PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
EDITAL N. 003/2020.
O Município de Itabira, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público
que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação
emergencial por prazo determinado, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição
Federal/1988, incisos I, II, IV, V e VI, do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.376, de 22 de setembro
de 2010 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 3.164, de 16 de março de 2020 e
Portaria Municipal nº 043, de 23 de março de 2020:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O processo destina-se a selecionar profissionais para cargos de Médico de
Saúde da Família, Médico, Técnico de Serviços de Saúde/Técnico de Enfermagem
Saúde da Família, Técnico de Serviços de Saúde/Técnico de Enfermagem e atenderão
a Secretaria Municipal Saúde, do Município de Itabira.
2. DIVULGAÇÃO
A divulgação oficial do Edital de Processo Seletivo Simplificado dar-se-á no site
oficial do Município de Itabira na internet (www.itabira.mg.gov.br) e em comunicado a ser
publicado no Diário Oficial do Município.
3. REQUISITOS BÁSICOS
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses,
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos nos termos do art.12, §1º da Constituição
Federal/1988 e dos Decretos Federais nº 70.391/72 e nº 70.436/72;
b) estrangeiro, desde que sua situação no país esteja regularizada e permita o
exercício de atividades laborativas remuneradas;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
e) ter 18 (dezoito) anos completos até a data da posse;
f) comprovar a escolaridade necessária, conforme disposto no item (4.1);
g) não se enquadrar nas vedações dos incisos XVI, XVII e parágrafos 10, do
art. 37, da Constituição Federal/1988.
4. CARGOS, REQUISITOS MÍNIMOS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E
VAGAS
4.1. Os cargos, requisitos mínimos exigidos, vencimentos, carga horária e as
vagas são os estabelecidos no quadro abaixo:
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REQUISITOS
MÍNIMOS

CARGO

VENCIMENTO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Ampla

PcD

Total

40 horas

4

1

5

VAGAS

Médico de Saúde
da Família

- Nível Superior em
Medicina
Registro
no
respectivo Conselho
da Classe

R$ 12.654,27
+ Prêmio Prófamília
R$2.500,00

Médico

- Nível Superior em
Medicina
Registro
no
respectivo Conselho
da Classe

R$ 4.323,53

20 horas
ou plantão

8

2

10

Técnico
de
Serviços
de
Saúde/Técnico
de Enfermagem
Saúde da Família

Ensino
Médio
Completo e curso
Técnico
em
Enfermagem
Registro
no
Conselho de classe.

R$ 1.866,09

40 horas

8

2

10

Técnico
de
Serviços
de
Saúde/Técnico
de Enfermagem

Ensino
Médio
Completo e curso
Técnico
em
Enfermagem
Registro
no
Conselho de classe.

R$ 1.399,57

30 horas
ou plantão

16

4

20

4.2 O candidato deverá ter disponibilidade para trabalhar em regime de carga
horária estabelecida e de acordo com a demanda do Município.
4.3 Os candidatos não poderão fazer parte do grupo de risco, conforme
Portaria Municipal nº 043, de 23 de março de 2020, tais como:
- possuir idade igual ou superior a sessenta anos
- ser portador de doença crônica descompensada,
- ser paciente oncológico e imunossuprimidos
- gestante ou lactante
- ter aos seus cuidados e coabitação pessoa diagnosticada com COVID-19.
- apresentar sintomas gripais.
4.4. As vedações previstas no item 4.3 serão autodeclaradas no ato da
admissão.
5. DAS ATRIBUIÇÕES
5.1. As atribuições deverão ser realizadas de acordo com as orientações
técnicas previstas no Sistema Único de Saúde e especificadas pela Secretaria demandante.
a) Médico de Saúde da Família:
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Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica e cirúrgica em
unidades de saúde, ambulatórios, clínicas e hospitais e nas demais unidades assistenciais
da Prefeitura, bem como planejar, coordenar e executar planos e programas de saúde
pública; supervisionar e avaliar procedimentos médicos e a levantar custos e dispêndios nos
atendimentos na área de saúde; executar atividades profissionais da área da saúde
correspondentes à sua especialidade, tais como diagnósticos, prescrição de medicamentos,
tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos; executar atividades de vigilância à saúde;
participar do planejamento, coordenação e execução dos programas, estudos, pesquisas e
outras atividades de saúde; participar do planejamento da assistência à saúde, articulandose com as diversas instituições para a implementação das ações integradas; participar do
planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento em serviço e de
capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões e práticas educativas junto
à comunidade; e integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos
serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população.
Atribuições:

Realizar consulta e atendimento médico a pacientes e clientes, procedendo a
anamnese, efetuando exames físicos, levantando hipóteses diagnósticas, realizando a
propedêutica instrumental, solicitando exames complementares e interconsultas;

Interpretar dados de exames clínicos e complementares, diagnosticar o estado de
saúde de pacientes e clientes, diagnosticando enfermidades e problemas, discutindo o
diagnóstico, prognóstico e tratamento com os pacientes, clientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório, visitas hospitalares e domiciliares e atendimento
de urgência e emergência;

Tratar dos pacientes indicando tratamento, receitando drogas, medicamentos e
fitoterápicos, prescrevendo tratamentos, praticando as intervenções clínicas e
recomendando as intervenções cirúrgicas necessárias, praticar procedimentos
intervencionistas, estabelecer prognósticos, - executar ou encaminhar o paciente para
tratamento com agentes químicos, físicos e biológicos;

Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados;

Realizar atendimento cirúrgico e acompanhar o paciente após a realização da
intervenção cirúrgica através de visitas hospitalares e domiciliares e atendimento de
urgência e emergência;

Estabelecer plano de ação em saúde de forma a implementar ações para a promoção
da saúde, prescrevendo medidas higiênico-dietéticas, imunizações, tratamentos preventivos,
rastreando doenças prevalentes e implementando medidas de biossegurança;

Promover campanhas de saúde implementando medidas de saúde ambiental,
promovendo atividades educativas, promovendo ações de controle de vetores e zoonoses e
divulgando dados estatísticos e informações;

Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva;

Participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária;

Elaborar os prontuários dos pacientes em fichas ou eletronicamente, emitir receitas e
atestados, elaborar protocolos de condutas médicas e emitir laudos, relatórios e pareceres;

Elaborar documentos de imagem, procedimentos operacionais padrão, preencher
formulários de notificação compulsória e coordenar a elaboração de materiais informativos e
normativos;

Arquivar ou coordenar os arquivos de prontuários e documentos médicos, fazendo
cumprir as normas de sigilo das informações;
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Realizar perícias, auditorias e sindicâncias médicas, examinando documentos,
vistoriando equipamentos e instalações, formulando ou respondendo a quesitos periciais,
prestando e colhendo depoimentos;

Coordenar planos, programas e ações em saúde selecionando, treinando e
gerenciando recursos humanos, financeiros e materiais, especificando insumos e produtos,
montando escalas de serviço e supervisionando técnica e administrativamente equipes de
saúde;

Participar da normatização de atividades médicas, administrar situações de urgência e
emergência, designar e participar de comissões médico-hospitalares;

Treinar pessoal da área de saúde, procedendo palestras e seminários, demonstrando e
descrevendo ações médicas, supervisionando e avaliando atos médicos;

Avaliar conhecimento de especialistas, fiscalizar o treinamento médico, preparar e
desenvolver projetos de pesquisa, procedimentos e equipamentos, e redigir trabalhos
científicos;

Organizar encontros científicos e cursos de formação continuada e participar de
encontros, congressos e seminários.

Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em
sua área de atuação e propor medidas para a captação destes recursos, bem como
acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;

Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área
de atuação;

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município;

Participar das atividades de planejamento da Prefeitura, principalmente as relacionadas
com orçamento na área de saúde, assessorando a elaboração das propostas orçamentárias
anuais, dos planos plurianuais de investimentos e de programas, projetos e ações voltados
para a área;

Acompanhar a execução do orçamento anual, verificando dotações, analisando
empenhos e acompanhando os processos de despesa até sua liquidação;

Participar das atividades da auditoria interna da Prefeitura, no âmbito da saúde,
verificando as despesas, sua legalidade, sugerindo alternativas e analisando as aplicações
previstas na legislação;

Assessorar o gestor do Fundo Municipal de Saúde em suas atribuições, participando do
planejamento e da gestão do Fundo, orientando, analisando e sugerindo ações para a
melhor utilização dos recursos orçamentários e financeiros da área da saúde;

Estabelecer procedimento padrão, no âmbito de sua atuação e ouvidos os especialistas
e técnicos da área, para pacientes em tratamento ambulatorial ou internado;

Estabelecer procedimento padrão, no âmbito de sua atuação e ouvidos os especialistas
e técnicos da área, para a realização de exames complementares e tratamentos em
pacientes;

Levantar procedimentos médicos e custos de tratamento em entidades congêneres;

Analisar prontuários, averiguar a coerência dos registros de atendimento com as
patologias apresentadas pelos pacientes, avaliar irregularidades relativas à assistência
prestada registrando os dados e levantamentos realizados;
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Confrontar situação dos dados com as informações de legislação e de procedimentos
padrão, levantar e apontar divergências, sugerir correções e elaborar relatórios e
documentos;

Analisar faturas apresentadas de serviços terceirizados, confrontar dispêndios e
procedimentos com as normas e padrões estabelecidos pela Prefeitura e com os termos de
convênios e contratos firmados, apontar discrepâncias, sugerir correções e alternativas,
elaborar relatórios;

Visitar pacientes, levantar patologias e procedimentos em curso, analisar
procedimentos adotados, apontar divergências e elaborar relatórios;

Autorizar a aplicação de procedimentos especiais;

Orientar servidores da área da saúde para apuração de todos os procedimentos
executados no âmbito de sua atuação, apurando os resultados e orientando o lançamento
para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;

Conferir faturamento do SUS ou de outros órgãos conveniados com procedimentos
médicos e intervenções da área de saúde realizadas, verificando normas e legislação,
apontando divergências e realizando auditagens nos diversos setores para conferência de
procedimentos e dados de cobrança;

Realizar perícias, auditorias e sindicâncias médicas examinando documentos,
vistoriando equipamentos e instalações, formulando ou respondendo a quesitos periciais,
prestando e colhendo depoimentos;

Coordenar planos, programas e ações em saúde selecionando, treinando e
gerenciando recursos humanos, financeiros e materiais, especificando insumos e produtos,
montando escalas de serviço e supervisionando técnica e administrativamente equipes de
saúde;

Participar da normatização de atividades médicas e de comissões médico-hospitalares;

Treinar pessoal auxiliar e profissionais da área de saúde, procedendo palestras e
seminários, demonstrando e descrevendo ações e procedimentos de auditoria na área da
saúde;

Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos na
área da saúde e propor medidas para a captação destes recursos, bem como acompanhar
e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a
aplicação dos recursos;

Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área
de atuação;

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município;

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade;

Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e,
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários
(escolas, associações etc);
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Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica,
pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e
procedimentos para fins de diagnósticos;

Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Consultório
Dentário e Técnicos em Higiene Dental;

Realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade;

Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outros); em conformidade com protocolos,
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos
gestores (federal, estadual, municipal ou Distrito Federal), observadas as disposições legais
da profissão;

Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que
possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe;

Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando
fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico
prescrito;

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento da pessoa;

Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto
com os outros membros da equipe;

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e
dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as
informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as
características sociais,econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito
da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que
apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa,
privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.);

Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população
local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e
terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da
AB;

Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio
da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de
doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização
das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas
racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;
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Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado,
realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado,
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do
vínculo;

Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no
que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados
preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado;

Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais,
visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual,
das coletividades e da própria comunidade;

Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;

Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de
saúde na AB, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e
epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde;

Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica,
participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses
fluxos;

Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento
desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e contrarreferência),
ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento
longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção básica;

Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações
tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para
garantir a integralidade do cuidado;

Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e
diminuir os eventos adversos;

Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação
da Atenção Básica, conforme normativa vigente;

Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem
como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e
ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento de
ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território;

Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por
causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a
resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;

Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em
residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia
existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e
prioridades estabelecidas;

Realizar
atenção
domiciliar
a
pessoas
com
problemas
de
saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida diária
e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;

Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas,
profissionais de diferentes formações e até mesmo em outros níveis de atenção, buscando
incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho
cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada aos
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profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho com
grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da
população);

Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o
planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados
disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho;

Articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada;

Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da
equipe e utilizando abordagens adequadas às necessidades deste público;

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da UBS;

Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e usuários,
viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde;

Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais;

Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de
acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais
equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias; e

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
b) Médico
Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência médica e cirúrgica em
unidades de saúde, ambulatórios, clínicas e hospitais e nas demais unidades assistenciais
da Prefeitura, bem como planejar, coordenar e executar planos e programas de saúde
pública; supervisionar e avaliar procedimentos médicos e a levantar custos e dispêndios nos
atendimentos na área de saúde. Executar atividades profissionais da área da saúde
correspondentes à sua especialidade, tais como diagnósticos, prescrição de medicamentos,
tratamentos clínicos preventivos ou profiláticos, exames pré-admissionais de candidatos
nomeados para cargos públicos na Administração Municipal, perícias para fins de concessão
de licenças e aposentadorias, observadas as normas de segurança e higiene do trabalho.
Executar atividades de vigilância à saúde. Participar do planejamento, coordenação e
execução dos programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde. Participar do
planejamento da assistência à saúde, articulando-se com as diversas instituições para a
implementação das ações integradas. Participar do planejamento, elaboração e execução de
programas de treinamento em serviço e de capacitação de recursos humanos. Participar e
realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. Integrar equipe multiprofissional,
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às
necessidades da população.
Atribuições:

Realizar consulta e atendimento médico a pacientes e clientes, procedendo a
anamnese, efetuando exames físicos, levantando hipóteses diagnósticas, realizando a
propedêutica instrumental, solicitando exames complementares e interconsultas;

Interpretar dados de exames clínicos e complementares, diagnosticar o estado de
saúde de pacientes e clientes, diagnosticando enfermidades e problemas, discutindo o
diagnóstico, prognóstico e tratamento com os pacientes, clientes, responsáveis e familiares;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Realizar atendimento em consultório, visitas hospitalares e domiciliares e atendimento
de urgência e emergência;

Tratar dos pacientes indicando tratamento, receitando drogas, medicamentos e
fitoterápicos, prescrevendo tratamentos, praticando as intervenções clínicas e
recomendando as intervenções cirúrgicas necessárias, praticar procedimentos
intervencionistas, estabelecer prognósticos, executar ou encaminhar o paciente para
tratamento com agentes químicos, físicos e biológicos;

Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados;

Realizar atendimento cirúrgico e acompanhar o paciente após a realização da
intervenção cirúrgica através de visitas hospitalares e domiciliares e atendimento de
urgência e emergência;

Estabelecer plano de ação em saúde de forma a implementar ações para a promoção
da saúde, prescrevendo medidas higiênico-dietéticas, imunizações, tratamentos preventivos,
rastreando doenças prevalentes e implementando medidas de biossegurança;

Promover campanhas de saúde implementando medidas de saúde ambiental,
promovendo atividades educativas, promovendo ações de controle de vetores e zoonoses e
divulgando dados estatísticos e informações;

Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva;

Participar do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária;

Elaborar os prontuários dos pacientes em fichas ou eletronicamente, emitir receitas e
atestados, elaborar protocolos de condutas médicas e emitir laudos, relatórios e pareceres;

Elaborar documentos de imagem, procedimentos operacionais padrão, preencher
formulários de notificação compulsória e coordenar a elaboração de materiais informativos e
normativos;

Arquivar ou coordenar os arquivos de prontuários e documentos médicos, fazendo
cumprir as normas de sigilo das informações;

Realizar perícias, auditorias e sindicâncias médicas, examinando documentos,
vistoriando equipamentos e instalações, formulando ou respondendo a quesitos periciais,
prestando e colhendo depoimentos;

Coordenar planos, programas e ações em saúde selecionando, treinando e
gerenciando recursos humanos, financeiros e materiais, especificando insumos e produtos,
montando escalas de serviço e supervisionando técnica e administrativamente equipes de
saúde;

Participar da normatização de atividades médicas, administrar situações de urgência e
emergência, designar e participar de comissões médico-hospitalares;

Treinar pessoal da área de saúde, procedendo palestras e seminários, demonstrando e
descrevendo ações médicas, supervisionando e avaliando atos médicos;

Avaliar conhecimento de especialistas, fiscalizar o treinamento médico, preparar e
desenvolver projetos de pesquisa, procedimentos e equipamentos, e redigir trabalhos
científicos;

Organizar encontros científicos e cursos de formação continuada e participar de
encontros, congressos e seminários.

Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos em
sua área de atuação e propor medidas para a captação destes recursos, bem como
acompanhar e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e
controlando a aplicação dos recursos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área
de atuação;

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município;

Participar das atividades de planejamento da Prefeitura, principalmente as relacionadas
com orçamento na área de saúde, assessorando a elaboração das propostas orçamentárias
anuais, dos planos plurianuais de investimentos e de programas, projetos e ações voltados
para a área;

Acompanhar a execução do orçamento anual, verificando dotações, analisando
empenhos e acompanhando os processos de despesa até sua liquidação;

Participar das atividades da auditoria interna da Prefeitura, no âmbito da saúde,
verificando as despesas, sua legalidade, sugerindo alternativas e analisando as aplicações
previstas na legislação;

Assessorar o gestor do Fundo Municipal de Saúde em suas atribuições, participando do
planejamento e da gestão do Fundo, orientando, analisando e sugerindo ações para a
melhor utilização dos recursos orçamentários e financeiros da área da saúde;

Estabelecer procedimento padrão, no âmbito de sua atuação e ouvidos os especialistas
e técnicos da área, para pacientes em tratamento ambulatorial ou internado;

Estabelecer procedimento padrão, no âmbito de sua atuação e ouvidos os especialistas
e técnicos da área, para a realização de exames complementares e tratamentos em
pacientes;

Levantar procedimentos médicos e custos de tratamento em entidades congêneres;

Analisar prontuários, averiguar a coerência dos registros de atendimento com as
patologias apresentadas pelos pacientes, avaliar irregularidades relativas à assistência
prestada registrando os dados e levantamentos realizados;

Confrontar situação dos dados com as informações de legislação e de procedimentos
padrão, levantar e apontar divergências, sugerir correções e elaborar relatórios e
documentos;

Analisar faturas apresentadas de serviços terceirizados, confrontar dispêndios e
procedimentos com as normas e padrões estabelecidos pela Prefeitura e com os termos de
convênios e contratos firmados, apontar discrepâncias, sugerir correções e alternativas,
elaborar relatórios;

Visitar pacientes, levantar patologias e procedimentos em curso, analisar
procedimentos adotados, apontar divergências e elaborar relatórios;

Autorizar a aplicação de procedimentos especiais;

Orientar servidores da área da saúde para apuração de todos os procedimentos
executados no âmbito de sua atuação, apurando os resultados e orientando o lançamento
para efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;

Conferir faturamento do SUS ou de outros órgãos conveniados com procedimentos
médicos e intervenções da área de saúde realizadas, verificando normas e legislação,
apontando divergências e realizando auditagens nos diversos setores para conferência de
procedimentos e dados de cobrança;

Realizar perícias, auditorias e sindicâncias médicas examinando documentos,
vistoriando equipamentos e instalações, formulando ou respondendo a quesitos periciais,
prestando e colhendo depoimentos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Coordenar planos, programas e ações em saúde selecionando, treinando e
gerenciando recursos humanos, financeiros e materiais, especificando insumos e produtos,
montando escalas de serviço e supervisionando técnica e administrativamente equipes de
saúde;

Participar da normatização de atividades médicas e de comissões
médico-hospitalares;

Treinar pessoal auxiliar e profissionais da área de saúde, procedendo palestras e
seminários, demonstrando e descrevendo ações e procedimentos de auditoria na área da
saúde;

Identificar fontes de recursos destinadas ao financiamento de programas e projetos na
área da saúde e propor medidas para a captação destes recursos, bem como acompanhar
e/ou participar da execução dos programas e projetos, supervisionando e controlando a
aplicação dos recursos;

Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área
de atuação;

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município;

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias em
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade;

Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc);

Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica,
pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e
procedimentos para fins de diagnósticos;

Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), Auxiliares de Enfermagem, Auxiliares de Consultório
Dentário e Técnicos em Higiene Dental;

Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
- Quando no exercício da atividade de Médico Plantonista:

Realizar procedimentos de emergência do tipo intubação orotraqueal, dissecção
venosa, punção venosa profunda e outras;

Realizar resgate de pacientes politraumatizados;

Manipular equipamentos do tipo de monitores, respiradores, bomba de infusão e outros.
c) Técnico de Serviços de Saúde/Técnico de Enfermagem Saúde da
Família:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
Compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas de
enfermagem e atendimento ao público, executar as tarefas de maior complexidade e auxiliar
médicos e enfermeiros em suas atividades específicas. Executar atividades individualmente
ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de
segurança e higiene do trabalho. Executar atividades de vigilância à saúde. Participar da
execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde. Participar de
treinamentos de pessoal auxiliar. Realizar reuniões e práticas educativas junto à
comunidade. Zelar pela manutenção e conservação de materiais e equipamentos utilizados.
Elaborar relatórios de suas atividades. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da
população.
Atribuições:

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e
dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as
informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território,
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da
Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços
comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que
apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa,
privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).

Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população
local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e
terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da
AB;

Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio
da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de
doenças e agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização
das ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas
racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares;

Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado,
realizando classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado,
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do
vínculo;

Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no
que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados
preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado;

Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e grupos sociais,
visando propor intervenções que possam influenciar os processos saúde-doença individual,
das coletividades e da própria comunidade;

Responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do cuidado
mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de
saúde na AB, visando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e
epidemiológica, e à avaliação dos serviços de saúde;

Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da Atenção Básica,
participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas para a ordenação desses
fluxos;

Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do encaminhamento
desnecessário, com base nos processos de regulação locais (referência e contrarreferência),
ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento
longitudinal de responsabilidade das equipes que atuam na atenção básica;

Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes configurações
tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para
garantir a integralidade do cuidado;

Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e
diminuir os eventos adversos;

Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação
da Atenção Básica, conforme normativa vigente;

Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória, bem
como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, situações sanitárias e
ambientais de importância local, considerando essas ocorrências para o planejamento de
ações de prevenção, proteção e recuperação em saúde no território;

Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas
sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e
a longitudinalidade pelas equipes que atuam na AB;

Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e pessoas em
residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre outros tipos de moradia
existentes em seu território, de acordo com o planejamento da equipe, necessidades e
prioridades estabelecidas;

Realizar
atenção
domiciliar
a
pessoas
com
problemas
de
saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades da vida diária
e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde;

Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas,
profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de atenção, buscando
incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e matriciamento ao processo de trabalho
cotidiano para essa integração (realização de consulta compartilhada reservada aos
profissionais de nível superior, construção de Projeto Terapêutico Singular, trabalho com
grupos, entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da
população);

Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em conjunto o
planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados
disponíveis, visando a readequação constante do processo de trabalho;

articular e participar das atividades de educação permanente e educação continuada;

Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da
equipe e utilizando abordagens adequadas às necessidades deste público;

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento
da UBS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Promover a mobilização e a participação da comunidade, estimulando
conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de saúde e usuários,
viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de Saúde; e

Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais;

Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de
acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais
equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias.

Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, como administração de sangue e
plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais;

Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de
ausculta e pressão;

Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal,
aplicação de diálise, cateterismo, instilações, lavagens de estômago e outros tratamentos,
para proporcionar bem-estar físico e mental aos pacientes;

Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, bem
como a limpeza de ferimentos, cortes e queimaduras segundo orientação médica;

Adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados,
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-os;

Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;

Preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e equipamentos para a realização
de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;

Participar de campanhas de vacinação;

Assistir ao enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;

Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e
nos programas de vigilância sanitária;

Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação sanitária;

Atender prontamente chamadas de emergência em residências ou via pública,
prestando os primeiros socorros necessários e acompanhando o paciente até a unidade
hospitalar;

Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação,
investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;

Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes
e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);

Orientar a população em assuntos de sua competência;

Registrar e orientar servidores para apurarem e registrarem todos os procedimentos
executados no âmbito da enfermagem, efetuando o lançamento em planilha própria para
efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;

Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando
nível de estoque para, quando for o caso, solicitar reposição;

Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela
conservação dos equipamentos que utiliza;

Observar o uso de indumentária apropriada, segundo as normas de higiene e do local
de trabalho bem como utilizar equipamentos de proteção individual;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe;

Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos
trabalhos;

Observar as normas de higiene e segurança do trabalho;

Executar outras atribuições afins.
d) Técnico de Serviços de Saúde/Técnico de Enfermagem Saúde:
Compreende os cargos que se destinam a orientar o pessoal auxiliar quanto às tarefas de
enfermagem e atendimento ao público, executar as tarefas de maior complexidade e auxiliar
médicos e enfermeiros em suas atividades específicas. Executar atividades individualmente
ou em equipe, técnicas ou científicas na área da saúde pública, correspondentes à sua
especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de
segurança e higiene do trabalho. Executar atividades de vigilância à saúde. Participar da
execução de programas, estudos e pesquisas e de outras atividades de saúde. Participar de
treinamentos de pessoal auxiliar. Realizar reuniões e práticas educativas junto à
comunidade. Zelar pela manutenção e conservação de materiais e equipamentos utilizados.
Elaborar relatórios de suas atividades. Integrar equipe multiprofissional, promovendo a
operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da
população.
Atribuições:

Prestar, sob orientação do Médico ou Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes, como administração de sangue e
plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais;

Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de
ausculta e pressão;

Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal,
aplicação de diálise, cateterismo, instilações, lavagens de estômago e outros tratamentos,
para proporcionar bem-estar físico e mental aos pacientes;

Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, bem
como a limpeza de ferimentos, cortes e queimaduras segundo orientação médica;

Adaptar os pacientes ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos aplicados,
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-os;

Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o
instrumental necessário, conforme instruções recebidas;

Preparar e esterilizar material, instrumental, ambiente e equipamentos para a
realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;

Participar de campanhas de vacinação;

Assistir ao enfermeiro na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;

Assistir ao enfermeiro na prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e
nos programas de vigilância sanitária;

Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o
estabelecimento de programas de educação sanitária;

Atender prontamente chamadas de emergência em residências ou via pública,
prestando os primeiros socorros necessários e acompanhando o paciente até a unidade
hospitalar;

Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação,
investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA

Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes
e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);

Orientar a população em assuntos de sua competência;

Registrar e orientar servidores para apurarem e registrarem todos os procedimentos
executados no âmbito da enfermagem, efetuando o lançamento em planilha própria para
efeito de registro e cobrança do SUS ou de outros órgãos conveniados;

Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando
nível de estoque para, quando for o caso, solicitar reposição;

Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem como zelar pela
conservação dos equipamentos que utiliza;

Observar o uso de indumentária apropriada, segundo as normas de higiene e do local
de trabalho bem como utilizar equipamentos de proteção individual;

Treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da classe;

Orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos
trabalhos;

Observar as normas de higiene e segurança do trabalho;

Executar outras atribuições afins.
6. INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 10h
do dia 26 de março de 2020 até as 16h do dia 30 de março de 2020 (horário de Brasília/
DF). O candidato deverá enviar cópia digitalizada dos documentos relacionados no
item 6.4 para o e-mail: pssitabira@gmail.com.
6.1.1 O e-mail mencionado no item 6.1 será exclusivo para fins de inscrição.
Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio dos telefones (31) 3839-2430 ou (31) 38392157, de segunda a sexta-feira das 13h às 17h.
6.2. Não será cobrada taxa de inscrição.
6.3. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento de qualquer natureza.
6.4. Para se candidatar, o candidato deverá enviar para o e-mail
pssitabira@gmail.com cópia digitalizada dos documentos relacionados:
I. Carteira de Identidade (frente e verso);
II. CPF;
III. Comprovante de endereço atualizado;
IV. Diploma emitido por instituição reconhecida pelo MEC (frente e verso)
ou declaração atualizada (se caso o diploma estiver em vias de registro);
V. Comprovante de registro em conselho de classe (frente e verso);
VI. Laudo de PcD (datado dos últimos 12 meses) e Anexo I deste Edital,
preenchido, se forem o caso;
VII. Anexo II – Dados Pessoais, devidamente preenchido.
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7. PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
7.1. As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadram
nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, e suas alterações,
têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado, desde
que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.
7.1.1. Do total de vagas ofertadas neste Edital e as que vierem a ser criadas
durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado, 10% (dez por cento) ficarão
reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que
apresentem laudo médico (documento original ou cópia autenticada) atestando a espécie e o
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência,
conforme modelo constante do Anexo I, deste Edital.
7.1.2. Em atendimento à Lei Municipal nº 3.652/2001 que define o percentual
reservado a pessoas com deficiência, 10% (dez por cento) das vagas oferecidas neste
Processo Seletivo serão reservadas a pessoas com deficiência. Conforme o §2º, do art. 37,
do Decreto Federal nº 3.298/1999, se na aplicação do percentual de 10% (dez por cento) do
total de vagas reservadas a cada emprego resultar número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
7.2. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar pessoa com deficiência,
se aprovado no Processo Seletivo Simplificado, figurará na listagem de classificação de
todos os candidatos ao cargo e, também, em lista específica de candidatos na condição de
pessoa com deficiência.
7.3. Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, se convocados
para a realização dos procedimentos pré-admissionais, deverão submeter-se à avaliação
médica promovida pela Prefeitura Municipal de Itabira/MG, que verificará sobre a sua
qualificação como pessoa com deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência
incapacitante para o exercício do cargo, nos termos do art. 43 do Decreto Federal
nº 3.298/1999.
7.3.1. A avaliação médica terá decisão terminativa sobre a qualificação e
aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência da qual o candidato possui
com as atribuições do cargo.
7.4. O candidato deverá comparecer à avaliação médica, munido de laudo
médico que ateste a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, conforme
especificado no Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como a provável
causa da deficiência.
7.4.1. A não observância do disposto no subitem 7.4, a reprovação na
avaliação médica ou o não comparecimento à referida avaliação acarretará a perda do
direito ao quantitativo reservado aos candidatos em tais condições.
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7.5. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência
será excluído em qualquer fase deste Processo Seletivo Simplificado, e responderá, civil e
criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
8. DA SELEÇÃO
8.1. Os candidatos serão selecionados de conforme o cumprimento dos
requisitos mínimos estabelecidos no item 4.1 deste Edital.
9. DOS RESULTADOS
9.1. O resultado preliminar e demais informações do Processo Seletivo
Simplificado serão divulgados no site oficial do Município de Itabira na internet
(www.itabira.mg.gov.br) em até 2 (dois) dias úteis após o término das inscrições.
9.2. O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado será divulgado no
site oficial do Município na internet (www.itabira.mg.gov.br) em até 2 (dois) dias úteis após
o prazo final para a entrega dos recursos.
10. DOS RECURSOS
10.1. À publicação do resultado preliminar, admitir-se-á o pedido de revisão da
classificação, no prazo de 1 (um) dia útil após a divulgação do mesmo.
10.2. O recurso poderá ser apresentado em formato livre e deverá ser enviado
como arquivo anexo, para o e-mail pssitabira@gmail.com.
11. DA CLASSIFICAÇÃO
11.1. Os candidatos habilitados serão classificados na ordem decrescente
sendo observado o candidato com maior idade.
11.2. Em caso de empate de candidatos que tenham a mesma data de
nascimento, será realizado sorteio público.
12. DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. O resultado final do presente Processo Seletivo Simplificado será
homologado pelo Prefeito através de Decreto Municipal a ser publicado no Diário Oficial do
Município.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Os candidatos classificados no presente Processo Seletivo Simplificado,
obedecida a classificação final, serão convocados para contratação por meio de telegrama e
serão lotados na Secretaria Municipal de Saúde.
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13.2. Será encaminhado telegrama para convocação dos candidatos
aprovados no Processo Seletivo Simplificado, devendo ser observado o item 13.4 deste
edital.
13.3. Os classificados serão contratados pelo período de vigência da situação
de calamidade em saúde pública por pandemia do Coronavirus, decretada no Município de
Itabira.
13.4. O candidato convocado deverá comparecer no prazo máximo de 1 (um)
dias útil, a contar da data de convocação constante no telegrama, munido da documentação
constante no item 13.5, para iniciar o processo de contratação, sob pena de sua desídia ser
considerada renúncia ao objeto do certame, à relação jurídica e ao direito de contratar com a
municipalidade, sendo convocado o próximo classificado da lista.
13.5. Por ocasião da contratação, serão exigidos dos candidatos classificados
cópia e apresentação dos originais dos seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade (frente e verso);
b) Título de Eleitor (frente e verso);
c) Comprovante da última votação;
d) CPF;
e) PIS/PASEP;
f) Comprovante de escolaridade – Diploma, Histórico e declaração atualizada
(se caso o diploma estiver em vias de registro);
g) Carteira de Trabalho – 1ª Página (foto e a qualificação civil);
h) Certificado de Alistamento Militar (se do sexo masculino);
i) Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) CPF do cônjuge (se for o caso);
k) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos com o comprovante
de escolaridade, e, para filhos entre 0 a 6 anos, xerox do cartão de vacinação;
l) CPF dos filhos menores de 14 anos;
m) Comprovante de endereço;
n) Comprovante de conta bancária/Itaú (Agência de Itabira) – caso não seja
correntista, no ato da assinatura do contrato, a Superintendência de Pessoal emitirá um
encaminhamento para abertura de conta no Itaú.
o) Autodeclaração conforme item 4.3.
13.6. A rescisão do contrato administrativo ocorrerá:
a)
b)

a pedido do contratado;
pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que procedeu a

contratação;
pelo cometimento de infração contratual, apurada em processo sumário;
os classificados serão contratados pelo período de vigência da situação de
calamidade em saúde pública por pandemia do Coronavírus, decretada no Município de
Itabira.
c)
d)
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14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado assegurará apenas a
expectativa de direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à
observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência da
Secretaria Municipal de Saúde, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do
Processo Seletivo Simplificado.
14.2. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será durante o
período de vigência da situação de calamidade em saúde pública por pandemia do
Coronavírus, decretada no Município de Itabira, e necessidade da Secretaria Municipal de
Saúde, em cumprimento dos incisos IV e V, da Lei Municipal nº 4376/2010.
14.3. O acompanhamento das publicações de Editais, avisos e comunicados
relacionados ao Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade exclusiva do
candidato.
14.4. Na desistência, renúncia ou eliminação de algum candidato aprovado
dentro do número de vagas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, observandose a ordem de classificação.
14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora e
Fiscalizadora do Processo Seletivo Simplificado, no que couber.
Prefeitura Municipal de Itabira, 25 de março de 2020.
172º Ano de Emancipação Política do Município
"Ano Municipal do Centenário de Margarida Silva Costa".

Ronaldo Lage Magalhães
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

Modelo de Atestado Médico para Pessoas com Deficiência

Atesto para os devidos fins de direito que o Sr(a) _________________________________ é
possuidor(a) da(s) deficiência(s) (descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência)
__________________________________________________, Classificação Internacional da
Doença (CID) _______________, sendo que a deficiência foi/é causada pela seguinte causa
(descrever
a
provável
causa
da
deficiência):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Local: ____________________
Data: ____/_____/_____

______________________________
(Assinatura e Carimbo do Médico)
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Anexo II
DADOS PESSOAIS
CARGO PRETENDIDO:
NOME DO CANDIDATO:
DATA DE NASCIMENTO:
NÚMERO DO REGISTRO PROFISSIONAL:
ENDEREÇO COMPLETO:
TELEFONE:
E-MAIL:
FORMAÇÃO:

