
  
 
 

 

 

 

EDITAL Nº.2021/60 

CADASTRO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°.04/2021 

O MUNICÍPIO DE NOVA HARTZ, através da Secretaria Municipal da Saúde e do suporte da Secretaria Municipal de 

Administração, nos termos da Lei Municipal n°.2450, de 08 de setembro de 2021, e demais legislações pertinentes e 

alterações posteriores, visando a contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar as seguintes funções 

referidas abaixo. 

1. DOS CARGOS TEMPORÁRIOS A SEREM SELECIONADOS:  
Cargo: Vagas: 

 

 

Pré-Requisitos: 

Carga horária 

semanal: 

 

Nível e Vencimento: 

Agente Comunitário 

de Saúde – ACS – 

Bairro Vila Nova 

 

1 vaga 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Fundamental Completo 

Residência: morar no bairro Vila Nova 

 

40 horas semanais 

 

Nível 8 

 

R$ 1.526,92 

Agente Comunitário 

de Saúde – ACS – 

Bairro Campo Vicente 

 

1 vaga 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Fundamental Completo 

Residência: morar no bairro Campo Vicente 

 

40 horas semanais 

 

Nível 8 

 

R$ 1.526,92 

Agente Comunitário 

de Saúde – ACS – 

Bairro Imigrante / 

Progresso 

 

2 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Fundamental Completo 

Residência: morar no b. Imigrante/Progresso 

 

40 horas semanais 

 

Nível 8 

 

R$ 1.526,92 

 

Agente de Combate a 

Endemias - ACE 

 

2 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Fundamental Completo 

Residência: morar na cidade  

 

40 horas semanais 

 

Nível 8 

 

R$ 1.526,92 

 

Auxiliar de 

Consultório Dentário 

 

2 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Fundamental Completo 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

40 horas semanais 

 

Nível 7 

 

R$ 1.308,79 

 

Técnico(a) de 

Enfermagem 

 

3 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Médio Completo 

com Curso Técnico de Enfermagem 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

40 horas semanais 

 

Nível 10 

 

R$ 2.003,64 

 

Enfermeiro(a) 

 

2 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Superior Completo com 

habilitação em Enfermagem 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

30 horas semanais 

 

Nível 12 

 

R$ 2.990,01 

 

Enfermeiro(a) de 

Saúde Coletiva 

 

1 vaga 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Superior Completo com 

habilitação em Enfermagem 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

40 horas semanais 

 

Nível 13 

 

 R$ 4.098,82 

 

Psicólogo(a) 

 

2 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Superior Completo com 

habilitação em Psicologia 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

20 horas semanais 

 

Nível 11 

 

R$ 2.465,99 

 

Odontólogo(a) de 

Saúde Coletiva 

 

1 vaga 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Superior Completo com 

habilitação em Odontologia 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

40 horas semanais 

 

Nível 14 

 

R$ 7.705,61 

 

Médico(a) Clínico 

Geral 

 

2 vagas 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Superior Completo com 

habilitação em Medicina 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

20 horas semanais 

 

Nível 17 

 

R$ 6.165,21 

 

Médico(a) de Saúde 

Coletiva 

 

1 vaga 

+ CR* 

Idade: 18 anos 

Instrução: Ensino Superior Completo com 

habilitação em Medicina 

Especial: Situação habilitada e regular no  

respectivo conselho. 

 

40 horas semanais 

 

Nível 16 

 

R$ 13.999,03** 

* CR = Cadastro reserva para suprir eventuais afastamentos de servidores titulares ocupantes de mesmo cargo/função. 

** Médico de Saúde Coletiva, com a adequação ao disposto no Art. 37 XI da CF e Art. 65 da lei Municipal 819/2001. 



  
 
 

 

 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

2.1 O presente Processo Simplificado será executado por intermédio de Comissão de Contratação 

Temporária formada por servidores designados pela portaria nº.2021/1119, publicada em 09/09/2021, que 

elabora ram o presente edital e procederão a avaliação e o acompanhamento de todos os trâmites do presente 

processo de seleção, que serão devidamente registrados em atas numeradas e datadas. 

2.2 O edital de abertura do presente Processo Seletivo Simplificado será publicado no painel de Publicações 

do Município e no site http://www.pmnovahartz.com.br, sendo seu extrato publicado no jornal de 

circulação regional conforme Lei Municipal de Imprensa Oficial. 

2.3 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise da documentação dos candidatos pela Comissão 

de Contratação Temporária designada, conforme critérios definidos na tabela do Anexo III deste edital. 

2.4 A divulgação do edital e das demais etapas desta seleção dar-se-á mediante afixação de editais com 

listas pormenorizadas por função junto ao painel de publicações da Prefeitura e no site:  

http://www.pmnovahartz.com.br. 

2.5 A contratação será pelo prazo determinado na Lei Municipal 2450/2021 e se regerá pelo Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Nova Hartz, conforme Lei Municipal nº.819/2001, sendo 

os servidores contratados vinculados ao regime jurídico denominado especial, conforme entendimento 

doutrinário e jurisprudencial a respeito. 

2.6 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções 

e normas estabelecidas neste edital. 

2.7 Não serão homologadas as inscrições enviadas por correspondência ou fora dos parâmetros estipulados 

neste edital. 

2.8 As inscrições serão gratuitas. 

 

3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM CASO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 

3.1 Cargo - Agente Comunitário de Saúde – Bairro Vila Nova: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver e executar atividade de promoção da saúde e prevenção ao 

surgimento de doenças, por meio de ações educativo-informativas, de forma individual e coletiva em visitas 

domiciliares e atividades comunitárias, sob supervisão. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade de sua micro área de atuação; Executar atividades de educação em saúde individual e coletiva; 

Registrar, cadastrar todas as famílias e indivíduos da sua área de atuação; Acompanhar as famílias, 

gestantes, nutrizes e crianças para controle de vacinação, consultas de pré-natal e puericultura; Detectar e 

informar sobre situação de idosos e crianças em risco social e de saúde; Participar do planejamento das 

ações em saúde juntamente com a Equipe de Saúde da área em que atua; Estimular a participação da 

comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de melhor qualidade de vida para a família; 

Detectar, informar e orientar para situações referentes ao saneamento básico; Participar e promover ações 

que fortaleçam os elos entre a Equipe de Saúde e a comunidade; Acompanhar, assessorar, na organização 

e condução de grupos de saúde; Desenvolver outras atividades pertinentes a sua função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais. 

b) ESPECIAL: O exercício da função exige dedicação em tempo integral nos dias úteis e sujeito a prestação 

de serviços externos no horário de expediente normal, à noite, domingos e feriados. 

 

3.2 Cargo - Agente Comunitário de Saúde – Bairro Campo Vicente: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver e executar atividade de promoção da saúde e prevenção ao 

surgimento de doenças, por meio de ações educativo-informativas, de forma individual e coletiva em visitas 

domiciliares e atividades comunitárias, sob supervisão. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade de sua micro área de atuação; Executar atividades de educação em saúde individual e coletiva; 



  
 
 

 

 

Registrar, cadastrar todas as famílias e indivíduos da sua área de atuação; Acompanhar as famílias, 

gestantes, nutrizes e crianças para controle de vacinação, consultas de pré-natal e puericultura; Detectar e 

informar sobre situação de idosos e crianças em risco social e de saúde; Participar do planejamento das 

ações em saúde juntamente com a Equipe de Saúde da área em que atua; Estimular a participação da 

comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de melhor qualidade de vida para a família; 

Detectar, informar e orientar para situações referentes ao saneamento básico; Participar e promover ações 

que fortaleçam os elos entre a Equipe de Saúde e a comunidade; Acompanhar, assessorar, na organização 

e condução de grupos de saúde; Desenvolver outras atividades pertinentes a sua função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais. 

b) ESPECIAL: O exercício da função exige dedicação em tempo integral nos dias úteis e sujeito a prestação 

de serviços externos no horário de expediente normal, à noite, domingos e feriados. 

 

3.3 Cargo - Agente Comunitário de Saúde – Bairro Imigrante / Progresso: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver e executar atividade de promoção da saúde e prevenção ao 

surgimento de doenças, por meio de ações educativo-informativas, de forma individual e coletiva em visitas 

domiciliares e atividades comunitárias, sob supervisão. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 

comunidade de sua micro área de atuação; Executar atividades de educação em saúde individual e coletiva; 

Registrar, cadastrar todas as famílias e indivíduos da sua área de atuação; Acompanhar as famílias, 

gestantes, nutrizes e crianças para controle de vacinação, consultas de pré-natal e puericultura; Detectar e 

informar sobre situação de idosos e crianças em risco social e de saúde; Participar do planejamento das 

ações em saúde juntamente com a Equipe de Saúde da área em que atua; Estimular a participação da 

comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de melhor qualidade de vida para a família; 

Detectar, informar e orientar para situações referentes ao saneamento básico; Participar e promover ações 

que fortaleçam os elos entre a Equipe de Saúde e a comunidade; Acompanhar, assessorar, na organização 

e condução de grupos de saúde; Desenvolver outras atividades pertinentes a sua função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais. 

b) ESPECIAL: O exercício da função exige dedicação em tempo integral nos dias úteis e sujeito a prestação 

de serviços externos no horário de expediente normal, à noite, domingos e feriados. 

 

3.4 Cargo - Agente de Combate de Endemias: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver atividades visando a execução do Programa de Combate a 

Endemias, por meio de ações educativo-informativas e práticas, de forma individual e coletiva em visitas 

domiciliares e atividades comunitárias, sob supervisão. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar atividades de educação em saúde individual e coletiva; Visitar, 

registrar, cadastrar casas e lugares propícios ao surgimento e proliferação do mosquito aedys aegitpy e 

outros insetos e vetores; Realizar ações de combate a proliferação das larvas e mosquitos aedys aegitpy, 

borrachudos e outros insetos perniciosos a saúde humana; Participar do planejamento das ações em saúde 

junto com a coordenação do Programa de Combate à Dengue. Atuar permanentemente na destruição, 

desmantelamento de lugares, espaços, ambientes propícios ao surgimento do mosquito aedys aegitpy; 

Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de melhor 

qualidade de vida para a população; Detectar, informar, orientar e manter em constante vigilância todas as 

áreas consideradas como possíveis fotos do surgimento do aedys aegipty; Participar e promover ações que 

fortaleçam os elos entre a Equipe de Saúde, a coordenação do Programa de Combate a Dengue e a 

comunidade; Desenvolver outras atividades pertinentes a sua função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais. 

b) ESPECIAL: O exercício da função exige dedicação em tempo integral nos dias úteis e sujeito a prestação 

de serviços externos no horário de expediente normal, à noite, domingos e feriados. 



  
 
 

 

 

 

3.5 Cargo - Auxiliar de Consultório Dentário: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Auxiliar nas tarefas de odontologia em geral; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Preparar os pacientes para as consultas; auxiliar o profissional de 

odontologia na execução das técnicas; ficar responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental; 

participar de atividades de educação em saúde bucal; auxiliar nos programas de educação em saúde bucal; 

realizar o serviço de limpeza geral das Unidades Sanitárias e lavagem das roupas utilizadas nos 

procedimentos pelos profissionais da área; recolher os resíduos de saúde e colocá-los nos recipientes 

adequados; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais, podendo exercer a prestação de serviços, 

relacionados à saúde pública, em sábados, domingos e feriados, podendo desempenhar suas atribuições nas 

demais unidades de saúde do Município. 

 

3.6 Cargo – Técnico(a) de Enfermagem: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Auxiliar o enfermeiro, o médico e prestar todo o atendimento possível, 

pertinente à saúde pública. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Auxiliar o enfermeiro; o médico em todas as suas atividades; proceder o 

registro de atendimento; participar de programas comunitários de saúde; realizar pequenas tarefas na área 

médica, tais como injeções, medir pressão arterial; aplicar vacinas; prestar aos pacientes necessitados todo 

o atendimento na área de enfermagem; zelar pela conservação de materiais dos Postos de Saúde, cuidar do 

bom funcionamento dos Postos de Saúde do Município; zelar pelos equipamentos médicos e de 

enfermagem do Município; distribuir medicamentos prescritos aos médicos; promover a triagem e o 

atendimento aos pacientes de urgência; e todas as demais tarefas correlatas a técnica de enfermagem. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais. 

b) ESPECIAL: Sujeito a trabalho em horário extraordinário. 

 

3.7 Cargo –Enfermeiro(a): 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, 

empregando processos de rotina e/ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 

individual ou coletiva; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Preparo e administração de quimioterápicos; preparo e nutrição parenteral 

total na ausência do farmacêutico bioquímico responsável; troca de cadarço de cânula externa de 

traqueostomia e aspiração; troca de adesivo/cadarço de cânula endotraqueais; punção arterial quando 

necessário; preparo e administração de Sulfato de Magnésio; instalação do sistema de diálise peritoneal; 

instalação de bolsa de "CAPD"; curativos com cavidades abertas e queimados; curativos de "shubt" 

arteriovenoso; curativo de cateter de diálise peritoneal; curativo de "intracath" e flebotomia; cateterização 

vesical; intubação nasogástrica e nasoenteral; lavagem e aspiração gástrica; lavagem e sonda vesical; 

curativo de cistotonia; instalação de PVC e PAM; instalação e aspiração contínua em dreno de tórax; 

realização de sangue, na ausência do médico; realização de hemoglicoteste; montagem de respiradouros 

mecânicos; punção venosa por abocath; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 30 horas semanais; 

b) ESPECIAL: Atendimento ao público. 

 

3.8 Cargo –Enfermeiro(a) de Saúde Coletiva: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na 

unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de 

enfermagem. 



  
 
 

 

 

 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de 

vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 

trabalhador e ao idoso; desenvolver ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; 

oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos 

de educação sanitária; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais 

saudável; discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, 

enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; realizar visitas domiciliares, visitas 

domiciliares e remoção de pacientes, participar do processo de programação e planejamento das ações e da 

organização do processo de trabalho das Estratégias de Saúde da Família (ESF); e exercer outras atividades 

afins. CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em 

domingos e feriados, podendo desempenhar suas atribuições nas demais unidades de saúde do Município. 

 

3.9 Cargo – Psicólogo(a): 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 

elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para a determinação de características afetivas, 

intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção 

e treinamento no campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicas; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Procede a formulação de hipóteses e a sua comprovação experimental, 

observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e de outra natureza, para obter elementos 

relevantes ao estudo dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros 

aspectos do comportamento humano; analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra 

espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando sua ficha de atendimento, 

aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de verificação, para orientar-se no 

diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais, e de personalidades; elabora e aplica 

testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de 

inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis 

desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar terapia 

adequada; atua no campo educacional, estudando a importância da motivação no ensino, novos métodos de 

ensino e treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento dos currículos escolares e técnicas de 

ensino adequados e determinação de características especiais necessárias ao professor; reúne informações 

a respeito de pacientes, transcrevendo os dados psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer 

a médicos analistas e psiquiatras, subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas 

enfermidades; diagnostica a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções 

cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e 

outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver dificuldades 

momentâneas; outras tarefas afins. CONDIÇÕES DE TRABALHO: a) GERAL: Carga horária mínima de 

20 horas semanais; b) ESPECIAL: Atendimento ao público. 

 

3.10 Cargo – Odontólogo(a) de Saúde Coletiva: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e 

proceder a odontologia profilática. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal 

da população adstrita; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); 

realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população adstrita; encaminhar e orientar 

os usuários que apresentam problema complexo a outros níveis de assistência, assegurando seu  

 



  
 
 

 

 
 

acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias 

ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; 

emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as ações de assistência 

integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específico, de 

acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde 

bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes 

de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o 

trabalho desenvolvido pelo Atendente de Consultório Dentário (ACD) e executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais; 

b) ESPECIAL: Sujeito ao desempenho de suas atribuições nas demais unidades de saúde do Município. 

 

3.11 Cargo – Médico(a) Clínico Geral: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Diagnosticar e tratar doentes; 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Diagnóstico e tratamento de doenças e traumatismos em geral; registro de 

atendimentos; encaminhamentos de doentes ou acidentados a tratamento especializado; análise e 

interpretação de exames; participação comunitários de saúde; declarações de óbitos, e demais tarefas 

correlatas a qualquer médico. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 20 horas semanais; 

b) ESPECIAL: Sujeito ao trabalho em regime de plantões. 
 

3.12 Cargo – Médico(a) de Saúde Coletiva: 

a) DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das 

doenças do corpo humano. 

b) DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as 

ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto, idoso e mulher; 

realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) e, quando necessário, no 

domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção 

Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica à prática 

da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 

diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 

encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do 

tratamento na ESF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra referência; realizar 

pequenas cirurgias ambulatoriais; acompanhar remoções, realizar visitas domiciliares. Indicar internação 

hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) GERAL: Carga horária mínima de 40 horas semanais; 

b) ESPECIAL: Sujeito inclusive ao regime de plantão e trabalho em domingos e feriados, podendo 

desempenhar suas atribuições nas demais unidades de saúde do Município. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES:  

4.1 Os interessados deverão comparecer pessoalmente nas dependências da recepção do Centro 

Administrativo Municipal de Nova Hartz - RS, no período de 13 até 21 de setembro de 2021, das 12 

horas e 30 minutos até 18 horas e 30 minutos (horário de expediente de segunda-feira até quinta-

feira) e das 07 horas e 30 minutos até 13 horas e 30 minutos (horário de expediente de sexta-feira) 

para protocolar sua inscrição em um ENVELOPE LACRADO. 

4.2 NÃO SERÃO ACEITOS INTERESSADOS EM DIAS E HORÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS 

NO ITEM ANTERIOR. 

4.3 NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FORMALIZADAS ATRAVÉS DE ENVIO DE 

DOCUMENTOS ATRAVÉS DOS CORREIOS, E-MAIL OU MEIO SIMILAR DE ENVIO. 



  
 
 

 

 

 

4.4 Todos os documentos para a efetiva inscrição deverão ser entregues em ENVELOPE LACRADO, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato a entrega do mesmo e com a devida identificação e ordem 

dos documentos (ver Anexo IV).  

4.5 Não será disponibilizado local para organização de documentos, será apenas recebido o envelope. 

4.6 A entrega do envelope poderá ser feita somente pelo candidato, não sendo permitida a entrega por 

terceiros, nem por procuração. 

4.7 Para realizar a inscrição o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos (sendo de caráter 

obrigatório e a não apresentação dos mesmos implicará no cancelamento da inscrição): 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (ver Anexo I); 

• Fotocópia da carteira de Identidade (RG);  

• Fotocópia do comprovante de residência; 

• Fotocópia do comprovante de escolaridade exigida para a função pretendida; 

• Comprovante de recebimento de inscrição (Anexo IV deste edital) COLADO no lado externo 

do envelope com o comprovante do candidato DESTACADO (NÃO COLADO)!!! 

 

5 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 

5.1 Encerrado o prazo fixado no edital para as inscrições, a Comissão de Contratação Temporária publicará 

no dia 23 de setembro de 2021, junto ao painel de publicações oficiais da prefeitura municipal e no site 

http://www.pmnovahartz.com.br, a relação de inscrições homologadas por função e em ordem alfabética. 

5.2 Os candidatos que não tiveram suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos perante 

a Comissão de Contratação Temporária, no prazo de até 1 (um) dia útil após a publicação da 

homologação das inscrições, mediante apresentação das razões que amparem o pedido de revisão. Tal 

solicitação deverá ser realizada no setor de protocolos da prefeitura municipal de Nova Hartz / RS. 
 

6 – DA AVALIAÇÃO CURRICULAR: 

6.1 Até o dia 27 de setembro de 2021 a Comissão de Contratação Temporária responsável fará a análise 

da documentação apresentada pelos inscritos que tiveram sua inscrição homologada. 

6.2 A escolaridade exigida para o desempenho de cada uma das funções, será objeto de pontuação dos 

candidatos conforme tabela do Anexo III, mas também é item DESCLASSIFICATÓRIO em caso de não 

comprovação documental por parte do candidato(a) durante a avaliação de sua documentação obrigatória 

exigida neste certame. 

6.3 Somente serão considerados os títulos e certificados expedidos por pessoas jurídicas, de direito público 

ou privado, que atenderam os critérios definidos neste edital e pela comissão do presente processo seletivo. 

6.4 Nenhum título ou certificado apresentado receberá dupla valoração. 
 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL: 

7.1 A classificação parcial, por cargo, será disponibilizada no mural de publicações da prefeitura e no site 

http://www.pmnovahartz.com.br no dia 27 de setembro de 2021. 

7.2 Os candidatos poderão interpor recursos escritos perante a Comissão de Contratação Temporária, no 

prazo de até 01 (um) dia útil após a publicação da Classificação Parcial, mediante a apresentação das razões 

que amparem seu pedido de revisão. Tal solicitação deverá ser realizada no setor de protocolo da Prefeitura.  
 

8 – DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE: 

8.1 Verificada a ocorrência de empate em relação aos pontos apurados por dois ou mais candidatos, terá 

preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que comprovar: 

1º Maior pontuação no critério de formação para cargo/função; / 2º Maior pontuação no critério cursos; 

3º Idade mais elevada; / 4º Sorteio em ato público;  

8.2 Acaso o sorteio seja necessário, o mesmo ocorrerá às 14 horas do dia 27 de setembro de 2021, na sala 

de reuniões da SMECTEL. 



  
 
 

 

 

 

 

9 – DA HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO: 

9.1 A homologação final dos resultados desta seleção será publicada no dia 29 de setembro de 2021, 

ficando disponível no mural de publicações da prefeitura municipal e no site 

http://www.pmnovahartz.com.br. 

9.2 Não será possível revisão de resultado para esta etapa final do processo seletivo. 

9.3 É de inteira responsabilidade do candidato(a) verificar sua classificação no presente processo seletivo 

junto ao portal virtual ou junto ao mural de publicações oficiais do município. Não será disponibilizada 

nenhuma informação sobre a classificação dos candidatos(as) no presente certame via telefonema / e-mail. 

 

10 – DA CONVOCAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CADASTRADOS:  

10.1 As convocações dos(as) candidatos(as) cadastrados no presente processo seletivo serão realizadas 

conforme as necessidades temporárias do município de Nova Hartz / RS durante o ano de 2021 (licenças e 

afastamentos dos funcionários públicos efetivamente concursados que se licenciaram ou vacaram seus 

cargos) e serão formalizadas através dos seguintes meios:  

1º - Publicação de Edital de Convocação junto ao portal do município http://www.pmnovahartz.com.br e 

junto ao mural de publicações oficiais do Município de Nova Hartz / RS.  

2º - Via aplicativo WhatsApp conforme número de telefone informado na ficha de inscrição; 

3º - Via e-mail pessoal informado na ficha de inscrição; 

4º - Via telefone informado na ficha de inscrição; 

10.2 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as convocações de contratação 

temporária que estejam ocorrendo junto ao portal do município http://www.pmnovahartz.com.br e junto ao 

mural de publicações oficiais do Município de Nova Hartz / RS, perante sua candidatura ao cargo 

cadastrado no presente processo seletivo. 

10.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) os dados informados - telefone e e-mail pessoal - na 

sua ficha de inscrição. Qualquer erro na informação prestada de forma incompleta ou errônea, que 

prejudique o contato do ente municipal com o mesmo, não deverá ser atribuída a responsabilidade ao 

Município de Nova Hartz / RS. 

10.4 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) verificar e conferir se houve convocação de sua 

candidatura cadastrada para contratação temporária junto ao Município de Nova Hartz / RS. Estará 

facultado ao Município de Nova Hartz / RS o direito de convocar o próximo candidato cadastrado no 

presente processo seletivo se o(a) candidato(a) não se manifestar em até dois dias uteis perante sua 

convocação em ambos os meios de contato disponibilizados: telefone (telefonema e contato via aplicativo 

WhatsApp, se for o caso) e e-mail pessoal. 

10.5 Se o(a) candidato(a) convocado não puder assumir a vaga disponível para contratação temporária, este 

deverá assinar termo de desistência de sua convocação, podendo este ser feito através de e-mail pessoal ou 

aplicativo de WhatsApp com escaneamento ou fotografia legível do mesmo. 

10.6 No caso do(a) candidato(a) que não puder assumir a vaga disponibilizada para contratação temporária 

e que também não mandar o devido termo de desistência de sua convocação através do e-mail pessoal, será 

considerado que o mesmo não atendeu a sua convocação (formalizada através de telefonema, mensagem 

de texto via aplicativo WhatsApp, se for o caso, e e-mail pessoal), facultando ao Município de Nova Hartz  

/ RS o direito de convocar o próximo candidato cadastrado no presente processo seletivo tal como previsto 

no item 10.4 do presente edital. 

10.7 Considerando os itens anteriores, será considerado candidato(a) desistente aquele(a) que não se ater 

aos itens acima estipulados e não assumir sua contratação temporária no prazo de até dois dias uteis desde 

a sua convocação formalizada através de edital publicado e dos contatos formalizados através de 

telefonema, mensagem de texto via aplicativo WhatsApp (quando este for o caso) e e-mail pessoal 

encaminhado por parte da Secretaria Municipal de Administração e/ou Secretaria Municipal da Saúde. 

 



  
 
 

 

 

 

 

10.8 O(s) candidato(s) deverão apresentar os seguintes documentos quando forem convocados, devendo 

estar quites com suas obrigações civis, eleitorais, militares e outras que se julgarem necessárias (não 

acumulação indevida de cargos públicos conforme previsto na Constituição Federal e outras): 

 

11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1 Casos omissos serão avaliados pela comissão examinadora de processo seletivo simplificado em 

conjunto com a Procuradoria Geral do Município, quando necessário. 

 

Município de Nova Hartz, 10 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Flavio Emilio Jost 

Prefeito Municipal 

 

 

  

Documentos Necessários para Admissão em Cargo de Provimento de Cargo Contratado (original e cópia): 
1) Fotocópia da carteira de identidade e original para conferência  
(CNH não substituí a Carteira de Identidade em razão da naturalidade e data de emissão da mesma) 
2) Fotocópia da Carteira de Trabalho e original para conferência 
3) Fotocópia do Cartão do PIS (acaso a Carteira de Trabalho seja antiga) e original para conferência 
4) Fotocópia do CPF / CIC e original para conferência  
(se não tiver o formato cartão, imprimir no site da Receita Federal ou trazer documento oficial que contenha CPF) 
5) Fotocópia da Carteira de Habilitação (na eventualmente ser delegada atribuição pela condução de veículos) 
Titulo de Eleitor 
6) Comprovante de votação da última eleição ou de quitação eleitoral (disponível em www.tse.gov.br) 
7) Fotocópia do comprovante de Residência e original para conferência 
8) Fotocópia do certificado de reservista e original para conferência 
(candidatos do sexo masculino e com idade inferior a 45 anos) 
9) Fotocópia(s) da(s) certidão(ões) de nascimento de filho(s) (caso tenha filho(s) e original(is) para conferência 
10) Fotocópia(s) do CPF(s) do(s) filho(s) e original(is) para conferência 
(se não tiver o cartão, imprimir no site da Receita Federal ou trazer documento oficial que tenha o CPF) 
11) Fotocópia da Certidão de Casamento e/ou Divórcio  
12) 1 Foto 3x4 
13) Fotocópia do Certificado de formação exigindo para cargo e original para conferência 
14) Fotocópia e original do respectivo registro no conselho de classe (acaso seu cargo tenha tal órgão constituído) 
15) Atestado de Bons Antecedentes (retirado na Delegacia de Policia ou impresso no site: www.tjrs.jus.br) 
16) Certidão negativa de crime fornecido pela Justiça Estadual (retirado no Fórum ou impresso no 
site: www.tjrs.jus.br) 
17) Cópia da última Declaração do Imposto de Renda  
(acaso declare, senão terás que preencher a declaração de bens e renda e ser fornecida pelo RH). 

http://www.tse.gov.br/
http://www.tjrs.jus.br/
http://www.tjrs.jus.br/


  
 

 

 

 

 

ANEXO I DO EDITAL Nº.2021/60 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.2021/04 

 

Cargo: ______________________________________________________________________________ 

Nome Completo:_______________________________________________________________________ 

Naturalidade: _________________________________Nacionalidade: ____________________________ 

Data de Nascimento:____ / _____ / _______    Sexo: (     ) Masculino (    ) Feminino 

Endereço: _________________________________________________________________   Nº _______ 

Complemento: ______________________________________ Bairro: ___________________________ 

Cidade: _________________________________________  CEP: ____________________ UF: _______ 

Telefone 1 (com DDD):  __________________________________  Tem WhatsApp? Sim (   )  Não (    ) 

Telefone 2 (com DDD):  __________________________________  Tem WhatsApp? Sim (   )  Não (    ) 

E-mail pessoal (direto e de uso frequente/diário): _____________________________________________ 

Portador de Necessidades Especiais? (    ) Não        (    ) Sim – Descrevê-la e anexar laudo médico 

_____________________________________________________________________________________ 

Documentos obrigatório apresentados: 

(   ) Ficha de inscrição devidamente preenchido e assinado; 

(   ) Fotocópia da carteira de identidade; 

(   ) Comprovante de residência; 

(   ) Cópia do comprovante de escolaridade exigida para a função pretendida; 

(  ) Comprovante de recebimento de inscrição (Anexo IV deste edital) COLADO no lado externo do 

envelope com o comprovante do candidato DESTACADO (NÃO COLADO)!!! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Declaro que os dados são corretos e que, estou ciente dos requisitos, exigências e determinações 

especificadas no Edital, e aceito todas as regras previstas no mesmo. 

 

Nova Hartz, ______de _____________________ de 2021. 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II DO EDITAL Nº.2021/60 

 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO) 

 

(Ente, instituição ou similar pode adotar declaração própria desde que especifique as 

informações necessárias para a validade desta declaração no presente processo seletivo) 

 

 

 

Declaração de tempo de atuação na área profissional a qual concorre 

(Preenchida pelo ente, instituição ou similar órgão público e/ou privado que desenvolva 

atividades área / setor a qual o candidato(a) concorre à vaga) 

 

 

 
 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que  o (a) Sr. (Sra.) 

__________________________________________________________________, portador do RG nº 

_____________________________________, CPF nº.__________________________________  

atuou como _____________________________________ durante o período de ____/____/_____ até 

____/____/_____ junto ao nossa organização. 

 

Totalizando: ______________ anos ____________meses e ____________ dias. 

 

 

 

Nova Hartz, __________ de ___________________________ de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do ente, instituição ou similar órgão público e/ou privado 

contendo o CNPJ do mesmo 

 



  
 

 

 

 

ANEXO III DO EDITAL Nº.2021/60 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.2021/04 

Critérios de avaliação dos candidatos às vagas / funções de Agente Comunitário de Saúde e  

Agente de Combate a Endemias 
CRITÉRIO: METODOLOGIA: VALORAÇÃO: 

 

Documentos 

Obrigatórios 

(Desclassificatórios 

em caso de não 

apresentação / 

entrega junto ao 

envelope lacrado) 

Ficha de inscrição preenchida e assinada 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

Fotocópia da Carteira de Identidade 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

Fotocópia do comprovante de residência  

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

Fotocópia do comprovante de escolaridade exigida para a função pretendida 

(diploma ou certificado de conclusão de nível de ensino [fundamental, médio ou 

superior], curso auxiliar ou curso técnico conforme a vaga pretendida) 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

 

Comprovante de recebimento de inscrição (Anexo IV deste edital) COLADO no 

lado externo do envelope com o comprovante do candidato DESTACADO (NÃO 

COLADO)!!! 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

AVALIAÇÃO CURRICULAR: 

Formação Certificado / Diploma de formação técnica na área da saúde 

(não obrigatório – apenas classificatório) (não precisa autenticação) 

1 ponto 

Certificado / Diploma de graduação concluída na área da saúde 

(não obrigatório – apenas classificatório) (não precisa autenticação) 

1 ponto 

Certificado / Diploma de pós-graduação concluída na área da saúde 

(qualquer modalidade de pós-graduação que não seja mestrado, doutorado ou pós-

doutorado) (não obrigatório – apenas classificatório)  

(não precisa autenticação) 

1 ponto  

Certificado / Diploma de mestrado na área da saúde 

(não obrigatório – apenas classificatório) 

(não precisa autenticação) 

2 pontos 

Certificado / Diploma de doutorado na área da saúde 

(não obrigatório – apenas classificatório) 

(não precisa autenticação) 

3 pontos 

Certificado / Diploma de pós-Doutorado na área da saúde 

(não obrigatório – apenas classificatório) 

(não precisa autenticação) 

4 pontos 

Cursos preparatório de 

capacitação de Agente 

Comunitário de Saúde 

– ACS ou Agente de 

Combate a Endemias - 

ACE. 

Certificados de cursos de capacitação preparatório de capacitação de Agente 

Comunitário de Saúde ou Agente de Combate a Endemias realizado por qualquer 

ente federativo brasileiro. 

(não obrigatório – apenas classificatório) 

(não precisa autenticação, apenas confirmação da instituição realizadora a ser 

verificada pela comissão) 

3 pontos 

(será aceito 

somente um 

certificado de 

curso nesse 

critério). 

 

Cursos voltados 

exclusivamente para a 

área da saúde. 

Certificados de cursos de capacitação, seminários, congressos e similares com carga 

horária superior a 40 horas voltados exclusivamente para a área da saúde. Casos 

dúbios de certificação serão avaliados pela Comissão de Contratação Temporária. 

(não obrigatório – apenas classificatório) 

(não precisa autenticação, apenas confirmação da instituição realizadora a ser 

verificada pela comissão) 

1 ponto por cada 

certificado 

apresentado 

conforme critérios 

e metodologia 

citados. 

 

 

Residência 

comprovada 

Comprovantes de residência que comprovem a antiguidade de residência do 

candidato(a) no bairro ou município conforme a vaga a que se candidata. 

Preferencialmente comprovantes de luz, água e telefone. Subsidiariamente 

correspondências de cobrança de instituições públicas, financeiras e/ou bancárias. 

Não serão aceitas declarações registradas de pessoas físicas e terceiros. Tendo 

continuidade de residência no mesmo endereço, pode-se apresentar apenas um 

comprovante por ano de residência. 

(não precisa autenticação) 

1 ponto para cada 

ano completo de 

residência 

comprovada no 

bairro (para ACS) 

e no município 

(para ACE). 

 

 



  
 
 

 

 

ANEXO III DO EDITAL Nº.2021/60 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.2021/04 

Critérios de avaliação dos candidatos às vagas / funções de Auxiliar de Consultório Dentário, 

Técnico de Enfermagem, Psicólogo, Enfermeiro, Enfermeiro de Saúde Coletiva, Odontólogo de 

Saúde Coletiva, Médico de Saúde Coletiva e Médico Clínico Geral 
CRITÉRIO: METODOLOGIA: VALORAÇÃO: 

 

Documentos 

Obrigatórios 

(Desclassificatórios 

em caso de não 

apresentação / 

entrega junto ao 

envelope lacrado) 

Ficha de inscrição preenchida e assinada 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

Fotocópia da Carteira de Identidade 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

Fotocópia do Comprovante de residência  

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

Fotocópia do comprovante de escolaridade exigida para a função pretendida 

(diploma ou certificado de conclusão de nível de ensino [fundamental, médio ou 

superior], curso auxiliar ou curso técnico conforme a vaga pretendida) 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

 

Comprovante de recebimento de inscrição (Anexo IV deste edital) COLADO no 

lado externo do envelope com o comprovante do candidato DESTACADO 

(NÃO COLADO)!!! 

(não precisa autenticação) 

Obrigatório 

AVALIAÇÃO CURRICULAR: 

Formação Certificado / Diploma de formação auxiliar na área* 

(não precisa autenticação) 

1 ponto 

Certificado / Diploma de formação técnica na área 

(não precisa autenticação) 

1 ponto 

Certificado / Diploma de graduação concluída na área 

(não precisa autenticação) 

1 ponto 

Certificado / Diploma de pós-graduação concluída na área  

(qualquer modalidade de pós-graduação que não seja mestrado, doutorado ou 

pós-doutorado) (não precisa autenticação) 

1 ponto  

Certificado / Diploma de mestrado na área  

(não precisa autenticação) 

2 pontos 

Certificado / Diploma de doutorado na área  

(não precisa autenticação) 

3 pontos 

Certificado / Diploma de pós-Doutorado na área  

(não precisa autenticação) 

4 pontos 

Estágio na área 

profissional de 

candidatura da vaga. 

Declaração ou comprovação de ente, instituição ou órgão público similar ou 

mediador equivalente (CIEE ou outro) de que o referido cidadão tenha atuado 

(no mínimo 3 meses – sem previsão de tempo máximo) como estagiário da área 

profissional de candidatura da vaga. 

(não precisa autenticação) 

1 ponto 

(será aceito 

somente uma 

declaração de 

estágio nesse 

critério). 

Cursos voltados 

exclusivamente para 

a área profissional de 

candidatura da vaga. 

Certificados de cursos de capacitação, seminários, congressos e similares com 

carga horária superior a 40 horas voltados exclusivamente para a área 

profissional de candidatura da vaga. Casos dúbios de certificação serão avaliados 

pela Comissão de Contratação Temporária. 
(não obrigatório – apenas classificatório) 

(não precisa autenticação, apenas confirmação da instituição realizadora a ser 

verificada pela comissão) 

1 ponto por cada 

certificado 

apresentado 

conforme critérios 

e metodologia 

citados. 

 

Tempo de trabalho / 

serviço prestado na 

área profissional de 

candidatura da vaga. 

Comprovação (registro na carteira de trabalho, notas expedidas em nome do 

profissional ou outro meio documental válido da referida categoria profissional) 

ou declaração de ente, instituição ou órgão público e/ou privado similar voltados 

exclusivamente para a área profissional de candidatura da vaga. 
(não precisa autenticação, apenas confirmação da instituição que comprovar o 

período de trabalho entregue, confirmação esta que será realizada pelos 

membros da comissão). 

1 ponto para cada 

mês completo de 

trabalho prestado 

na área 

profissional de 

candidatura da 

vaga. 

* Pontuação dedicada exclusivamente para a vaga / função de Auxiliar de Consultório Dentário e para nenhuma outra vaga mais. 

 



  
 

 

 

 

ANEXO IV DO EDITAL Nº.2021/60 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.2021/04 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO (colar no envelope!) 

 

INSCRIÇÃO Nº: __________________________ (número de inscrição será preenchido no ato da entrega) 

Cargo pretendido: ______________________________________________________________________ 

Nome completo: _______________________________________________________________________ 

Número RG: __________________________________________________________________________ 

Telefone 1 (com DDD):  __________________________________  Tem WhatsApp? Sim (   )  Não (    ) 

Telefone 2 (com DDD):  __________________________________  Tem WhatsApp? Sim (   )  Não (    ) 

E-mail pessoal (direto e de uso frequente/diário): _____________________________________________ 

Envelope lacrado entregue em: ______/______/_______  

Recebido por: ____________________________________ 

Ciente da entrega do envelope para análise da documentação: 

___________________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Requisito: Situação – Pontuação: 

Ficha de inscrição preenchida e assinada:  

Fotocópia da carteira de identidade:  

Fotocópia do comprovante de residência:  

Fotocópia do comprovante de escolaridade exigida:  

Comprovante de recebimento de inscrição colado no envelope:  

Formação:  

Cursos:  

Estágio:  

Tempo de Serviço:  

TOTAL  

 

.......................... RECORTE AQUI ( COMPROVANTE DO CANDIDATO – NÃO COLAR!!!) ................................. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº.2021/60 

INSCRIÇÃO Nº: __________________________ (número de inscrição será preenchido no ato da entrega) 

Cargo pretendido: ______________________________________________________________________ 

Nome completo: _______________________________________________________________________ 

Número RG: __________________________________________________________________________ 

Envelope lacrado entregue em: ______/______/_______  

Recebido por: _________________________________ Carimbo:  


