
EDITAL N° 001/2020, DE 20 DE MAIO DE 2020

ESTABELECE   CRJTERIOS   PARA   REALIZACAO   DE   TESTE   SELETMO   SIMPLIFICDO
PARA   ESCOLHA   DE  MEDICO   PARA  a  QUADRO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
SAODE DE SAO JULIAO-PI.

A  pREFEiTURA  MUNiclpAL  DE  SAO  juLiAO,  ESTADO  DO  piAur,
representada neste ato  pelo  seu  Prefeito  Municipal,  Sr.  Jonas  Bezerra de Alencar,  no
use  de  i5uas  athbu`ebes  \egais,   e   atTaves   da   Com.issao  de  Se`egao   const.itu'ida
conforme  Portaria  n°.   006  de  20/05/2020,  toma  ptlblico  a  realizaeao  do  Processo
Seletivo  Simplificado  n°.   01/2020,   para  contratagao,   por  tempo  determjnado,   de
medico  para  atender  a  necessidade  temporaria  de  excepcional  interesse  pdblico  do
Municipio,  nos termos do  art.  37,  inciso  lx da  Constituigao  Federal,  bern como do  art.
2o  e  3°  da  Lei  Municipal  n° 461,  de  08/04/2013,  consoante  as  normas  contidas  neste
Edital

1 -DISPOSIC6ES PRELIMINARES

1.1  -0  processo  Seletivo sera  realizado pela  Comjssao de Sele8ao constituida  pela
Portaria n°. 006/2020, a qual ficara fazendo parte integrante deste Edital -ANEXO I, e
sera composta dos seguintes membros:

Presidente: EVANETE DA ROCHA CARVALHO, CPF 823.705.323-00;

Mem bro: PLACIDA FRANCISCA DA SILVA. CPF 807.760.273-87;

Membro: MARIA JOsnMAURA DE CARVALH0 DE DEUS, CPF 689.481.823-15;

Suplente: MARIA NAUDA DE SOUSA, CPF 341.863.603-91 ;

Suplente: SHIRLEII)E 0CiLIA DA SILVA, CPF '758.175.863-04

1.2  A  Comissao  de  Seleeao  sera  responsavel:  a)  pela  analise dos  curriculum;  b)  pela
conferencia de toda documentaeao  inerente  ao  processo seletivo simplificado;  c)  pela
selecao e aprovagao dos candidatos.
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1.3  Cabefa  tambem  a  Comissao de  Selegao as atribuie6es  referentes  ao julgamento
dos recursos interpostos, sendo esta a tlnica insfancia administrativa, em caso de:

-lndeferimento de inscrigao;

-Resultado das avaliag6es;

-Classificacao dos candidates.

2 -DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS

CARGO ESCOLARIDADE VAGASHORARIA REIVIUNERACAO CARGA

Medico Formaeao superior eregistronoCRM 01 R$ 9.047,00 40 horassemanais

2.1 As atribuie6es do cargo encontram-se especificadas ao Anexo 11 deste Edital.

3 - DAS INSCRICOES

3.1  As  inscrie6es serao efetuadas  Elnica e exclusivamente de forma  presencial  no
periodo  de  O8:Ooh   asl3:00h   dos   dias  25   a   26/05/2020,   na   sede   da   Prefeitura
Municipal  de  Sao  Juliao/Pl,  localizada  na  Praga  Jaime  Leopoldino  n°  100,  Centro,  em
sao juiiao;pi.

3.2 Nao sefa cobrada taxa de inscrigao. A efetivagao da inscrigao implica na aceitaeao
tacita  das  condig6es  fixadas  para  realizaeao  do  Processo  Seletivo,  nao  podendo  o
candidate,  portanto,  alegar  desconhecimento  das  normas  estabelecidas  no  presente
Edital.

3.3 Sao requisites para a inscrigao:

-Ser brasileiro  nato ou  naturalizado,  ou gozar de  prerrogativas  previstas  no Artigo  12

da  Constituicao  Federal  e  demais  disposig6es  legais  no  caso  de  estrangeiro,  a  ser
demonstrado mediante a apresentagao de Carteira de ldentidade e CPF;

-Ter no minimo 18 (dezoito) ano completos, ate a data de contratagao;

€',1fu-JVcrlus`



-Estar quite com o Service Militar,  para candidatos do sexo masculino,  que devera ser

comprovado atrav6s de certificado especifico;

-Estar em gozo dos seus direitos civis e politicos;

-Possuir registro no Conselho Profissional competente.

-Ter    escolaridade    compativel    com    o    cargo    concorrido,    mediante    entrega    de

Certificado/Diploma devidamente reconhecimento pelo MEC;

•Nao possuir vinculo ativo com  a Administragao  Ptlblica,  a  ser demonstrada  mediante

declaragao  constante  no Anexo  Ill,  a  nao  ser  na  situaeao  permitida  pela  alinea  a  do
inciso XVI do art. 37 da ConstituiG5o FederalL

-Nao  ser  processado  civil  e  penalmente,  demonstrado  atraves  de  Certidao  especifica

emitida pela Justiga Estadual ou Federal;

3.4  A apresentagao  dos  documentos  comprobat6rios  exigidos  deverao  ser entregues
no ato da realizaeao da inscrieao, sob pena de desclassificacao do candjdato.

4 -DO PROCESSO DE SELECAO

4.10 Processo Seletivo,  nos termos da Lei Municipal  n° 461/2013,  se desenvolvera em
uma dnica etapa: Analjse Curricular.

4.2  Esta  etapa,   de  cafater  classificat6rio,  tefa  pontuagao  maxima  de  ate   10  (dez)
pontos, a saber.

CRITERIOS PARA PONTUACAO: Experiencia e Qualificacao

lNSTRUCAO
CONDI   AOp

01 Graduagao Diploma Oucertificadodeconclusaode cursosuperiornaareapretendida. 5,0

02 Especializagao Diploma ouCertificado deConclusaodeCursodeP6s-graduagaoem niveldeEspecializagaocomcargahofariaigualousuperiora360horas/aulas. 1,0



03 Mestrado Diploma OuCertificado deConclusaodeCursodeP6s-graduaeaoem niveldeMestrado. 1,5

04 Doutorado Diploma ouCertificado deConclusaodeCursodeP6s-graduaeaoem niveldeDoutorado. 2,5

5 - DA ANALISE DE CURRICULUIVI

A analise de curriculum sera feita pela Comissao de Selecao acima referida.

A  analise  curricular  visa  aferir  o  perfil  do  candidato  a  partir  do  nivel  de  escolaridade,
conhecimentos  especificos  e  experiencia  profissional,  devidamente  comprovados,  de
acordo  com  a  Fungao  Tempofaria  a  que  concorre  e  conforme  os  dados  curriculares
que serao informados e preenchidos pelo candidato.

Todos   os   documentos   devem   ser  entregues   de   uma   vez,   em   c6pia   xerografica
acompanhada do original, para conferencia.

6 - DO RESULTADO

A divulgaeao do  resultado da Analise  Curricular acontecera  na  Prefeitura  Municipal  de
Sao  Juliao-PI,  situada  na  Praca  Jaime  Leopoldino  n°  100,  Centro,  em  Sao  Juliao-Pl,
bern  como,  no  site  oficial  Munici'pio  de  Sao  Juliao,  disponivel  no  enderego  eletr6nico

Qyilr, noVifvNI ,SEio dia 27/05/2020.

0   resultado   dos   recursos   interpostos   sera   disponibilizado   ate   as   17hs   do   dia
27/05/2020, quando ocorrefa a republicagao da lista/nome do aprovado.

Ap6s  o  julgamento  dos  recursos  o  resultado  sera  divulgado  no  atrio  da  Prefeitura
Municipal  de  Sao  Juliao-PI,  situada  na  Prape  Jaime  Leopoldino,  n°100,   Centro,  Sao
Juliao/PI,  bern como no site oficial do  municipio de Sao Juliao,  disponivel  no enderego
eletr6nico www. sao ainda no dia 27/05/2020..
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Nesta  mesma oportunidade sera djvulgada,  conjuntamente, a  pontuacao final de
cada candidate, na forma do item 4;

0  resultado  definitivo  sera  divulgado conjuntamente  no  Diario  Oficial  dos  Municipios e
na   Prefeitura   Milnicipal   de   Sao   Juliao/Pl,   a   qual   fica   situada   na   Prape   Jaime
Leopoldino,  n°100,  Centro,  Sao Juliao/Pl,  bern como no site oficial do municipio,  no dia
28/05/2020.

0   resultado  deste   processo   seletivo  sera   homologado   pelo   Prefeito   Municipal,   e
publicado no Diario Oficial dos Municipios em 29/05/2020

DAS DISPOSIC6ES FINAIS

0 cronograma de realizaeao deste Teste Seletivo encontra-se em definitivo no Anexo V
deste Edital.

A contrataeao do candidate aprovado se da fa de forma tempofaria, pelo prazo inicial de
01   (urn)   ano,   podendo   ser   renovado   uma   dnica  vez   por  igual   periodo,   conforme
determina a Lei Municipal n° 461/2013, que disp6e sobre a contratagao tempofaria.

0 candidato aprovado quando convocado devefa apresentar-se em  ate 72  horas ap6s
a divulgagao da referida convocaeao,  na sede da Prefeitura Municipal de Sao Juljao/PI,
cujo enderego encontra-se descrito no item 3 deste Edital,  para celebragao de contrato
com  administracao  ptlblica  municipal,  sob  pena  de  nao  comparecendo  o  seu  silencio
ser  interpretado  como  ato  de  desistencia,   passando-se  a  imediata  convocaeao  do
classjficado seguinte.

A  Comissao  de  Selegao  responsavel  pela  elaborag2io  deste  Edital,  conforme  Portaria
006/2020 sera a dnica instancia administrativa competente para analise de recursos em
quaisquer das fases do Teste Seletivo Simplificado.

Os candidatos nao aprovados  poderao retirar sua documentagao  uma semana ap6s o
termino do presente certame, passado esse prazo, os mesmos serao descartados.

A administragao  ptlblica  municipal  resguarda-se ao direito  de  convocar quaisquer dos
candidatos aprovados,  de acordo com  a  necessidade,  durante o prazo de vigencia do
presente Teste Seletivo, que 6 de 01  ano.

Os  casos  omissos  serao  resolvidos  pela  Comissao  de  Selegao,   responsavel   pela
elaboragao do presente Edital nos termos dos poderes que lhe foram  concedidos pela
Portaria n° 006/2020, de 20/05/2020

a Juli5o (Pl),  20 de majo de 2020
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ANEXO  11

DAS ATRIBUIC6ES DOS CARGOS

Atuar   em   equipe   multiprofissional   de   forma   articulada

Medico ESF

diversos   niveis  de  ateneao  do   sistema  de  sadde  do   municipio,
desenvolvendo   ag6es   de   promoeao,    preveneao,   tratamento   e
reabilitaEao,  atendendo  as  necessidades  de  sadde  da  populagao
como resultado das condi96es sociais, ambientais e econ6micas em
que vivem,  desenvolvendo  suas  atividades  no  Programa  Estrategia
de Satlde da Familia.



ANEXO  Ill

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM 0 MUNICIPIO

Candidato(a)

(Estado civil)                                  (Profissao)

(Nacionalidade)

(Enderepe completo)

RG  no

inscrito   sob   o   CPF   no

DECLARO,  para  os  devidos  fins  de

direito e sob pena da  Lei,  que  nao possuo vinculo empregatieio junto a administragao

ptlblica  municipal de Sao Juliao/Pl,  seja  pelo exercieio de cargo em  comissao,  fungao

de confianpe e/ou contrato tempofario.

Por ser expressao de verdade firmo a presente Declaragao.

Sao Ju,iao,P,, de de 2020



ANEXO V

CRONOGRAMA D0 PROCESSO SELETIV0 SIMPLIFICAD0 N° 001/2020

-Contratacao de medico do ESF pelo Municipio de Sao Juliao-Pl.

2010512020
puBLicAeAO DO EDiTAL
DIVULGACAO DO EDITAL DO TESTE SELETIVO

pERioDO DAs INscRleoEs 25 a 26/05/2020

DivuLGAeAO DO REsuLTADO DA ANALisE 2J10512020
CURRICULAR.
Diario Of.  Dos Municipios e no site
www.saojuliao.pi.gov.br
RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 28/05/2020

RESULTADO FINAL 28/05/2020

HOMOLOGACAO DO PROCESSO SELETIVO. 29/05/2020


