sedo feehados impreterivelmente aS

alguma, a entrada de retardatwos.

9 hora, nao sendo perrnitida, sob hipotese
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4.4. Para maior conforto e facilidade de acesso, os candidatos inscritos deverao comparecer ao local

das provas com 30 (trinta) minutos de antecedi'Ocia, munidos da protocolo de inscri<;ao, documento

de identidade, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.

4.5. SÓ serao admitidos aa local das provas os candidatos que comparecerem munidos da Cedula de

Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitat;il.o - CNH, ou Cedula de Identidade fomecida

por Ordens ou Conselhos de Classes que por Lei Federal valha como documento de

Identidade e 0 Protocolo de Inscrit;il.o.

4.6. 0 naa comparecimento exc1uirá, automaticarnente, 0 candidato da Processo Seletivo.

4.7. Naa serao computadas questðes naa assinaladas, que contenham emendas, rasuras ou com mais

de uma resposta.

4.8. Será exc1uído da processo de processo seletivo 0 candidato que tentar se comunicar com outtos

candidatos ou com pessoas esttanhas aa certame, tentar utilizar os meios relacionados no item 4.9, ou

ainda qualquer outto meio considerado ilicito pela Comissao.

4.9. Durante a realiza<;ao das provas naa será admitido qualquer tipo de consulta a !ivros,

apontamentos, legisla<;ao, dicionários, etc., nem a utiliza<;ao de máquinas ou equípamentos,

elett6nicos ou naa.

4.10. Os candidatos naa poderao se ausentar das salas de provas sem 0 acompanharnento de um

fisca1.

4.11. A fiscaliza<;íio das provas far-se-á par pessoas designadas pela Comissao, senda

terrninantemente vedado 0 ingresso de pessoas esttanhas aos locais de provas.

4.12. Os candidatos receberao dos fiscais os cademos de questðes contendo folha rascunho de

resposta e folha de resposta oficial (gabarito). A folha de resposta oficial deverá ser preenchida em

caneta azul ou preta, senda apenas uma única folha resposta par candidato.

4.13. Os candidatos aa terrninarem a prova, deverao enttegar apenas a folha de resposta oficia!

podendo levar consigo 0 cademo de questðes.

4.14. Os candidatos só poderao retirar-se das salas após 30 (trinta) minutos da início das provas.

4.15. Naa serao computadas questðes naa respondidas ou questðes que contenham mais de uma

resposta, emendas ou rasuras de qualquer tipo.

4.16. 0 gabarito da prova será divu1gado antes da pub!ica<;ao dos resultados que será dia 11 de

Janeiro de 2016.

4.17. Naa haverá, em hipótese alguma, segunda charnada, seja qual for 0 motivo alegado, e nem -r
ap!ica<;ao de provas fara da local definido pela Comissao Organizadora da Processo Seletivo
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6.5. Por ocasiao da convoca�äo, 0 candidato devera submeter-se ao Exame Medico, Ultima fase do

processo seletivo, conforme instru�äo aba.ixo:

6.5.1. A convoca�ao para essa fase dar-se-a por meio de edital de convoca�ao publicado no site da

Prefeitura Municipal com sitio - www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/edital.htm; indicando a data e 0

localpara comparecimento.

6.5.1.1.0 candidato se obriga a manter arualizado 0 endere�o perante a Prefeitura Municipal de Säo

Luiz do Paraitinga, siruada ä Pra�a Doutor Oswaldo Cruz, n° 03 - CEP: 12140-000 - Säo Luiz do

Paraitinga - SP, por meio de correspondencia com aviso de recebimento.

6.5.1.2. E de responsabilidade do candidato manter seu endere�o e telefone arualizados, ate que se
expire 0 prazo de validade do Processo Seletivo, para viabilizar os contatos necessmos, sob pena de

quando for contratado, perder 0 prazo estabelecido, caso näo seja localizado.

6.5.1.3. A Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de Sao Luiz do Paraitinga nao se

responsabiliza por evenruais prejuizos ao candidato decorrentes de:

6.5.1.4. Endere�o näo arualizado.

6.5.1.5. Endere�o de dificil acesso.

6.5.1.6. Correspondencia devolvida pela ECT por razoes diversas de fomecimento eiou endere�o

errado do candidato.

6.5.1.7. Correspondencia recebida por terceiros

6.5.2. 0 näo comparecimento do candidato no ato de atribui�äo; acarretara em desclassifica�ao.

6.5.3. 0 exame medico sera realizado por instirui�ao indicada pela Prefeirura Municipal de Sao Luiz

do Paraitinga com 0 fim de avaliar as condi�oes de saude do candidato e detectar evenruais altera�oes

organicas incompativeis com as atividades do cargo a ser exercida, e tera carater eliminat6rio.

7. Das Disposi�öes Finais

7.1. A inexatidao das afirmativas contidas em documentos apresentados, ainda que verificada

posteriormente, eliminara 0 candidato do Processo Seletivo, anulando-se os atos decorrentes da

inscri�ao.

7.2. Os atos do Processo Seletivo seräo levados ao conhecimento do candidato por meio de edital

afixado na sede da Prefeitura Municipal de Sao Luiz do Paraitinga, näo se aceitando justificativa para

desconhecimento dos prazos neles assinalados.

7.3. A classifica�ao final dos candidatos sera homologada por ato do Prefeito Municipal, ap6s parecer

da Comissao Organizadora do Processo Seletivo.

7.4. Ap6s a publica�äo dos resultados, cabera recurso a Comissäo Organizadora do Processo

Seletivo, no prazo maximo de 48horas de sua publica�ao, tendo como termo inicial 0 primeiro dia

uti! subsequente. 0 recurso devera ser entregue das 8 horas as 12 hora e das 13 horas as 16 horas, no

Centro de Saude, siruado a rua Coronel Domingues de Castro, 454-fundos, Centro, Sao Luiz do t'

Paraitinga - SP. Os recursos que nao contenham fatos concretos ou que sejam baseados em razOes

subjetivas serao pronramente indeferidos, assim como seräo rambem indeferidos os recursos

extemporaneos.

7.5. Devera consrar do recurso os dados no anexo III.

7.6. Admitido 0 recurso, cabera a Comissao Organizadora de Processo Seletivo manifestar-se-a Pela�)
reforma ou manuten�ao do ato recorrido. �
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7.7. Um resumo deste Editai, bem como, esgotadas as fases recursais, 0 resultado final do processo

seletivo e sua homologaçào, serào publicados na imprensa Regional.

7.8. A inscriçào do candidato importa no conhecimento e aceitaçào das condiçôes estabelecidas para

a realizaçào do presente processo seletivo.

7.9. A contrataçào do candidato aprovado é de competência do Departamento Pessoal da Prefeitura

Municipal e obedecera rigorosamente à classificaçào, a necessidade dos serviços a disponibilidade

financeira e orçamenciria.

7.10. Constatada a qualquer tempo irregularidade, vîcio ou falsidade em atos do processo seletivo,

podera a Comissào proceder à anulaçào dos mesmos "ex funl'. Ap6s a homologaçào, a Comissào

devera propor ao Prefeito Municipal a anulaçào dos atos porventura vîciados, inclusive referentes à

nomeaçào de candidatos beneficiados pelos mesmos, sem prejuizo das sançôes penais cabiveis.

7.11. Os casos omissos e as duvîdas que surgirem no decorrer dos trabalhos serào resolvîdos pela

Comissào Organizadora do Processo Seletivo.

8. Do Contelido Programatico

CARGO
AGENTE COMUNIURIQ DE MûQE

AGENTE COMUNITAIuo DE SAUDE

CONTEUDO PROGRAMATICO

LINGUA PORTUGUESA

Compreensào de textos. Pontuaçào. Ortografia. Plural de substantivos e adjetivos. Concordância

verbal e nominal. Classes morfol6gicas.

MATEMATICA

Operaçàes corn nUmeros naturais e fracionanos: adiçào, subtraçào, multiplicaçào e divîsào.

Problemas envolvendo as quatro operaçàes. Sistema métrico decimal. Sistema monetario brasileiro.

NoçàES DE INFORMATICA

Conhecimentos do ambiente Windows 2000. Conhecimentos de Word 2000. Conhecimentos de

Excel2000. Ferramentas de Internet.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Teoria do Pro ama de Saude da Familia. Manual do SIAB 2002. Ética e S' 0 rofissional.
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10. Das Atribui�ôes do Cargo

10.1 Agente Comunitârio de Saúde

1 - trabalhar com descri�ao de familias em base geogrâfica de£inida, a microârea;

II - cadastrar todas as pessoas de sua microârea e manter os cadastros atualizados;

III - orientar as familias quanto a utiliza�ao dos servi�os de saúde dispoIÚveis;

IV - realizar atividades programadas e de aten�ao a demanda espontânea;

V - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as familias e individuos sob sua

responsabilidade. As visitas deverao ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os

criterios de risco e vuInerabilidade de modo que familias com maior necessidade sejam visitadas mais

vezes, mantendo como referência a media de 1 (uma) visita/familia/mês;

VI -desenvolver a�ôes que busquem a integra�ao entre a equipe de saúde e a popula�ao adscrita

a UBS, considerando as caracteristicas e as finalidades do trabalho de acompanhamento de individuos

e grupos sociais ou coletividade;

VII - desenvolver atividades de promo�ao da saúde, de preven�ao das doen�as e agravos e de

vigi1ância a saúde, por meio de visitas domiciliares e de a�ôes educativas individuais e coletivas nos

domicilios e na comunidade, como por exemplo, combate a Dengue, malâria, leishmaniose, entre

outras, mantendo a equipe informada, principa1mente a respeito das situa�ôes de risco; e

VIII - estar em contato permanente com as familias, desenvolvendo a�ôes educativas, visando

a promo�ao da saúde, a preven�ao das doen�as, e ao acompanhamento das pessoas com problemas

de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Prograrna Bolsa Familia ou de

qualquer outro programa simi1ar de transferência de renda e enfrentamento de vuInerabilidades

implantado pelo Govemo Federal, estadua1 e municipal de acordo com 0 planejamento da equipe.

IX - E permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas unidades bâsicas de saúde, desde

que vincuIadas as atribui�ôes acima.

Prefeitura Municipal de Sao Luiz do Paraitinga, 09 de Dezembro 2015.

�
Prefeito Municipal da Estância

Turistica de Sâo Luiz do Paraitinga

z:.n�ti:dO Almeida
Presidente da Comissâo do Proce 0 Seletivo

8



PREFEITURA MUNICIPAL OA ESTÂNCIA TURIsTICA OE SÀO LUIZ 00 PARAITlNGA

(Lel Estadual nOl1.197 de 05 de Julho de 2002)

Prac;:a Or. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.24810oo1-51 CEP-12140-oo0

TelefonesOXX 1236717000 -FAX:OXX 1236717003.

Email prefeilura@saoiuizdQpgrailingg.sp.gQv.br Sile: www.saoluizdoparailinga.sp.gov.br

ANEXOI

AREA DE ABRANGÊNCIA - PSF SÂO SEBASTIÂO

Bairros:

./ Perobas

./ Morro Acima

./ TU1"VO

./ Aberta Grande

./ Sào Roque

./ Barreiro

./ Barra

./ Bom Retiro

./ Santa Cruz

./ Lobos

./ Agua Santa

./ Medeiros

./ Caetanos

./ Rio Acima

./ Rio Abaixo

./ Estrada Nova

./ Estrada Velha

./ Samambaia

./ Alvarengas

./ Mato Dentro

./ Cachoeira dos Pintos

./ Sào Sebastiào

./ Sertàozinho

�.
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ANEXO II

ÁREA DE ABRANGÊNCIA - PSF OSWALDO CRUZ

..í Toda Zona Urbana do Município - Alto do Cruzeiro, Centro, São Benedito, Benfica, Várzea

dos Passarinhos, Verde Perto, Santa Terezinha, Paineiras (Fundão do Vitório ),

..í Pirnentas

..í Barra

..í Rod. Oswaldo Cruz Km 42 a 45.
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ANEXOIII

MODELO DE RECURSO

A Comissao do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Sao Luiz do Paraitinga -

Edital na 02/2015

Nome:

N° do Documento de Identidade:

N.o de inscri�ao:

Fun�ao e area de abrangencia pretendida:

Endere�o completo:

Telefone: (mesmo que seja para recado)

N° da questiio: (apenas para 0 recurso do gabarito da prova objetiva)

Questionamento:

II ".



11. PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE sAO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n011.197 de 05 de Julho de 2002)

Prac;:a Dr. Oswaldo Cruz. 03- CNPJ-46.631 .248/000 1-51 CEP-1214()..()00

TelelonesOXX 1236717000 - FAX:OXX 1236717003 -

ZU E_m_o_i_1p_re_l_e_ilu_rO_@_S_O_O_IU_iZ_d_OP_O_,_oi_liO_9_0_.S_P_.9_0_v_,b_'5_II_e_:www__.S_OO_I_Ui_Zd_o_p_o_rO_II_iO_9_O_.sP_._g_ov_.b_r _

Fundamenta<;äo 16gica:

Prefeitura Municipal de Säo Luiz do Paraitinga. de de 2016

NOME E ASSINATURA DO CANDIDATO

}-

12


