
PREFEITURA

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

 
 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO
07 de junho de 2019, para contratação temporária em caráter emergencial e formação de 
cadastro de reserva de profissionais correspondentes às funções de

Administrativo, 2- Auxiliar de 
Especialista em Endodontia
Cirurgião Dentista Especialista em
Enfermeiro, 8- Enfermeiro para atuação na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
Enfermeiro de Estratégia, 
Médico de Estratégia, 14- 
Médica), 15- Motorista de Veículos 
Nutricionista, 18- Psicólogo
Enfermagem 40 horas, 21
regime jurídico único do Município

das vagas (e cadastro de reserva)
Município de Pedro Leopoldo.
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 

1.1. O Processo Seletivo Simplificado 
Comissão instituída pela Portaria

1.2. Este PSS dar-se-á em conformidade com o disposto no art. 37, 
República, nas Leis Municipais nº. 1.812, de 29 de abril de 1992

nº. 2.853, de 01 de janeiro de 2006 (com alterações posteriores), nº. 3.224, de 06 de maio de 
2011 (com alteração posterior) e nº. 3.364, d

posteriores). 
1.3. Todas as vagas são destinadas
da Secretaria Municipal de Saúde
por candidatos/servidores que 

se por iniciativa e necessidade 
e oportunidade administrativa

 
 
2. DA DIVULGAÇÃO 
 

A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar
no site www.pedroleopoldo.mg.gov.br, bem 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, 
Leopoldo/MG. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 001/2019 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2019, no período 

para contratação temporária em caráter emergencial e formação de 
cadastro de reserva de profissionais correspondentes às funções de

Auxiliar de Cirurgião Dentista, 3- Cirurgião Dentista,
Endodontia, 5- Cirurgião Dentista Especialista em

Cirurgião Dentista Especialista em Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais
Enfermeiro para atuação na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Enfermeiro de Estratégia, 10- Farmacêutico, 11- Fisioterapeuta, 12-
 Médico Horizontal em Unidade de Pronto Atendimento (Clínica 

Motorista de Veículos Leves, 16- Motorista de Veículos Pesados,
Psicólogo Clínico, 19- Técnico em Enfermagem 35 horas,

21- Terapeuta Ocupacional e 22- Técnico em Radiologia, 
regime jurídico único do Município, objetivando o preenchimento emergencial e temporário 

(e cadastro de reserva) em aberto da Secretaria Municipal d
Pedro Leopoldo. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será regido por este Edital e será 
Portaria nº. 12.077, de 16 de maio de 2019. 

em conformidade com o disposto no art. 37, IX da Constituição da 
República, nas Leis Municipais nº. 1.812, de 29 de abril de 1992 (com alterações posteriores), 

nº. 2.853, de 01 de janeiro de 2006 (com alterações posteriores), nº. 3.224, de 06 de maio de 
2011 (com alteração posterior) e nº. 3.364, de 20 de dezembro de 2013 (com alterações 

ão destinadas, exclusivamente, para a prestação de serviços no

da Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual, não serão deferidos pedidos 
por candidatos/servidores que eventualmente solicitarem a alteração de lotação, exceto, 

e necessidade do Município, observadoo interesse público
e oportunidade administrativa. 

etapas deste Processo Seletivo dar-se-á por meio de 
no site www.pedroleopoldo.mg.gov.br, bem como avisos afixados no hall de entrada da 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, à Rua Cristiano Otoni, nº 555, C

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

A Prefeitura de Pedro Leopoldo/MG, nos termos da Lei, torna público que estão abertas as 
no período de 27 de maio a 

para contratação temporária em caráter emergencial e formação de 
cadastro de reserva de profissionais correspondentes às funções de: 1- Assistente 

Cirurgião Dentista, 4- Cirurgião Dentista 
Cirurgião Dentista Especialista em Odontopediatria, 6- 
Especialista em Pacientes com Necessidades Especiais, 7- 

Enfermeiro para atuação na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 9- 
- Fonoaudiólogo, 13- 

em Unidade de Pronto Atendimento (Clínica 
Motorista de Veículos Pesados, 17- 

Técnico em Enfermagem 35 horas, 20- Técnico em 
Técnico em Radiologia, sob o 

emergencial e temporário 
Municipal de Saúde do 

será regido por este Edital e será conduzido pela 

IX da Constituição da 
(com alterações posteriores), 

nº. 2.853, de 01 de janeiro de 2006 (com alterações posteriores), nº. 3.224, de 06 de maio de 
e 20 de dezembro de 2013 (com alterações 

prestação de serviços no âmbito 

ão deferidos pedidos realizados 
solicitarem a alteração de lotação, exceto, 

do Município, observadoo interesse público, a conveniência 

á por meio de publicações 
avisos afixados no hall de entrada da 

à Rua Cristiano Otoni, nº 555, Centro, Pedro 
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3. DAS FUNÇÕES 

Função Nº de vagas 

1 -Assistente 
Administrativo 

15 vagas e 
formação de 
cadastro reserva

2- Auxiliar de 
Cirurgião 
Dentista 

4 vagas e 
formação de 
cadastro reserva

3- Cirurgião 
Dentista 
 

Formação de 
Cadastro Reserva

4 - Cirurgião 
Dentista 
Especialista em 
Endodontia 
 

1 vaga e 
Formação de 
Cadastro Reserva

5- Cirurgião 
Dentista 
Especialista em 
Odontopediatria 
 

Formação de 
Cadastro Reserva
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Carga 
horária 
semanal 

Lotação Remuneração

cadastro reserva 

35 horas 
semanais 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde (abrange 
todas a 
unidades) 

R$1.269,14

cadastro reserva 

40 horas 
semanais 

Unidades de 
Saúde 

R$998,00 
+insalubridade
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006

Cadastro Reserva 
20 horas 
semanais 

Unidades de 
Saúde 

 
R$3.145,10
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006
 

Cadastro Reserva 

20 horas 
semanais 

Unidades de 
Saúde 

 
R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006
 

Cadastro Reserva 
20 horas 
semanais 

Unidades de 
Saúde 

 
R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006
 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Remuneração Requisitos 

R$1.269,14 

 
Ensino Médio 
Completo. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
 
 

+insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Ensino 
Fundamental 
completo, registro 
no órgão  de 
Classe, após um 
ano de atividade 
exercida. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
 

R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso de 
Odontologia com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
 
 
 

R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso de 
Odontologia com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
*Especialização 
em Endodontia 

R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso de 
Odontologia com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
*Especialização 
em 
Odontopediatria 
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Função Nº de vagas 

6- Cirurgião 
Dentista 
Especialista em 
Pacientes com 
Necessidades 
Especiais 

Formação de 
Cadastro Reserva

 
7- Enfermeiro 

 
Formação de 
cadastro reserva

 
8- Enfermeiro 
para atuação 
na Comissão de 
Controle de 
Infecção 
Hospitalar 

 
01 vaga e 
formação de 
cadastro reserva

 
9- Enfermeiro de 
Estratégia 

 
Formação de 
cadastro reserva

 
10- 
Farmacêutico 

 
1 vaga e 
formação de 
cadastro reserva
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Carga 
horária 
semanal 

Lotação Remuneração

Cadastro Reserva 
20 horas 
semanais 

Unidades de 
Saúde 

 
R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006
 

cadastro reserva 

 
35 horas 
semanais 

Hospital 
Municipal 
Francisco 
Gonçalves, Cem 
Lagoa e demais 
Unidades de 
Saúde  

R$ 3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006

cadastro reserva 

 
35 horas 
semanais 

 
Hospital 
Municipal 
Francisco 
Gonçalves 

 
R$ 3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006

cadastro reserva 

 
40 horas 
semanais 

 
Equipes de 
Saúde da 
Familia (ESF) 

 
R$ 5.039,59
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006
 

cadastro reserva 

 
35 horas 
semanais 

 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde (abrange 
todas as 
unidades) 

 
R$ 3.145,10

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Remuneração Requisitos 

R$3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso de 
Odontologia com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
*Especialização 
em Pacientes 
com 
Necessidades 
Especiais 

R$ 3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

Curso Superior de 
Enfermagem, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 

R$ 3.145,10 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso Superior de 
Enfermagem, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006. 
*Experiência 
comprovada de 
atuação de, no 
mínimo, 1 ano em 
CCIH. 

R$ 5.039,59 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso Superior de 
Enfermagem, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 

R$ 3.145,10 
 
Curso Superior de 
Farmácia, com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
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Função Nº de vagas 

 
 
11- 
Fisioterapeuta 

 
 
Formação de 
cadastro de 
reserva 

12- 
Fonoaudiólogo 

Formação de 
cadastro reserva

13 - Médico de 
Estratégia 

Formação de 
cadastro reserva

 
14 - Médico 
Horizontal em 
Unidade de 
Pronto 
Atendimento 
(Clínica Médica) 

 
01 vaga e 
Formação de 
cadastro de 
reserva 

 
 
 
15 - Motorista de 
Veículos Leves 

 
 
 
Formação de 
cadastro reserva

 
16 - Motorista de 
Veículos 
Pesados 

 
 
Formação de 
cadastro reserva
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Carga 
horária 
semanal 

Lotação Remuneração

 
 
30 horas 
semanais 

 
 
Centro de 
Fisioterapia, 
NASF 

 
 
R$ 3.145,10

cadastro reserva 
35 horas 
semanais 

Centro de 
Fisioterapia, 
NASF 

R$3.145,10

cadastro reserva 
40 horas 
semanais 

Estratégia de 
Saúde da 
Família 

R$12.420,47 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006

 
40 horas 
semanais 

 
Hospital 
Municipal 
Francisco 
Gonçalves 

 
R$11.581,07
insalubridade
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006
 

cadastro reserva 

 
 
 
40 horas 
semanais 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde (abrange 
todas as 
unidades) 

 
 
 
R$1.269,14

cadastro reserva 

 
 
40 horas 
semanais 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde (abrange 
todas as 
unidades) 

 
 
R$1.434,13

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Remuneração Requisitos 

R$ 3.145,10 

 
 
Curso Superior de 
Fisioterapia, com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 

R$3.145,10 

 
Curso de 
Fonoaudiologia, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
 

R$12.420,47 +  
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

Curso de 
Medicina, com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
3.224/2011 

11.581,07+  
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso de 
Medicina, com 
registro no órgão 
de classe. 
Lei Municipal nº. 
3.224/2011 

R$1.269,14 

 
4ª Série do Ensino 
Fundamental 
Completa e CNH 
Categoria B 
Lei Municipal nº. 
2.853/2006 
 
 

R$1.434,13 

4ª Série do Ensino 
Fundamental 
Completa e CNH 
Categoria D 
Lei Municipal nº. 
2.853/2006 
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Função Nº de vagas 

17- Nutricionista 
Formação de 
cadastro reserva

 
18  - Psicólogo 
Clínico 

 
01 vaga e 
Formação de 
cadastro reserva

 
19- Técnico de 
Enfermagem /35 
horas 

 
25 vagas e 
Formação de 
cadastro reserva

 
20 - Técnico de 
Enfermagem / 
40 horas 

 
8 vagas e 
Formação de 
cadastro reserva

 
21 - Terapeuta 
Ocupacional 

 
Formação de 
cadastro reserva
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Carga 
horária 
semanal 

Lotação Remuneração

cadastro reserva 
35 horas 
semanais 

Unidades de 
Saúde 

R$ 3.145,10

cadastro reserva 

 
30 horas 
semanais 

 
Centro de 
Atenção 
Psicossocial 

 
R$ 3.145,10

cadastro reserva 

 
35 horas 
semanais 

 
Hospital 
Municipal 
Francisco 
Gonçalves e 
Centro de 
Especialidades 
Médicas Lagoa 
 

 
R$1.269,14 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006

cadastro reserva 

 
40 horas 
semanais 

 
Estratégia de 
Saúde da 
Família, Clínica 
da Mulher, 
Centro de 
Especialidades 
Médicas Centro, 
Centro de 
Atenção 
Psicossocial e 
demais 
Unidades de 
Saúde 
 

 
R$1.269,14 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 + 
15% de abono 
temporário 
conforme lei 
municipal nº. 
3.224/2011 
 
 

cadastro reserva 

 
35 horas 
semanais 

 
Centro 
Municipal 
Psicossocial  

 
R$ 3.145,10

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Remuneração Requisitos 

R$ 3.145,10 

 
Curso de 
Nutrição, com 
registro no órgão 
de classe 
Lei Municipal nº. 
2853/2006 
 

R$ 3.145,10 
 
Curso de 
Psicologia, com 
registro no órgão 
de classe 
Leis Municipais nº. 
2.853/2006 e 
3.309/2012 
 

,14 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso Técnico de 
Enfermagem, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2.853/2006 
 

,14 + 
insalubridade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 + 
15% de abono 
temporário 
conforme lei 
municipal nº. 
3.224/2011  

 
Curso Técnico de 
Enfermagem, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2.853/2006 e 
3.224/2011 

R$ 3.145,10 
 
Curso de Terapia 
Ocupacional, 
com registro no 
órgão de classe. 
Lei Municipal nº. 
2.853/2006 
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Função Nº de vagas 

 
22 - Técnico de 
Radiologia 

 
2 vagas e 
Formação de 
cadastro reserva

 
 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
 
4.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação de todas as normas 

e condições estabelecidas para o Processo Seletivo 
demais comunicados pertinentes divulgados no 

Leopoldo/MG: www.pedroleopoldo.mg.gov.br
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.

4.2. AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS GRATUITAMENTE, 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO, 

WWW.PEDROLEOPOLDO.MG.GOV.BR
JUNHO DE 2019. 

4.2.1. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição, poderá 
utilizar durante os dias úteis do prazo previsto no subitem 4.2, no horário compreendido 

entre 08h e 17h, computadores disponibilizados pela 
Leopoldo, no CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO 

Centro, Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo/MG.

4.3. As informações prestadas no ato de ABERTURA DO PROCESSO (PROTOCOLO DE 

INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO)
www.pedroleopoldo.mg.gov.br,

a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo de quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informação incorreta, endereço inexato ou incompleto ou opção incorreta referente à 

função pretendida, fornecidos 
4.3.1. As declarações falsas ou inexatas constantes do
PROCESSO SELETIVO determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais c

assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no 
4.4. Para inscrever-se, o candidato deverá

4.4.1. No site oficial da Prefeitura Municipal de Pedro 
Leopoldowww.pedroleopoldo.mg.gov.br

cor azul, de nome CIDADÃO
4.4.2. Após clicar, ao ser direcionado para a 
da página de nome PORTAL DO CIDADÃO
4.4.3. Após clicar, será
REGISTRAR-ME (canto superior direito no alto da página) e caso já tenha Registro 
preencher os dados pedidos e clicar em ENTRAR

4.4.4. Feito o login o candidato deverá clicar em SERVIÇO
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Carga 
horária 
semanal 

Lotação Remuneração

cadastro reserva 

 
24 horas 
semanais 

 
Hospital 
Municipal 
Francisco 
Gonçalves 

 
R$ 1.269, 14
periculosidade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação de todas as normas 

e condições estabelecidas para o Processo Seletivo Simplificado, constantes
demais comunicados pertinentes divulgados no site da Prefeitura Municipal de Pedro 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br e, no que couber, afixados no 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. 

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS GRATUITAMENTE, EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO, 

WWW.PEDROLEOPOLDO.MG.GOV.BR, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 

dato que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição, poderá 
utilizar durante os dias úteis do prazo previsto no subitem 4.2, no horário compreendido 

entre 08h e 17h, computadores disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Pedro 
CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO - CAC, situado a Rua Antônio Elias, n.º 1. 

Centro, Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo/MG. 
As informações prestadas no ato de ABERTURA DO PROCESSO (PROTOCOLO DE 

INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO), disponível a partir do ícone CIDAD
www.pedroleopoldo.mg.gov.br, são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo

a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo de quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informação incorreta, endereço inexato ou incompleto ou opção incorreta referente à 

função pretendida, fornecidos pelo candidato. 
As declarações falsas ou inexatas constantes do PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO DO 

determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais c

assegurado ao candidato o direito de recurso previsto no subitem 18.3 
o candidato deverá: 

No site oficial da Prefeitura Municipal de Pedro 
www.pedroleopoldo.mg.gov.br clicar no ícone localizado a

CIDADÃO. 
o ser direcionado para a Página de Serviços, clicar 

PORTAL DO CIDADÃO. 
á direcionado para a página Portal do Cidadão

ME (canto superior direito no alto da página) e caso já tenha Registro 
preencher os dados pedidos e clicar em ENTRAR. 

Feito o login o candidato deverá clicar em SERVIÇO 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Remuneração Requisitos 

R$ 1.269, 14 + 
periculosidade 
conforme previsto 
pela Lei Municipal 
Nº. 2.903 de 31 de 
outubro de 2006 

 
Curso Técnico de 
Radiologia, com 
registro no órgão 
de classe. 
Leis Municipais nº. 
2.853/2006 e 
3.176/2010 
 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação de todas as normas 

constantes neste Edital e 
da Prefeitura Municipal de Pedro 

no que couber, afixados no hall da 

EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, NO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO, ENDEREÇO: 

NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 03 DE JUNHO A 14 DE 

dato que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição, poderá 
utilizar durante os dias úteis do prazo previsto no subitem 4.2, no horário compreendido 

Prefeitura Municipal de Pedro 

CAC, situado a Rua Antônio Elias, n.º 1. 

As informações prestadas no ato de ABERTURA DO PROCESSO (PROTOCOLO DE 

a partir do ícone CIDADÃO em 
são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se 

a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo de quaisquer atos ou fatos decorrentes de 
informação incorreta, endereço inexato ou incompleto ou opção incorreta referente à 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO DO 

determinarão o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os 
atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sendo 

 deste Edital.  

No site oficial da Prefeitura Municipal de Pedro 
localizado acima da página, na 

clicar no ícone no centro 

Portal do Cidadão clicar em 

ME (canto superior direito no alto da página) e caso já tenha Registro 
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4.4.5. O candidato deverá clicar na PASTA PROTOCOLOS
4.4.6. O candidato deverá clicar em ABERTURA DE PROCESSO

4.4.7.  O candidato deverá selecionar o assunto PROCESSO SELETIVO SAÚDE
4.4.8.  Em Resumo preencher o CARGO DESEJADO conforme o Edital

4.4.7.  Em Descrição preencher o CARGO DESEJADO conforme o Edital
4.4.8. Ler atentamente às Instruções

4.4.9. Clicar na SETA AZUL (canto inferior a direita)
4.4.10. Preencher TODOS os dados pedidos

4.4.11. Selecionar se é candidato com deficiência 
4.4.12. Selecionar cargo pretendido
4.4.13. Relacionar um a um todos os docu
a parte, em conformidade com os regramentos estabelecidos itens sete, 10 e 11 desse 

Edital. 
4.4.14. GRAVAR processo

4.4.15. Será gerado um 
candidato, que deverá anotá

informe no envelope em que irá enviar a documentação
estabelecido no subitem 4.5

 
4.5. O candidato deverá enviar a documentação 

Recebimento), postado nas Agências dos Correios
Secretaria Municipal de Saúde
001/2019, Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Cent
000, em envelope fechado, indicando como referência no envelope

 

 
NOME DO CANDIDATO: _______________________
Nº. PROTOCOLO (Gerado no ato da inscrição)
FUNÇÃO PRETENDIDA (Preenchimento Completo)

 

4.5.1 - A postagem deverá ser realizada até
o controle de admissibilidade se dará pela data do carimbo postal.

4.6. Somente será considerado inscrito o candidato que enviar
do Item 6. 

4.7. Não será exigida apresentação de documentos originais comprobatórios no ato da 
inscrição. 

4.7.1. Os documentos originais 
função. 

4.8. Não haverá, em hipótese alguma
deste Edital. 

4.8.1. Não serão abertos envelopes postados fora do p
deste Edital. 
4.8.2. Após o encerramento do prazo, o candidato não poderá efetivar qualquer 
alteração nas informações contidas em sua inscrição.

4.9. Fica assegurado à pessoa com deficiência o
igualdade de condições com os demais candi

atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência
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O candidato deverá clicar na PASTA PROTOCOLOS 
candidato deverá clicar em ABERTURA DE PROCESSO 

O candidato deverá selecionar o assunto PROCESSO SELETIVO SAÚDE
preencher o CARGO DESEJADO conforme o Edital

preencher o CARGO DESEJADO conforme o Edital
Ler atentamente às Instruções 

na SETA AZUL (canto inferior a direita) 
TODOS os dados pedidos 

se é candidato com deficiência  
cargo pretendido 

um a um todos os documentos que serão encaminhados no
a parte, em conformidade com os regramentos estabelecidos itens sete, 10 e 11 desse 

processo 

Será gerado um NÚMERO DE PROTOCOLO, esse será o número da inscrição 
que deverá anotá-lo para acompanhamento do processo e 

informe no envelope em que irá enviar a documentação, em conformidade com o 
estabelecido no subitem 4.5 

O candidato deverá enviar a documentação via SEDEX, com AR (Aviso d

Recebimento), postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato
Secretaria Municipal de Saúde, a/c da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo

Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro Leopoldo/MG, Cep: 33.6

em envelope fechado, indicando como referência no envelope, obrigatoriamente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
– PROCESSO SELETIVO 001/2019– 

: ____________________________________________________________
(Gerado no ato da inscrição): _______________________________________

FUNÇÃO PRETENDIDA (Preenchimento Completo): _______________________

A postagem deverá ser realizada até o dia 17/06/2019 (segunda
admissibilidade se dará pela data do carimbo postal. 

Somente será considerado inscrito o candidato que enviar corretamente os documentos 

Não será exigida apresentação de documentos originais comprobatórios no ato da 

Os documentos originais serão exigidos no ato da contratação par

Não haverá, em hipótese alguma, inscrição fora do prazo estabelecido

Não serão abertos envelopes postados fora do prazo estabelecido no subitem 4.5.1

Após o encerramento do prazo, o candidato não poderá efetivar qualquer 
alteração nas informações contidas em sua inscrição. 

Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever nesta s
igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de 

sejam compatíveis com a sua deficiência, nos exatos termos do item 8 (oito

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

O candidato deverá selecionar o assunto PROCESSO SELETIVO SAÚDE 
preencher o CARGO DESEJADO conforme o Edital 
preencher o CARGO DESEJADO conforme o Edital 

mentos que serão encaminhados no envelope 
a parte, em conformidade com os regramentos estabelecidos itens sete, 10 e 11 desse 

, esse será o número da inscrição do 
acompanhamento do processo e para que o 

em conformidade com o 

via SEDEX, com AR (Aviso de 

custo por conta do candidato, à 
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 

ro, Pedro Leopoldo/MG, Cep: 33.600-

obrigatoriamente: 

_____________________________________ 
__________________ 

: _____________________________________ 

segunda-feira), sendo que 
 

corretamente os documentos 

Não será exigida apresentação de documentos originais comprobatórios no ato da 

serão exigidos no ato da contratação para o exercício da 

estabelecido no subitem 4.2 

estabelecido no subitem 4.5.1 

Após o encerramento do prazo, o candidato não poderá efetivar qualquer 

direito de se inscrever nesta seleção,em 
datos, para provimento de funçãocujas 

, nos exatos termos do item 8 (oito). 
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4.9.1. Quanto do preenchimento 
SELETIVO’, o candidato com d

apropriadoa este fim, ficando esta forma indicad
laudo médico comprobatório original atestando a espécie e o grau de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente n
Doenças (CID). 

4.9.2. A deficiência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem 
desenvolvidas de acordo com o cargo escolhido.

4.9.3. As vagas para os deficientes que não forem preenchidas por falta de Candidato, 
poderão ser aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral 

declassificação. 
4.9.4. Caso o Candidato inscrito com deficiência não se enquadre nas categorias 

definidas no art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, alterado pelo 
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, seu nome será excluído da Lista de Candidato 

com Deficiência e passará a constar 
4.9.5. O candidato que não declarar ser deficiente no ato da inscrição, e/

atender ao solicitado no 
situação, nem concorrer às vagas reservadas,

4.10. Não será cobrada taxa de 
4.11. Não serão aceitos INSCRIÇÃO e ENVIO DE DOCUMENTOS realizados de outra forma 

que não as determinadas no 
4.12. Serão permitidas duas inscrições 

encaminhado um envelope com a documentação para cada uma delas
 

5. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:

São condições para a inscrição:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a 
igualdade nas condições previstas no § 1º, do artigo 12 da

b) Estrangeiro, desde que sua situação no país esteja regularizada e permita o exercício 
de atividades laborativas remuneradas; 

c) Possuir a escolaridade, os requisitos exigidos para o cargo;
d) Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos 

e máxima de 69 anos 11 meses e 29 dias
 
 
6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA 
E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 

São documentos exigidos pa
 

6.1. Correto preenchimento do Protocolo online de Inscrição do Processo Seletivo
podendo haver omissão das informações nela solicitadas. 

6.2. Cópias dos documentos pessoais (RG e CPF).
6.2.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
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o do preenchimento online do ‘PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO 
candidato com deficiência deverá declarar sua condição no campo 

apropriadoa este fim, ficando esta forma indicado para convocação prioritária, 
laudo médico comprobatório original atestando a espécie e o grau de deficiência, com 

ência ao código correspondente na Classificação

A deficiência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem 
de acordo com o cargo escolhido. 

vagas para os deficientes que não forem preenchidas por falta de Candidato, 
poderão ser aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral 

Caso o Candidato inscrito com deficiência não se enquadre nas categorias 

no art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, alterado pelo 
296, de 02/12/2004, seu nome será excluído da Lista de Candidato 

com Deficiência e passará a constar na Lista Geral de Classificação.
que não declarar ser deficiente no ato da inscrição, e/

atender ao solicitado no subitem 7.10, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
situação, nem concorrer às vagas reservadas, seja qual for o motivo alegado.

Não será cobrada taxa de inscrição. 
INSCRIÇÃO e ENVIO DE DOCUMENTOS realizados de outra forma 

que não as determinadas no rol do item 4, sobre nenhuma hipótese. 
duas inscrições por candidato (a), entretanto, deverá ser 

envelope com a documentação para cada uma delas

CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

São condições para a inscrição: 

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a 
igualdade nas condições previstas no § 1º, do artigo 12 da Constituição Federal;

Estrangeiro, desde que sua situação no país esteja regularizada e permita o exercício 
de atividades laborativas remuneradas;  

Possuir a escolaridade, os requisitos exigidos para o cargo; 
Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos 

11 meses e 29 dias. 

DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO, COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

São documentos exigidos para a inscrição e comprovação de requisitos:

Correto preenchimento do Protocolo online de Inscrição do Processo Seletivo
podendo haver omissão das informações nela solicitadas.  

documentos pessoais (RG e CPF). 
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
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PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO 
eficiência deverá declarar sua condição no campo 

o para convocação prioritária, juntando 
laudo médico comprobatório original atestando a espécie e o grau de deficiência, com 

a Classificação Internacional de 

A deficiência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem 

vagas para os deficientes que não forem preenchidas por falta de Candidato, 
poderão ser aproveitadas pelos demais inscritos, observada a ordem geral 

Caso o Candidato inscrito com deficiência não se enquadre nas categorias 

no art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, alterado pelo 
296, de 02/12/2004, seu nome será excluído da Lista de Candidato 

na Lista Geral de Classificação. 
que não declarar ser deficiente no ato da inscrição, e/ou não 

, não poderá impetrar recurso em favor de sua 
seja qual for o motivo alegado. 

INSCRIÇÃO e ENVIO DE DOCUMENTOS realizados de outra forma 

, entretanto, deverá ser 

envelope com a documentação para cada uma delas. 

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem foi deferida a 
Constituição Federal; 

Estrangeiro, desde que sua situação no país esteja regularizada e permita o exercício 

Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos completos 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS, TÍTULOS 

ra a inscrição e comprovação de requisitos: 

Correto preenchimento do Protocolo online de Inscrição do Processo Seletivo, não 

Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
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(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 

por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação. 

6.3. Cópia do (a) DIPLOMA ou CERTIDÃO ou DECLARAÇÃO ou CERTIFICADO, emitido (a) 
pela Unidade Escolar, reconhecido pelo MEC, que comprove a escolaridade, de 

graduação exigida como requisito para o cargo pleiteado, conforme 
edital. 

6.4. Cópia simples da Carteira de Registro no Órgão de Classe, declaração ou outro 
documento que comprove o registro no 

como requisito, conforme Item 3 (três) deste edital.
6.5. Atestado de Antecedentes fornecido 
Segurança Pública Estadual, constando o RG informado no ato de inscrição
www.pc.mg.gov.br 

6.6. Declaração de Veracidade 
que determina o art. 3º, §2º, 

poderá, caso seja de interesse do candidato, ser transcrito a mão, de maneira legível, nos 
mesmos termos. A ausência deste acarretará desclassificação automática do candidato.

6.6.1. Caso algum documento necessite de verificação de autenticidade, por qualquer 
questão levantada pela Comissão responsável, o candidato será convidado a 

comparecer a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar a via original ou para 
enviar cópia autenticada.

6.7. Não será considerado nenhum documento ilegível, rasurado, com informações 
incompreensíveis, ou que sendo redigido em língua estrangeira, não esteja acompanhado 

de tradução. 
 

São documentos exigidos para a comprovação de títulos e experiência profissional:
 
6.8. Cópia dos Documento
demais cursos e capacitações

com o Anexo II deste edital.
6.9. Os certificados de cursos e capacitações emitidos via

constar o código de validação no impresso.
6.10. NÃO SERÃO ACEITOS:

a) Cursos/Capacitações não concluídos;
b) Cursos/Capacitações 
carimbo de CNPJ da entidade que 
c) Cursos/Capacitações sem a 

pela emissão do documento e data de expedição do mesmo
d) Cursos/Capacitações sem especificação da carga horária e identificação do 

candidato no documento
6.11. Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos com a data de validade vencida.

6.12. Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de 
comprovação dos requisitos, que serão acondicionados no envelope.

6.13. O candidato que no ato da inscrição declarou
envelope laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 06 (seis) meses, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa refer
correspondente na Classificação Internacional de Doenças (CID

causa da deficiência. 
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hos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 

por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

Cópia do (a) DIPLOMA ou CERTIDÃO ou DECLARAÇÃO ou CERTIFICADO, emitido (a) 
pela Unidade Escolar, reconhecido pelo MEC, que comprove a escolaridade, de 

graduação exigida como requisito para o cargo pleiteado, conforme 

ópia simples da Carteira de Registro no Órgão de Classe, declaração ou outro 
documento que comprove o registro no Conselho Regional da Classe

requisito, conforme Item 3 (três) deste edital. 
ntecedentes fornecido por Instituto de Identificação da Secretaria de 

Segurança Pública Estadual, constando o RG informado no ato de inscrição

Declaração de Veracidade de Informações e Documentos, em conformidade com o 
que determina o art. 3º, §2º, da Lei 13.726/2018, de acordo com o Anexo

poderá, caso seja de interesse do candidato, ser transcrito a mão, de maneira legível, nos 
A ausência deste acarretará desclassificação automática do candidato.

documento necessite de verificação de autenticidade, por qualquer 
questão levantada pela Comissão responsável, o candidato será convidado a 

comparecer a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar a via original ou para 
enviar cópia autenticada. 

será considerado nenhum documento ilegível, rasurado, com informações 
incompreensíveis, ou que sendo redigido em língua estrangeira, não esteja acompanhado 

São documentos exigidos para a comprovação de títulos e experiência profissional:

Documentos que comprovem experiência profissional 
capacitações, em conformidade ao informado pelo candidato de acordo 

deste edital. 
s certificados de cursos e capacitações emitidos via internet somente serão aceitos

constar o código de validação no impresso. 
: 

sos/Capacitações não concluídos; 
Cursos/Capacitações cujo documento comprobatório não const

carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso; 
Cursos/Capacitações sem a data de conclusão, carimbo, assinatura do responsável 

pela emissão do documento e data de expedição do mesmo; 
Cursos/Capacitações sem especificação da carga horária e identificação do 

candidato no documento apresentado. 
ipótese serão aceitos documentos com a data de validade vencida.

Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de 
comprovação dos requisitos, que serão acondicionados no envelope. 

O candidato que no ato da inscrição declarou-se com Deficiência deverá 
envelope laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 06 (seis) meses, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa refer
a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

hos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 
funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 

por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 

Cópia do (a) DIPLOMA ou CERTIDÃO ou DECLARAÇÃO ou CERTIFICADO, emitido (a) 
pela Unidade Escolar, reconhecido pelo MEC, que comprove a escolaridade, de 

graduação exigida como requisito para o cargo pleiteado, conforme rol do Item 3 deste 

ópia simples da Carteira de Registro no Órgão de Classe, declaração ou outro 
lasse, em que for exigido 

por Instituto de Identificação da Secretaria de 

Segurança Pública Estadual, constando o RG informado no ato de inscrição. Site: 

, em conformidade com o 
Anexo I deste Edital, que 

poderá, caso seja de interesse do candidato, ser transcrito a mão, de maneira legível, nos 
A ausência deste acarretará desclassificação automática do candidato. 

documento necessite de verificação de autenticidade, por qualquer 
questão levantada pela Comissão responsável, o candidato será convidado a 

comparecer a Secretaria Municipal de Saúde para apresentar a via original ou para 

será considerado nenhum documento ilegível, rasurado, com informações 
incompreensíveis, ou que sendo redigido em língua estrangeira, não esteja acompanhado 

São documentos exigidos para a comprovação de títulos e experiência profissional: 

profissional e participação nos 
ao informado pelo candidato de acordo 

somente serão aceitos se 

cujo documento comprobatório não conste o timbre ou o 

assinatura do responsável 

Cursos/Capacitações sem especificação da carga horária e identificação do 

ipótese serão aceitos documentos com a data de validade vencida. 

Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de 
 

se com Deficiência deverá incluir no 
envelope laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido nos últimos 06 (seis) meses, 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
10), bem como a provável 
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6.13.1. O laudo médico deverá atestar a compatibilidade da deficiência com o exercício 

das atividades do cargo pretendido.
6.13.2. Caso o documento de comprovação não esteja em conformidade com o 

exigido, o candidato participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e 

aprovação e a todas as demais normas 
6.14. Nenhum documento enviado para a inscrição será devolvido ao candidato.

 
 
7- DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
 

 
7.1. Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII da Constituição da República 

Federativa do Brasil, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total geral das vagas, 
destinadas aos candidatos com deficiência, compatível com a atividade escolhida.

7.1.1. Na hipótese de a
será arredondada para 1 (uma)

(cinco décimos), será arredondada para baixo.
7.1.2. O candidato com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os 

demais candidatos. 
7.2. Para concorrer às vagas
no ato da inscrição declarar
7.3. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição 

de deficiente será divulgada no 
também no site da Prefeit

www.pedroleopoldo.mg.gov.br
7.4. Os candidatos que se declararem com deficiência

do Processo Seletivo Público, serão convocados para se submeterem à perícia médica, sob 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pedro

qualificação como deficiente ou não, de acordo com o preconizado no Decreto Federal n.º 
3.298/99 e suas alterações.

7.4.1. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico 
que ateste a espécie e o g

código correspondente 
especificado no Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável 

causa da deficiência. 
7.5. A não observância do disposto no subitem 

médica ou o não comparecimento à perícia
reservada ao candidato em tais condições.

7.6. O candidato com deficiência, reprovado na períci
considerado deficiente, figurará na lista de classificação geral por cargo/formação.

7.7. O candidato que, no ato da inscrição, 
Processo Seletivo e considerado com deficiência, terá
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O laudo médico deverá atestar a compatibilidade da deficiência com o exercício 

das atividades do cargo pretendido. 
documento de comprovação não esteja em conformidade com o 

exigido, o candidato participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e 

aprovação e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo Simplificado.
Nenhum documento enviado para a inscrição será devolvido ao candidato.

DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 

Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII da Constituição da República 

Federativa do Brasil, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total geral das vagas, 
destinadas aos candidatos com deficiência, compatível com a atividade escolhida.

de a aplicação do percentual resultar número fracionado, a fraçã
será arredondada para 1 (uma) se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); se inferior a 0,5 

), será arredondada para baixo. 
O candidato com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os 

s vagas destinadas a candidatos com deficiência

ato da inscrição declarar-se com deficiência. 
A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição 

de deficiente será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura de Pedro Leopoldo e 
da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 
Os candidatos que se declararem com deficiência, se classificados no Resultado Final 

do Processo Seletivo Público, serão convocados para se submeterem à perícia médica, sob 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, que verificará a sua 

qualificação como deficiente ou não, de acordo com o preconizado no Decreto Federal n.º 
3.298/99 e suas alterações. 

Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico 
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 

código correspondente na Classificação Internacional de Doenças (CID
especificado no Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável 

não observância do disposto no subitem 6.11 deste edital, a reprovação na perícia 

médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda do direito a vaga 
candidato em tais condições. 

O candidato com deficiência, reprovado na perícia médica, por não ter sido 
considerado deficiente, figurará na lista de classificação geral por cargo/formação.

que, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência, se classificado
Processo Seletivo e considerado com deficiência, terá seu nome publicado
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O laudo médico deverá atestar a compatibilidade da deficiência com o exercício 

documento de comprovação não esteja em conformidade com o 

exigido, o candidato participará do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange aos critérios de avaliação e 

de regência do Processo Seletivo Simplificado. 
Nenhum documento enviado para a inscrição será devolvido ao candidato. 

Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII da Constituição da República 

Federativa do Brasil, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total geral das vagas, 
destinadas aos candidatos com deficiência, compatível com a atividade escolhida. 

aplicação do percentual resultar número fracionado, a fração 
se igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); se inferior a 0,5 

O candidato com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os 

destinadas a candidatos com deficiência o candidato deverá 

A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na condição 

quadro de avisos da Prefeitura de Pedro Leopoldo e 
ura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

se classificados no Resultado Final 

do Processo Seletivo Público, serão convocados para se submeterem à perícia médica, sob 
Leopoldo, que verificará a sua 

qualificação como deficiente ou não, de acordo com o preconizado no Decreto Federal n.º 

Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico 
rau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 

a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme 
especificado no Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, bem como a provável 

deste edital, a reprovação na perícia 

acarretará a perda do direito a vaga 

a médica, por não ter sido 
considerado deficiente, figurará na lista de classificação geral por cargo/formação. 

om deficiência, se classificado no 
seu nome publicado em lista à parte. 
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8 - DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

8.1. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Executar trabalhos e atividades da sua área de atuação, a

etapas decada processo, desenvolvendo estudos, 
revisando os serviços, para garantir a qualidade e a realização dos mesmos.

b) Agilizar os processos referentes à sua unidade organizacional, examinando materiais, 
fazendo cálculos, redigindo contratos, cumprindo a le

c) Efetuar registros da movimentação financeira da Prefeitura Municipal, examinando 
os documentos relativos às mesmas, efetuando cálculos e auxiliando nas atividades relativas 

aos lançamentos contábeis e elaboração dos documentos próprios
d) Elaborar e revisar minutas de relatórios, circulares, ofícios, portarias, etc., baseando

nas instruções e analisando a necessidade de adaptações, para adotar providências de 
interesse da Prefeitura. 

e) Participar no processo de efetivação de pagamentos
funcionários, valores ou bens, no desenvolvimento de novos processos de trabalho, 

contribuindo com seu conhecimento e experiência, para obter os resultados esperados e 
promover a regularização dos serviços.

f) Representar a chefia
prestando informações, coordenando a unidade, respondendo através de delegação, 

para garantir a continuidade dos serviços.
g) Realizar trabalhos gerais de escritório, digitando documentos diversos, esclar

dúvidas, registrando dados diversos, assegurando o comprimento de rotinas.
h) Efetuar pesquisas em arquivos, verificando registros, plantas, para localização de 

lotes e ruas. 
i) Executar a medição de ruas, efetuando lançamentos devidos, determinando 

número de cada lote, para fornecimento de água e energia elétrica e verificação de 
possíveis débitos com a Prefeitura.

j) Efetuar o levantamento cadastral 
preenchendo o documento adequado, verificando localizaç

desenho   da   planta   do   
lançamento e controle da cobrança de impostos.

k) Manter atualizado e efetuar alterações ou cancelamento do Banco de Cadastro 
Imobiliário-BCI quando necessário, observando os registros, as plantas do imóvel ou 

medições locais, visando a atualização do cadastro imobiliário.
l) Efetuar o lançamento das atividades econômicas desenvolvidas no Município para o 

cadastramento daquelas que se caracterizam co
lançamento, o controle e a cobrança do Imposto Sobre Serviço 

m) Organizar e manter atualizado o cadastro imobiliário e fiscal, para facilitar posterior 
consulta e a cobrança correta dos impostos.

n) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
o) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
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AS FUNÇÕES 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

Executar trabalhos e atividades da sua área de atuação, a

cada processo, desenvolvendo estudos, levantamentos, distribuindo, conferindo e 
revisando os serviços, para garantir a qualidade e a realização dos mesmos.

Agilizar os processos referentes à sua unidade organizacional, examinando materiais, 
fazendo cálculos, redigindo contratos, cumprindo a legislação específica.

Efetuar registros da movimentação financeira da Prefeitura Municipal, examinando 
os documentos relativos às mesmas, efetuando cálculos e auxiliando nas atividades relativas 

aos lançamentos contábeis e elaboração dos documentos próprios  
Elaborar e revisar minutas de relatórios, circulares, ofícios, portarias, etc., baseando

nas instruções e analisando a necessidade de adaptações, para adotar providências de 

Participar no processo de efetivação de pagamentos e recebimentos, controle de 
funcionários, valores ou bens, no desenvolvimento de novos processos de trabalho, 

contribuindo com seu conhecimento e experiência, para obter os resultados esperados e 
promover a regularização dos serviços. 

Representar a chefia na sua ausência ou impossibilidade de 
prestando informações, coordenando a unidade, respondendo através de delegação, 

para garantir a continuidade dos serviços. 
Realizar trabalhos gerais de escritório, digitando documentos diversos, esclar

dúvidas, registrando dados diversos, assegurando o comprimento de rotinas.
Efetuar pesquisas em arquivos, verificando registros, plantas, para localização de 

Executar a medição de ruas, efetuando lançamentos devidos, determinando 

número de cada lote, para fornecimento de água e energia elétrica e verificação de 
possíveis débitos com a Prefeitura. 

levantamento cadastral dos imóveis prediais  e  
preenchendo o documento adequado, verificando localização e posição, efetuando 

desenho   da   planta   do   imóvel, observando   suas   características, para
lançamento e controle da cobrança de impostos. 

Manter atualizado e efetuar alterações ou cancelamento do Banco de Cadastro 
ando necessário, observando os registros, as plantas do imóvel ou 

medições locais, visando a atualização do cadastro imobiliário. 
Efetuar o lançamento das atividades econômicas desenvolvidas no Município para o 

cadastramento daquelas que se caracterizam como de prestação de serviços, visando o 
lançamento, o controle e a cobrança do Imposto Sobre Serviço - ISS. 

Organizar e manter atualizado o cadastro imobiliário e fiscal, para facilitar posterior 
consulta e a cobrança correta dos impostos. 

de higiene e segurança do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

ssistindo à chefia nas 

levantamentos, distribuindo, conferindo e 
revisando os serviços, para garantir a qualidade e a realização dos mesmos. 

Agilizar os processos referentes à sua unidade organizacional, examinando materiais, 
gislação específica. 

Efetuar registros da movimentação financeira da Prefeitura Municipal, examinando 
os documentos relativos às mesmas, efetuando cálculos e auxiliando nas atividades relativas 

Elaborar e revisar minutas de relatórios, circulares, ofícios, portarias, etc., baseando-se   

nas instruções e analisando a necessidade de adaptações, para adotar providências de 

e recebimentos, controle de 
funcionários, valores ou bens, no desenvolvimento de novos processos de trabalho, 

contribuindo com seu conhecimento e experiência, para obter os resultados esperados e 

de comparecimento, 
prestando informações, coordenando a unidade, respondendo através de delegação, 

Realizar trabalhos gerais de escritório, digitando documentos diversos, esclarecendo 

dúvidas, registrando dados diversos, assegurando o comprimento de rotinas. 
Efetuar pesquisas em arquivos, verificando registros, plantas, para localização de 

Executar a medição de ruas, efetuando lançamentos devidos, determinando 

número de cada lote, para fornecimento de água e energia elétrica e verificação de 

dos imóveis prediais  e  territoriais   urbanos, 
ão e posição, efetuando 

características, para   registro, 

Manter atualizado e efetuar alterações ou cancelamento do Banco de Cadastro 
ando necessário, observando os registros, as plantas do imóvel ou 

Efetuar o lançamento das atividades econômicas desenvolvidas no Município para o 

mo de prestação de serviços, visando o 

Organizar e manter atualizado o cadastro imobiliário e fiscal, para facilitar posterior 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
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8.2. AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA

ATRIBUIÇÕES: 

a) Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e 

registrando as marcações realizadas, para mantê
b) Atender os pacientes, identificando

clínico dos mesmos, para prestar
dentista. 

c) Controlar o arquivo das fichas clínicas, organizando
para facilitar a consulta quando necessário.

d) Auxiliar o cirurgião dentista na instrumentação junto à cadeira operatória.
e) Auxiliar na esterilização do material, na preparação de materiais

utilizando equipamentos apropriados, para facilitar o atendimento odontológico.
f) Realizar atividades de apoio administrativo, datilografando fichas e formulários, 

mantendo em ordem o consultório, a fim de obter um atendimento eficaz.
g) Zelar e manter o equipamento e material que utiliza.

h) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
i) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata

 

8.3. CIRURGIÃO DENTISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Examinar os dentes e a cavidade bucal, 

verificar a presença de cáries e outras afecções.
b) Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano 
tratamento. 

c) Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento.

d) Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 
para prevenir infecções mais graves.

 
e) Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 

especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 
do processo e restabelecer a forma e função do cliente.

f) Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção.

g) Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando inc
protéticas, para completar ou substituir o órgão dentário,

restabelecer a estética. 
h) Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas.
i) Fazer a perícia odonto

fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 
abono de faltas e outros. 
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8.2. AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e 

s marcações realizadas, para mantê-las organizada e atualizada.
Atender os pacientes, identificando-os, averiguando as necessidades e o histórico 

clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados ou encaminhá

rquivo das fichas clínicas, organizando-as e mantendo
para facilitar a consulta quando necessário. 

Auxiliar o cirurgião dentista na instrumentação junto à cadeira operatória.
Auxiliar na esterilização do material, na preparação de materiais

utilizando equipamentos apropriados, para facilitar o atendimento odontológico.
Realizar atividades de apoio administrativo, datilografando fichas e formulários, 

mantendo em ordem o consultório, a fim de obter um atendimento eficaz.
manter o equipamento e material que utiliza. 

Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

verificar a presença de cáries e outras afecções. 
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano 

Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento. 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 
enir infecções mais graves. 

Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 

especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 
do processo e restabelecer a forma e função do cliente. 

a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção. 

Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando inc
, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas. 
Fazer a perícia odonto administrativa, examinando a cavidade bucal 

fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 
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Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários disponíveis e 

las organizada e atualizada. 
os, averiguando as necessidades e o histórico 

lhes informações, receber recados ou encaminhá-los ao 

as e mantendo-as atualizadas, 

Auxiliar o cirurgião dentista na instrumentação junto à cadeira operatória. 
Auxiliar na esterilização do material, na preparação de materiais restauradores, 

utilizando equipamentos apropriados, para facilitar o atendimento odontológico. 
Realizar atividades de apoio administrativo, datilografando fichas e formulários, 

mantendo em ordem o consultório, a fim de obter um atendimento eficaz. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata 

utilizando aparelhos ou por via direta, para 

Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 

Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 

especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 

Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustrações ou coroas 
facilitar a mastigação e 

Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 

fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 
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j) Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 
laudos, responder a quesitos e d

k) Registrar os dados coletados lançando
evolução do tratamento. 

l) Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando
proteção dos dentes e gengivas.

m) Realizar tratamentos 
recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos.

n) Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 
prevenir hemorragias pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da

o) Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando
tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.      

p) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

q) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
r) Executar outras ativ

 
 

8.4. CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA

ATRIBUIÇÕES: 

a) Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 
verificar a presença de cáries e outras afecções.

b) Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

tratamento. 
c) Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 

anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento.
d) Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 

para prevenir infecções mais graves.
e) Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e 

especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 
do processo e restabelecer a forma e função do cliente.

f) Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos de infecção.

g) Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustrações ou coroas 
protéticas , para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

restabelecer a estética. 
h) Tratar de afecções da boca, usando procedime

protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas.
i) Fazer a perícia odonto

fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de 
abono de faltas e outros. 

j) Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 
laudos, responder a quesitos e dar outras informações
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Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 
laudos, responder a quesitos e dar outras informações. 

Registrar os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 

Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-
proteção dos dentes e gengivas. 

Realizar tratamentos especiais, servindo-se de próteses e de outros meios, para 
recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos. 

Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 
cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da

Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou 
tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.       

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

ESPECIALISTA ENDODONTIA 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 
verificar a presença de cáries e outras afecções. 

Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 

ésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento. 
Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 

para prevenir infecções mais graves. 
Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e 

especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 
do processo e restabelecer a forma e função do cliente. 

Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
ocos de infecção. 

Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustrações ou coroas 
protéticas , para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas. 
Fazer a perícia odonto administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 

fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de 

Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 
esitos e dar outras informações. 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 

os em fichas individuais, para acompanhar a 

-os para orientá-los na 

se de próteses e de outros meios, para 

Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 
cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes. 

os por ocasião da consulta ou 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

idades similares por demanda de seu chefe imediato. 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 
instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 

Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 

especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 

Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustrações ou coroas 
protéticas , para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

ntos clínicos, cirúrgicos e/ou 

administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 

fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 

Fazer perícia odontolegal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 



PREFEITURA

 

 

k) Registrar os dados coletados lançando
evolução do tratamento. 

l) Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando
proteção dos dentes e gengivas.

m) Realizar tratamentos especiais, servindo
recuperar perdas de tecidos moles ou

n) Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 
prevenir hemorragias pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes.

o) Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando
tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.      

p) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

q) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
r) Executar outras atividades similares

 
*JUSTIFICATIVA: profissional necessário para compor o quadro do CEO 

Especialidades Odontológicas, para que cumprir a cota mensal de tratamentos 
endodônticos realizados. O CEO 

tratamentos endodônticos a ser cumprida
tratamento endodôntico em molares, dentes mais complexos e que dem

tempo de tratamento. 
O profissional será contratado como Cirurgião Dent

única e exclusiva, da justificativa apresentada.
 
 

8.5. CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA

ATRIBUIÇÕES: 

a) Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

verificar a presença de cáries e outras afecções.
b) Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 
tratamento. 

c) Aplicar anestesia troncular, gengival ou 
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento.

d) Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 
para prevenir infecções mais graves.

e) Efetuar restauração dentária
especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

do processo e restabelecer a forma e função do cliente.
f) Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo t

instalação de focos de infecção.
g) Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando inc

protéticas, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 
restabelecer a estética. 
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Registrar os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 

Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-
proteção dos dentes e gengivas. 

Realizar tratamentos especiais, servindo-se de próteses e de outros meios, para 
recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos. 

Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 
cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes.

Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou 
tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.       

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

profissional necessário para compor o quadro do CEO 

Especialidades Odontológicas, para que cumprir a cota mensal de tratamentos 
endodônticos realizados. O CEO de Pedro Leopoldo é tipo II e tem uma cota mensal de 60 

tos endodônticos a ser cumprida. Também há a necessidade de realização
tratamento endodôntico em molares, dentes mais complexos e que dem

O profissional será contratado como Cirurgião Dentista, a especialidade pedida é em razão, 

única e exclusiva, da justificativa apresentada. 

ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

presença de cáries e outras afecções. 
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento. 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 
para prevenir infecções mais graves. 

Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

do processo e restabelecer a forma e função do cliente. 
Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 

instalação de focos de infecção. 
Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando inc

, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

os em fichas individuais, para acompanhar a 

-os para orientá-los na 

se de próteses e de outros meios, para 

Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 
cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes. 

os por ocasião da consulta ou 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

por demanda de seu chefe imediato. 

profissional necessário para compor o quadro do CEO - Centro de 

Especialidades Odontológicas, para que cumprir a cota mensal de tratamentos 
tem uma cota mensal de 60 

há a necessidade de realização de 
tratamento endodôntico em molares, dentes mais complexos e que demandam mais 

ista, a especialidade pedida é em razão, 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

tópica, utilizando medicamentos e 

Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 

, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

ártaro, para eliminar a 

Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustrações ou coroas 

, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 
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h) Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 
protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas.

i) Fazer a perícia odonto
fim de fornecer atestados para admissão d

abono de faltas e outros. 
j) Fazer perícia odonto

laudos, responder a quesitos e dar outras informações
k) Registrar os dados coletados lançando

evolução do tratamento. 
l) Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando

proteção dos dentes e gengivas.
m) Realizar tratamentos especiais, servindo

recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos.
n) Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 

prevenir hemorragias pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes.
o) Diagnosticar a má oclusão dos dentes, ex

tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.      
p) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais element
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população.
q) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

r) Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.
 

 
*JUSTIFICATIVA: a odontopediatria é a especialidade odontológica responsável por cuidar 
da saúde bucal dos bebês e das crianças. Esse cuidado começa antes mesmo do 
nascimento, com orientação às gestantes sobre os primeiros cuidados com a cavidade 

bucal do recém nascido e sobre a erupção dentária. Além disso, a primeira visita ao 
dentista pode ser complicada e, como a criança é muito nova, o ideal é que o profissional 

seja especializado para fazer as abordagens corretas e tornar o momento mais agradável e 
confortável para os pequenos. Atualmente não contamos com nenhum odontopediatra no 

quadro de profissionais da Odontologia e as crianças menores de 05 anos estão fi
sem atendimento adequado.

O profissional será contratado como Cirurgião Dentista, a especia
única e exclusiva, da justificativa apresentada.

 

8.6. CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA

ATRIBUIÇÕES: 

a) Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

verificar a presença de cáries e outras afecções.
b) Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 
tratamento. 

c) Aplicar anestesia troncular, g
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento.
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de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 
protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas. 

Fazer a perícia odonto administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 
fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 

Fazer perícia odonto legal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 

esitos e dar outras informações. 
Registrar os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 

Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-

proteção dos dentes e gengivas. 
Realizar tratamentos especiais, servindo-se de próteses e de outros meios, pa

recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos. 
Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 

cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes.
Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou 

tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.       
Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais element
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população. 
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 

Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato.

a odontopediatria é a especialidade odontológica responsável por cuidar 

da saúde bucal dos bebês e das crianças. Esse cuidado começa antes mesmo do 
nascimento, com orientação às gestantes sobre os primeiros cuidados com a cavidade 

cém nascido e sobre a erupção dentária. Além disso, a primeira visita ao 
dentista pode ser complicada e, como a criança é muito nova, o ideal é que o profissional 

seja especializado para fazer as abordagens corretas e tornar o momento mais agradável e 
ortável para os pequenos. Atualmente não contamos com nenhum odontopediatra no 

quadro de profissionais da Odontologia e as crianças menores de 05 anos estão fi
sem atendimento adequado. 

O profissional será contratado como Cirurgião Dentista, a especialidade pedida é em razão, 
única e exclusiva, da justificativa apresentada. 

ESPECIALISTA EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

verificar a presença de cáries e outras afecções. 
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

Aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos e 
anestésicos, para dar conforto ao cliente e facilitar o tratamento. 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 
e servidores a serviços, concessão de licenças, 

legal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 

fichas individuais, para acompanhar a 

-os para orientá-los na 

se de próteses e de outros meios, para 

Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 

cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes. 
os por ocasião da consulta ou 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 

a odontopediatria é a especialidade odontológica responsável por cuidar 

da saúde bucal dos bebês e das crianças. Esse cuidado começa antes mesmo do 
nascimento, com orientação às gestantes sobre os primeiros cuidados com a cavidade 

cém nascido e sobre a erupção dentária. Além disso, a primeira visita ao 
dentista pode ser complicada e, como a criança é muito nova, o ideal é que o profissional 

seja especializado para fazer as abordagens corretas e tornar o momento mais agradável e 
ortável para os pequenos. Atualmente não contamos com nenhum odontopediatra no 

quadro de profissionais da Odontologia e as crianças menores de 05 anos estão ficando 

lidade pedida é em razão, 

EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para 

Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de 

instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabelecer o plano de 

engival ou tópica, utilizando medicamentos e 



PREFEITURA

 

 

d) Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 
para prevenir infecções mais graves.

e) Efetuar restauração dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

do processo e restabelecer a forma e função do cliente.
f) Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, 

instalação de focos de infecção.
g) Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando inc

protéticas, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 
restabelecer a estética. 

h) Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 
protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas.

i) Fazer a perícia odonto
fim de fornecer atestados para

abono de faltas e outros. 
j) Fazer perícia odonto

laudos, responder a quesitos e dar outras informações
k) Registrar os dados coletados lanç

evolução do tratamento. 
l) Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando

proteção dos dentes e gengivas.
m) Realizar tratamentos especiais, servindo

recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos.
n) Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 

prevenir hemorragias pós-cirúrgica
o) Diagnosticar a má oclusão do

tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.      
p) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os de
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população.
q) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

r) Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe 
 

 
*JUSTIFICATIVA: a especialidade 
especialidades mínimas obrigatórias que devem ser ofertadas pelo CEO. Esses pacientes 
necessitam de um manejo e cuidados especiais

podem ser físicas, sensoriais e
muitos precisam ser contidos ou apresentam movimentos involuntários, o que requer um 

profissional preparado para lidar com essas situações. 
O profissional será contratado como Cirurgião Dentista, a especialidade pedida é em razão, 

única e exclusiva, da justificativa apresentada.
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Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 
para prevenir infecções mais graves. 

ão dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

do processo e restabelecer a forma e função do cliente. 
Fazer a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 

instalação de focos de infecção. 
Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando inc

, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 
protéticos, para promover a conservação dos dentes e gengivas. 

Fazer a perícia odonto administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 
fim de fornecer atestados para admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 

Fazer perícia odonto legal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 

esitos e dar outras informações. 
Registrar os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a 

Aconselhar aos clientes os cuidados de higiene, entrevistando-

proteção dos dentes e gengivas. 
Realizar tratamentos especiais, servindo-se de próteses e de outro

recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos. 
Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 

cirúrgicas ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes.
Diagnosticar a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou 

tratamento, para encaminhar o caso ao especialista.       
Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os de
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população. 
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 

Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe 

a especialidade em pacientes com necessidades especiais (PNE) é uma das 

especialidades mínimas obrigatórias que devem ser ofertadas pelo CEO. Esses pacientes 
um manejo e cuidados especiais, pois são pacientes com d

podem ser físicas, sensoriais e/ou psíquicas, que necessitam de um manejo adequado pois 
muitos precisam ser contidos ou apresentam movimentos involuntários, o que requer um 

profissional preparado para lidar com essas situações.  
nal será contratado como Cirurgião Dentista, a especialidade pedida é em razão, 

única e exclusiva, da justificativa apresentada. 
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Extrair raízes e dentes, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos especiais, 

ão dentária, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias 
especiais, como amálgama, cimento, porcelana, ouro e outras, para evitar o agravamento 

extraindo tártaro, para eliminar a 

Substituir ou restaurar partes de coroa dentária, colocando incrustrações ou coroas 

, para completar ou substituir o órgão dentário, facilitar a mastigação e 

Tratar de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou 

administrativa, examinando a cavidade bucal e dos dentes, a 
admissão de servidores a serviços, concessão de licenças, 

legal, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer 

os em fichas individuais, para acompanhar a 

-os para orientá-los na 

se de próteses e de outros meios, para 

Prescrever ou administrar medicamentos, determinando via oral ou parental, para 

ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes. 
os por ocasião da consulta ou 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

Executar outras atividades similares por demanda de seu chefe imediato. 

pacientes com necessidades especiais (PNE) é uma das 

especialidades mínimas obrigatórias que devem ser ofertadas pelo CEO. Esses pacientes 
, pois são pacientes com deficiências que 

psíquicas, que necessitam de um manejo adequado pois 
muitos precisam ser contidos ou apresentam movimentos involuntários, o que requer um 

nal será contratado como Cirurgião Dentista, a especialidade pedida é em razão, 



PREFEITURA

 

 

8.7. ENFERMEIRO 

ATRIBUIÇÕES 

a) Elaborar programa 

necessidades de saúde da comunidade e garantindo a qualidade do serviço.
b) Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de 

trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 
comunidade. 

c) Responsabilizar-se pe
da área de enfermagem. 

d) Prestar assistência 
enfermagem, colaborando no controle de doenças transmissíveis.

e) Participar de programas de educação co
cursos, proferindo palestras em matéria específica de enfermagem.

f) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais el

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

g) Coordenar e supervisionar 
resultados nos trabalhos de seu setor de atuaçã

h) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
i) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 
 
8.8. ENFERMEIRO PARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

ATRIBUIÇÕES 

a) Elaborar programa 
necessidades de saúde da comunidade e garantindo a qualidade do serviço.

b) Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de 
trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda 

comunidade. 
c) Responsabilizar-se pela guarda, conservação e correta utilização dos equipamentos 

da área de enfermagem. 
d) Prestar assistência à comunidade

enfermagem, colaborando no controle de doenças 
e) Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando 

cursos, proferindo palestras em matéria específica de enfermagem.
f) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população.
g) Coordenar e supervisionar 

resultados nos trabalhos de seu setor de atuação.
h) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

i) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
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 relativo  às  atividades   de   enfermagem,visando   atender   às 

necessidades de saúde da comunidade e garantindo a qualidade do serviço.
Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de 

trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 

se pela guarda, conservação e correta utilização dos equipamentos 
 

Prestar assistência à comunidadedando o devido atendimento na  área 
enfermagem, colaborando no controle de doenças transmissíveis. 

Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando 
cursos, proferindo palestras em matéria específica de enfermagem. 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais el

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, afim 
resultados nos trabalhos de seu setor de atuação. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

 relativo  às  atividades   de   enfermagem,visando   atender   às 
necessidades de saúde da comunidade e garantindo a qualidade do serviço.

Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de 
trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 

se pela guarda, conservação e correta utilização dos equipamentos 

 
Prestar assistência à comunidade dando o devido atendimento na  área  

enfermagem, colaborando no controle de doenças transmissíveis. 
Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando 

cursos, proferindo palestras em matéria específica de enfermagem. 
Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

al, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

atendimento às necessidades da população. 
Coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, afim 

resultados nos trabalhos de seu setor de atuação. 
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
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atividades   de   enfermagem,visando   atender   às 

necessidades de saúde da comunidade e garantindo a qualidade do serviço. 
Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de 

trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 

la guarda, conservação e correta utilização dos equipamentos 

tendimento na  área de 

munitária para a saúde, organizando 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

o pessoal sob seu comando, afim de garantir os bons 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

ARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

atividades   de   enfermagem,visando   atender   às 
necessidades de saúde da comunidade e garantindo a qualidade do serviço. 

Proceder ao atendimento em unidade de saúde, participando de equipe de 
às necessidades da 

se pela guarda, conservação e correta utilização dos equipamentos 

dando o devido atendimento na  área  de 

Participar de programas de educação comunitária para a saúde, organizando 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 

al, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 
equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

o pessoal sob seu comando, afim de garantir os bons 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 



PREFEITURA

 

 

 
*JUSTIFICATIVA: A Lei Federal n° 6.431, de 06 de janeiro de 1997, inst
da existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de 
Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), sendo esse um conjunto de ações a serem 

desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo a incidênci
infecções. Em 12 de maio de 1998, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 2.616, 

regulamentando a criação das CCIH. Essa Portaria define critérios para organização das 
CCIH, bem como para o diagnóstico das infecções hospitalares, o

vigilância das infecções hospitalares, recomendações sobre a higiene das mãos e outros 
temas como: o uso de germicidas, microbiologia, lavanderia e farmácia. Ainda, segundo o 

Artigo 6° dessa mesma portaria, o regulamento deve ser adotado
nacional pelas pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado, envolvidos nas 

atividades hospitalares de assistência à saúde. Para isso se faz necessário um enfermeiro 
dentro da CCIH já que é o profissional de saúde que tem

O profissional será contratado como Enfermeiro, a especialidade pedida é em razão, única 
e exclusiva, da justificativa apresentada.

 
 
8.9. ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA
 
ATRIBUIÇÕES 
 
a) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

famílias nas unidades de saúde públicas municipais e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais comunitários (escolas, associações, entre outros), em todas as 

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 
b) Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

municipal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, 
solicitar exames complementares e prescrever medicações.

c) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS.
d) Supervisionar, coordenar e realizar ativida

da equipe de enfermagem; 
e) Contribuir e participar das atividades de educação permanente do técnico de 

enfermagem e do auxiliar de consultório dentário; 
f) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

funcionamento nas unidades de saúde públicas municipais.
 

 
8.10. FARMACÊUTICO 

ATRIBUIÇÕES 

 
a) Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando receitas.

b) Proceder à análise de matéria prima e produtos elaborados para controle de sua 
qualidade. 

c) Atender portadores de receitas médicas, orientando
medicamentos. 
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A Lei Federal n° 6.431, de 06 de janeiro de 1997, instituiu a obrigatoriedade 

da existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de 
Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), sendo esse um conjunto de ações a serem 

desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo a incidência e a gravidade das 
infecções. Em 12 de maio de 1998, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 2.616, 

regulamentando a criação das CCIH. Essa Portaria define critérios para organização das 
CCIH, bem como para o diagnóstico das infecções hospitalares, o

vigilância das infecções hospitalares, recomendações sobre a higiene das mãos e outros 
temas como: o uso de germicidas, microbiologia, lavanderia e farmácia. Ainda, segundo o 

Artigo 6° dessa mesma portaria, o regulamento deve ser adotado
nacional pelas pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado, envolvidos nas 

atividades hospitalares de assistência à saúde. Para isso se faz necessário um enfermeiro 
dentro da CCIH já que é o profissional de saúde que tem o contato direto com o paciente.

O profissional será contratado como Enfermeiro, a especialidade pedida é em razão, única 
e exclusiva, da justificativa apresentada. 

. ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

famílias nas unidades de saúde públicas municipais e, quando indicado ou necessário, no 
io e/ou nos demais comunitários (escolas, associações, entre outros), em todas as 

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. 
Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, 
solicitar exames complementares e prescrever medicações. 

Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS.
Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e 

da equipe de enfermagem;  
Contribuir e participar das atividades de educação permanente do técnico de 

enfermagem e do auxiliar de consultório dentário;  
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

funcionamento nas unidades de saúde públicas municipais. 

Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando receitas.

Proceder à análise de matéria prima e produtos elaborados para controle de sua 

Atender portadores de receitas médicas, orientando-os quanto ao uso de 
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ituiu a obrigatoriedade 

da existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um Programa de 
Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), sendo esse um conjunto de ações a serem 

a e a gravidade das 
infecções. Em 12 de maio de 1998, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 2.616, 

regulamentando a criação das CCIH. Essa Portaria define critérios para organização das 
CCIH, bem como para o diagnóstico das infecções hospitalares, orientações sobre a 

vigilância das infecções hospitalares, recomendações sobre a higiene das mãos e outros 
temas como: o uso de germicidas, microbiologia, lavanderia e farmácia. Ainda, segundo o 

Artigo 6° dessa mesma portaria, o regulamento deve ser adotado em todo o território 
nacional pelas pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado, envolvidos nas 

atividades hospitalares de assistência à saúde. Para isso se faz necessário um enfermeiro 
o contato direto com o paciente. 

O profissional será contratado como Enfermeiro, a especialidade pedida é em razão, única 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

famílias nas unidades de saúde públicas municipais e, quando indicado ou necessário, no 
io e/ou nos demais comunitários (escolas, associações, entre outros), em todas as 

fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.  
Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, 

Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS. 
des de educação permanente dos ACS e 

Contribuir e participar das atividades de educação permanente do técnico de 

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando receitas. 

Proceder à análise de matéria prima e produtos elaborados para controle de sua 

os quanto ao uso de 
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d) Controlar receituário e consumo de drogas, atendendo a exigências legais.
e) Manter atualizado o estoque de medicamentos, providenciando sua reposição.

f) Atender às normas d
g) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 
 
8.11. FISIOTERAPEUTA 

ATRIBUIÇÕES 

 
a) Programar, orientar e executar a prestação do serviço de fisioterapia, efetuando 
estudo de caso, indicando e 

reabilitação de pacientes, segundo orientação médica.
b) Avaliar e acompanhar o desenvolvimento físico de pacientes, realizando exames de 

prova de função física, discutindo com o corpo clínico casos espec
tratamento fisioterápico e analisando periodicamente os resultados, para verificar o 

progresso individual do paciente.
c) Exercitar a reabilitação física de pacientes, orientando

adequados ao tratamento, utili
adequados. 

d) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a 
atendimento às necessidades da população.

e) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
f) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 
 
8.12. FONOAUDIÓLOGO 
 
ATRIBUIÇÕES 
 

a) Avaliar deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento 

ou terapêutico, em conformidade com especialista da área médica.
b) Encaminhar o cliente 

melhoramento ou possibilidade de reabilitação.
c) Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação 

fonoaudióloga, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico.
d) Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 

expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado, 
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação da voz, 

treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para 
reeducar ou reabilitar o cliente.

e) Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames 
e empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleç

escolar. 
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Controlar receituário e consumo de drogas, atendendo a exigências legais.
Manter atualizado o estoque de medicamentos, providenciando sua reposição.

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

Programar, orientar e executar a prestação do serviço de fisioterapia, efetuando 
estudo de caso, indicando e utilizando recursos fisioterapêuticos adequados para a 

reabilitação de pacientes, segundo orientação médica. 
Avaliar e acompanhar o desenvolvimento físico de pacientes, realizando exames de 

prova de função física, discutindo com o corpo clínico casos espec
tratamento fisioterápico e analisando periodicamente os resultados, para verificar o 

progresso individual do paciente. 
Exercitar a reabilitação física de pacientes, orientando-os na execução de exercícios 

tratamento, utilizando equipamentos e instrumentos 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

Avaliar deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento 

ou terapêutico, em conformidade com especialista da área médica. 
Encaminhar o cliente para especialista fornecendo informações quanto ao 

melhoramento ou possibilidade de reabilitação. 
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação 

fonoaudióloga, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico.
Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 

expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado, 
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação da voz, 

uditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para 
reeducar ou reabilitar o cliente. 

Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames 
e empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleç

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Controlar receituário e consumo de drogas, atendendo a exigências legais. 
Manter atualizado o estoque de medicamentos, providenciando sua reposição. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

Programar, orientar e executar a prestação do serviço de fisioterapia, efetuando 
utilizando recursos fisioterapêuticos adequados para a 

Avaliar e acompanhar o desenvolvimento físico de pacientes, realizando exames de 

prova de função física, discutindo com o corpo clínico casos específicos, promovendo o 
tratamento fisioterápico e analisando periodicamente os resultados, para verificar o 

os na execução de exercícios 

equipamentos e instrumentos fisioterápicos 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

Avaliar deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, gravação e outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento 

para especialista fornecendo informações quanto ao 

Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação 

fonoaudióloga, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico. 
Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, 

expressão do pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado, 
orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação da voz, 

uditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para 

Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames 
e empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou 
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f) Participar de equipes multiprofissionais para identificar distúrbios de linguagem, 
emitindo parecer, para estabelecer o diagnóstico e o tratamento.

g) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

h) Atender às normas de segurança e higiene do traba
i) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 
 
8.13.  MÉDICO DE ESTRATÉGIA
 
ATRIBUIÇÕES: 
 

a) Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção

famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
adulta e terceira idade;  

b) Realizar consultas clínicas e procedimentos nas unidades de saúde públicas 
municipais e, quando indicado ou necessário

(escolas, associações, entre outros); 
c) Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico
cirúrgicas e procedimentos afins de diagnóstico; 

d) 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
e) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

responsabilização pelo acompanhamento do usuário
f) Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos ACS, do técnico 

de enfermagem e do auxiliar de consultório dentário
g) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da s unidades de saúde públicas municipais.
 

8.14. MÉDICO HORIZONTAL EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CLÍNICA MÉDICA)

ATRIBUIÇÕES: 
 

a) Prestar assistência médica à comunidade, examinando os pacientes, 
diagnosticando e prescrevendo medicamentos ou outros tratamentos próprios da medicina 

terapêutica ou preventiva.
b) Requerer exames clínicos laboratoriais, 

diagnóstico e tratamento. 
c) Manter em arquivo os registros dos pacientes, de acordo com procedimento 

estabelecido. 
d) Efetuar atendimento em casos de urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas

e) Encaminhar pacientes para tratamento especializado.
f) Responsabilizar-se pela emissão de laudos médicos para afins diversos;
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Participar de equipes multiprofissionais para identificar distúrbios de linguagem, 
emitindo parecer, para estabelecer o diagnóstico e o tratamento. 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

MÉDICO DE ESTRATÉGIA 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

ses do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 

Realizar consultas clínicas e procedimentos nas unidades de saúde públicas 
municipais e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais comunitários 

(escolas, associações, entre outros);  
Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico
s e procedimentos afins de diagnóstico;  

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 ACS, do técnico 

do auxiliar de consultório dentário 
Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

funcionamento da s unidades de saúde públicas municipais. 

MÉDICO HORIZONTAL EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CLÍNICA MÉDICA)

Prestar assistência médica à comunidade, examinando os pacientes, 
diagnosticando e prescrevendo medicamentos ou outros tratamentos próprios da medicina 

terapêutica ou preventiva. 
exames clínicos laboratoriais, analisá-los e avaliá

 
Manter em arquivo os registros dos pacientes, de acordo com procedimento 

Efetuar atendimento em casos de urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas

Encaminhar pacientes para tratamento especializado. 
se pela emissão de laudos médicos para afins diversos;

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Participar de equipes multiprofissionais para identificar distúrbios de linguagem, 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando a 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
da saúde) aos indivíduos e 

infância, adolescência, idade 

Realizar consultas clínicas e procedimentos nas unidades de saúde públicas 
, no domicílio e/ou nos demais comunitários 

Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-

Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade 

usuário, proposto pela referência;  
Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 

Contribuir e participar das atividades de educação permanente dos ACS, do técnico 

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 

MÉDICO HORIZONTAL EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CLÍNICA MÉDICA) 

Prestar assistência médica à comunidade, examinando os pacientes, 
diagnosticando e prescrevendo medicamentos ou outros tratamentos próprios da medicina 

los e avaliá-los para fins de 

Manter em arquivo os registros dos pacientes, de acordo com procedimento 

Efetuar atendimento em casos de urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas. 

se pela emissão de laudos médicos para afins diversos; 



PREFEITURA

 

 

g) Colaborar e participar de programas de treinamento e capacitação no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde;

h) Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 
melhoria das condições de saúde;

i) Colaborar em programas de fiscalização sanitária.
j) Responsabilizar-se pela emissão de laudos médicos para fins diversos.

k) Participar do planejamento de assistência à saúde, articulando
instituições para implementação

l) Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 
melhoria das condições de saúde.

m) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de for

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

n) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
o) Manter-se atualizado em relação às tendê

área de atuação e das necessidades do setor/departamento.
 

 
8.15. MOTORISTA DE VEÍCULOS 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
a) Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, 

antes da jornada diária de 
b) Verificar o itinerário a ser seguido.

c) Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do 
município, observando o fluxo do trânsito e sinalização, zelando pelo conforto e segura

dos passageiros. 
d) Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e 

sinalização, zelando pela segurança das pessoas transportadas.
e) Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os reparos a serem 

efetuados. 
f) Recolher à garagem o veículo após a jornada de trabalho.

g) Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido.
h) Atender às normas de segurança no trânsito.

i) Efetuar controle de documentação de veículo, providenciando sua atualização.
j) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.

k) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 

 
8.16. MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
 
ATRIBUIÇÕES 
 
a) Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, 

antes da jornada diária de trabalho, seguindo instruções e normas estabelecidas.
b) Verificar o itinerário a ser seguido.
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Colaborar e participar de programas de treinamento e capacitação no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 
ria das condições de saúde; 

Colaborar em programas de fiscalização sanitária. 
se pela emissão de laudos médicos para fins diversos.

Participar do planejamento de assistência à saúde, articulando
instituições para implementação de ações integradas. 

Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 
melhoria das condições de saúde. 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua 

área de atuação e das necessidades do setor/departamento. 

. MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, 

antes da jornada diária de trabalho, seguindo instruções e normas estabelecidas.
Verificar o itinerário a ser seguido. 

Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do 
município, observando o fluxo do trânsito e sinalização, zelando pelo conforto e segura

Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e 

sinalização, zelando pela segurança das pessoas transportadas. 
Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os reparos a serem 

Recolher à garagem o veículo após a jornada de trabalho. 

Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido.
Atender às normas de segurança no trânsito. 

Efetuar controle de documentação de veículo, providenciando sua atualização.
às normas de higiene e segurança do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

. MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, 

antes da jornada diária de trabalho, seguindo instruções e normas estabelecidas.
Verificar o itinerário a ser seguido. 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Colaborar e participar de programas de treinamento e capacitação no âmbito da 

Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 

se pela emissão de laudos médicos para fins diversos. 

Participar do planejamento de assistência à saúde, articulando-se com outras 

Realizar ou participar de reuniões com a comunidade para desenvolver ações de 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
ma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 

ncias e inovações tecnológicas de sua 

Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, 

trabalho, seguindo instruções e normas estabelecidas. 

Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do 
município, observando o fluxo do trânsito e sinalização, zelando pelo conforto e segurança 

Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e 

Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os reparos a serem 

Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido. 

Efetuar controle de documentação de veículo, providenciando sua atualização. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

Verificar a limpeza, o bom funcionamento e as condições de segurança do veículo, 

antes da jornada diária de trabalho, seguindo instruções e normas estabelecidas. 
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c) Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do 
município, observando o fluxo do trânsito e sinalização, zel

dos passageiros. 
d) Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e 

sinalização, zelando pela segurança das pessoas transportadas.
e) Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os

efetuados. 
f) Recolher à garagem o veículo após a jornada de trabalho.

g) Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido.
h) Atender às normas de segurança no trânsito.

i) Efetuar controle de documentação de veículo, 
j) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.

k) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 

 
8.17. NUTRICIONISTA 
 
ATRIBUIÇÕES 
 
a) Planejar, organizar, orientar e controlar regimes e cardápios

sadias e subnutridas e prescrever, sob orientação médica, dietas especiais para doentes.
b) Determinar a quantidade e a qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos, 

acompanhar a sua preparação com aproveitamento total dos v
sobre as substituições que podem ser efetuadas.

c) Acompanhar nas escolas o desenvolvimento dos alunos e suas necessidades básicas 
de alimentação. 

d) Analisar a eficácia dos regimes prescritos e orientar levantamentos sobre hábitos 
alimentares na comunidade e nas escolas.

e) Realizar pesquisas e trabalhos de saúde pública, relacionados   com   nutrição   e 
alimentação. 

f) Programar e executar trabalhos de educação alimentar, tanto na comunidade 
quanto nas escolas. 

g) Elaborar relatórios e parece
h) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

i) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 
 
8.18. PSICÓLOGO CLÍNICO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Receber paciente para avaliação e 

distúrbios de ordem emocional e psíquica e o tratamento adequado.
b) Efetuar o atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais, quer 

grupais no sentido de orientá
c) Participar de programas comunitários de educação para a saúde, organizando 

cursos, proferindo palestras em matéria específica de psicologia aplicada.
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Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do 
município, observando o fluxo do trânsito e sinalização, zelando pelo conforto e segurança 

Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e 

sinalização, zelando pela segurança das pessoas transportadas. 
Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os

Recolher à garagem o veículo após a jornada de trabalho. 

Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido.
Atender às normas de segurança no trânsito. 

Efetuar controle de documentação de veículo, providenciando sua atualização.
Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

Planejar, organizar, orientar e controlar regimes e cardápios alimentares para pessoas 

sadias e subnutridas e prescrever, sob orientação médica, dietas especiais para doentes.
Determinar a quantidade e a qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos, 

acompanhar a sua preparação com aproveitamento total dos valores nutritivos e opinar 
sobre as substituições que podem ser efetuadas. 

Acompanhar nas escolas o desenvolvimento dos alunos e suas necessidades básicas 

Analisar a eficácia dos regimes prescritos e orientar levantamentos sobre hábitos 
mentares na comunidade e nas escolas. 

Realizar pesquisas e trabalhos de saúde pública, relacionados   com   nutrição   e 

Programar e executar trabalhos de educação alimentar, tanto na comunidade 

Elaborar relatórios e pareceres técnicos pertinentes a assuntos de sua área.
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 

Receber paciente para avaliação e diagnose, emitir laudo indicando problemas e 

distúrbios de ordem emocional e psíquica e o tratamento adequado. 
Efetuar o atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais, quer 

grupais no sentido de orientá-los na solução de problemas de ordem emocional e psíquica.
Participar de programas comunitários de educação para a saúde, organizando 

cursos, proferindo palestras em matéria específica de psicologia aplicada.

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Dirigir veículo para transporte de carga ou de passageiros, dentro e fora do 
ando pelo conforto e segurança 

Dirigir ambulância, dentro e fora do município, observando o fluxo do trânsito e 

Solicitar os serviços de manutenção do veículo, especificando os reparos a serem 

Efetuar o controle de combustível, segundo procedimento estabelecido. 

providenciando sua atualização. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

alimentares para pessoas 

sadias e subnutridas e prescrever, sob orientação médica, dietas especiais para doentes. 
Determinar a quantidade e a qualidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridos, 

alores nutritivos e opinar 

Acompanhar nas escolas o desenvolvimento dos alunos e suas necessidades básicas 

Analisar a eficácia dos regimes prescritos e orientar levantamentos sobre hábitos 

Realizar pesquisas e trabalhos de saúde pública, relacionados   com   nutrição   e 

Programar e executar trabalhos de educação alimentar, tanto na comunidade 

res técnicos pertinentes a assuntos de sua área. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

diagnose, emitir laudo indicando problemas e 

Efetuar o atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais, quer 

ordem emocional e psíquica. 
Participar de programas comunitários de educação para a saúde, organizando 

cursos, proferindo palestras em matéria específica de psicologia aplicada. 



PREFEITURA

 

 

d) Proceder ao atendimento em Unidades de saúde de ambulatório, participando de 
equipe de trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 

comunidade. 
e) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

f) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 
 
8.19. TÉCNICO DE ENFERMAGE
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Assistir à enfermeira no planejamento, programação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em 

epidemiológica. 
b) Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações.

c) Ministrar medicamentos, seguindo prescrição médica.
d) Colher material para exames laboratoriais.

e) Executar tarefas referentes à conservação e aplica
f) Encaminhar os pacientes a médicos 

g) Fazer curativos e imobilizações nos casos de corte e fratura.
h) Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de 

material citológico para atender às necessidades do serviço.
i) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.

j) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 

 
8.20. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
a) Assistir à enfermeira no planejament

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância 

epidemiológica. 
b) Aplicar injeções, medir p

c) Ministrar medicamentos, seguindo prescrição médica.
d) Colher material para exames laboratoriais.

e) Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 
f) Encaminhar os pacientes a médicos no

g) Fazer curativos e imobilizações nos casos de corte e fratura.
h) Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de material 

citológico para atender às necessidades do serviço.
i) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.

j) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.
 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

23 

Proceder ao atendimento em Unidades de saúde de ambulatório, participando de 
equipe de trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

ENFERMAGEM 35 HORAS 

Assistir à enfermeira no planejamento, programação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância 

Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações.

Ministrar medicamentos, seguindo prescrição médica. 
Colher material para exames laboratoriais. 

Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas. 
aminhar os pacientes a médicos nos casos de maior gravidade.

Fazer curativos e imobilizações nos casos de corte e fratura. 
Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de 

atender às necessidades do serviço. 
Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40 HORAS 

Assistir à enfermeira no planejamento, programação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância 

Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações.

Ministrar medicamentos, seguindo prescrição médica. 
Colher material para exames laboratoriais. 

Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.  
Encaminhar os pacientes a médicos nos casos de maior gravidade. 

Fazer curativos e imobilizações nos casos de corte e fratura. 
Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de material 

citológico para atender às necessidades do serviço. 
normas de higiene e segurança do trabalho. 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Proceder ao atendimento em Unidades de saúde de ambulatório, participando de 
equipe de trabalho multidisciplinar, oferecendo um serviço que atenda às necessidades da 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

Assistir à enfermeira no planejamento, programação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
programas de vigilância 

Aplicar injeções, medir pressão arterial fazendo as devidas anotações. 

ção de vacinas.  
nos casos de maior gravidade. 

Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

o, programação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
na prevenção e controle de doenças transmissíveis e em programas de vigilância 

ressão arterial fazendo as devidas anotações. 

 

Desenvolver atividades e executar tarefas rotinizadas de análises laboratoriais de material 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 
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8.21. TÉCNICO DE RADIOLOGIA
 
a) Executar exames radiológicos, sob supervisão do médico.
b) Atender ao tipo de radiografia requisitada pelo 

c) Preparar o paciente, fazendo vestir roupas adequadas para assegurar a validade do 
exame. 

d) Colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização 
da área a ser radiografada.

e) Registrar o número
requisitantes, para possibilitar a elaborar do boletim estatístico.

f) Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de seu uso.
g) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.

h) Zelar pela manutenção, conserv
local de trabalho. 

i) Atender às normas de higiene e segurança do trabalho.
j) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 
 
8.22. TERAPEUTA OCUPACIONAL
 
ATRIBUIÇÕES 
 

a) Examinar pacientes
com orientação médica. 

b) Requisitar e realizar exames, tendo em vista o tratamento a ser aplicado.
c) Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde.

d) Orientar a coleta de dados estatísti
interpretação. 

e) Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionali
atendimento às necessidades da população.

f) Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de 
saúde pública. 

g) Atender às normas de segurança e higiene do trabalho.
h) Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

 
 
9. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
 
O Processo Seletivo será realizado em 
 

1º ETAPA – INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS
2ª ETAPA – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:
para inscrição e comprovação dos requisitos exigidos para o cargo pleiteado, conforme 
item 6. A fase de homologação das inscrições objetiva o deferimento ou o indeferimento 

das inscrições. 
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. TÉCNICO DE RADIOLOGIA 

Executar exames radiológicos, sob supervisão do médico. 
Atender ao tipo de radiografia requisitada pelo médico. 

Preparar o paciente, fazendo vestir roupas adequadas para assegurar a validade do 

Colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização 
da área a ser radiografada. 

Registrar o número de radiografias realizadas, discriminando
requisitantes, para possibilitar a elaborar do boletim estatístico. 

Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de seu uso.
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 

utenção, conservação e limpeza materiais, dos 

Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. 
Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

. TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Examinar pacientes e realizar tratamentos relativos à terapia ocupacional, de acordo 

Requisitar e realizar exames, tendo em vista o tratamento a ser aplicado.
Orientar e controlar o trabalho de auxiliares de saúde. 

Orientar a coleta de dados estatísticos relativos à sua área e proceder à sua 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

equipe e promovendo a operacionalização dos serviços para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população. 

Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de 

Atender às normas de segurança e higiene do trabalho. 
des afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata.

DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

O Processo Seletivo será realizado em QUATRO ETAPAS, conforme se segue:

INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: Comprovação dos documentos exigidos 

para inscrição e comprovação dos requisitos exigidos para o cargo pleiteado, conforme 
item 6. A fase de homologação das inscrições objetiva o deferimento ou o indeferimento 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Preparar o paciente, fazendo vestir roupas adequadas para assegurar a validade do  

Colocar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para focalização 

discriminando tipos, regiões e 

Controlar o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de seu uso. 

ação e limpeza materiais, dos equipamentos e do 

Executar atividades afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

e realizar tratamentos relativos à terapia ocupacional, de acordo 

Requisitar e realizar exames, tendo em vista o tratamento a ser aplicado. 

cos relativos à sua área e proceder à sua 

Participar de programas de saúde pública e de medicina preventiva, integrando 
equipe multiprofissional, interagindo, de forma sistemática com os demais elementos da 

zação dos serviços para assegurar o efetivo 

Estudar, orientar, implantar, coordenar e executar projetos e programas especiais de 

des afins que lhe forem atribuídas pela chefia imediata. 

ETAPAS, conforme se segue: 

Comprovação dos documentos exigidos 

para inscrição e comprovação dos requisitos exigidos para o cargo pleiteado, conforme 
item 6. A fase de homologação das inscrições objetiva o deferimento ou o indeferimento 
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3ª ETAPA – RESULTADO CLASSIFICA
conforme Anexo II deste Edital. A fase de 

caráter classificatório e eliminatório.
4ª ETAPA – RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL

 
 

10. DA HOMOLOGAÇÃO DAS 
 
10.1. Encerrado o período de inscrições, a 
procederá à análise dos documentos incluídos no envelope enviado.

10.2. Após o período da análise documental, a 
divulgará o resultado contendo a listagem dos candidatos 

indeferida, no quadro de avisos da Prefeitur
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em www.pedroleopoldo.mg.gov.br.

10.3. O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 
recurso.  

10.4. O recurso apresentado pelo candidato quanto ao resultado da homologação das 
inscrições será julgado pela 

10.5. O recurso apresentado pelo candidato julgado procedente será retificado em tempo, 
sendo dada a devida publicidade.

10.6. O recurso quanto ao resultado da homologação das inscrições não garante a sua 
alteração. 

10.7. Durante o período em que trata este item, 
documentos, substituição de documentos entregues no período de inscrição e/ou alteração 

das informações prestadas pelo candidato no requerimento de inscrição.
10.8. Será indeferida a inscrição do candidato que não apresentar a
conformidade com o item 6 deste Edital.
 

 
11. DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO PRELIMINAR
 
11.1. Após o encerramento da apuração e a contagem da pontuação, a 

Avaliação do Processo Seletivo
Pedro Leopoldo e também no 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, a relação dos candidatos classificados em ordem 
decrescente de pontuação, por cargo.

11.2. Será automaticamente 
qualquer das etapas desse processo.

11.3. O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 
recurso.  

11.4. O recurso apresentado pelo candidato quanto ao resultado clas
será julgado pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo.

11.5. O recurso apresentado pelo candidato julgado procedente será retificado em tempo, 
sendo dada a devida publicidade.

11.6. O recurso quanto ao resultado 
 
 
12. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO 
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RESULTADO CLASSIFICATÓRIO: Pontuação de Experiência Profission
deste Edital. A fase de resultado classificatório preliminar

eliminatório. 
RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL 

10. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Encerrado o período de inscrições, a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo
procederá à análise dos documentos incluídos no envelope enviado. 

Após o período da análise documental, a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo
ulgará o resultado contendo a listagem dos candidatos com inscrição 

, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em www.pedroleopoldo.mg.gov.br.

candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 

O recurso apresentado pelo candidato quanto ao resultado da homologação das 
inscrições será julgado pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo.

recurso apresentado pelo candidato julgado procedente será retificado em tempo, 
sendo dada a devida publicidade. 

O recurso quanto ao resultado da homologação das inscrições não garante a sua 

Durante o período em que trata este item, a Comissão não aceitará novos 
documentos, substituição de documentos entregues no período de inscrição e/ou alteração 

das informações prestadas pelo candidato no requerimento de inscrição.
Será indeferida a inscrição do candidato que não apresentar a

conformidade com o item 6 deste Edital. 

TADO CLASSIFICATÓRIO PRELIMINAR 

Após o encerramento da apuração e a contagem da pontuação, a 

Avaliação do Processo Seletivo divulgará no quadro de avisos da Prefeitur
Pedro Leopoldo e também no site da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, a relação dos candidatos classificados em ordem 
decrescente de pontuação, por cargo. 

Será automaticamente desclassificado o candidato que obtiver nota 0 (zero) em 
qualquer das etapas desse processo. 

O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 

O recurso apresentado pelo candidato quanto ao resultado clas
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo. 

O recurso apresentado pelo candidato julgado procedente será retificado em tempo, 
sendo dada a devida publicidade. 

O recurso quanto ao resultado classificatório preliminar não garante a sua alteração.

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Pontuação de Experiência Profissional e Títulos, 
resultado classificatório preliminar apresenta 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 
com inscrição deferida e 

a Municipal de Pedro Leopoldo e no site da 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 

candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 

O recurso apresentado pelo candidato quanto ao resultado da homologação das 
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo. 

recurso apresentado pelo candidato julgado procedente será retificado em tempo, 

O recurso quanto ao resultado da homologação das inscrições não garante a sua 

a Comissão não aceitará novos 
documentos, substituição de documentos entregues no período de inscrição e/ou alteração 

das informações prestadas pelo candidato no requerimento de inscrição. 
Será indeferida a inscrição do candidato que não apresentar a documentação em 

Após o encerramento da apuração e a contagem da pontuação, a Comissão de 

divulgará no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, a relação dos candidatos classificados em ordem 

idato que obtiver nota 0 (zero) em 

O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 

O recurso apresentado pelo candidato quanto ao resultado classificatório preliminar 

O recurso apresentado pelo candidato julgado procedente será retificado em tempo, 

classificatório preliminar não garante a sua alteração. 

DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
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12.1. Para receber a pontuação relativa à experiência profissional
descrição estabelecida em fo

desse Edital, o candidato deverá apresentar uma das seguintes opções:
a) Cópia da Contagem de Tempo ou declaração do empregador que informe o período 

(em dias trabalhados, com início e fim) e a espé
descrição das atividades desenvolvidas;

b) Carteira de Trabalho com registro de
12.2. Não será computado como experiência profissional, o tempo de estágio curricular, de 

monitoria ou bolsa de estudo.
12.3. Cada documento será considerado uma única vez.

12.4. A análise curricular será efetuada pela Comissão de Av
12.5. Considera-se experiência/exercício profissional toda atividade desenvolvida 

estritamente no cargo/função pleiteado, seguindo o padrão especificado abaixo:
 

ATIVIDADE PRESTADA 

Em Órgão Público 

Em Empresa Privada 

Como Prestador de Serviços

Como Autônomo 

 
12.6. Não haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo de 

serviço, sendo vedada a contagem cumulativa de te
locais em um mesmo período, sendo que serão po

pontos. 
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Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, em conformidade 
descrição estabelecida em formulário, para cada um dos cargos, disponível no Anexo 

o candidato deverá apresentar uma das seguintes opções:
Cópia da Contagem de Tempo ou declaração do empregador que informe o período 

(em dias trabalhados, com início e fim) e a espécie do serviço realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas; 

Carteira de Trabalho com registro de admissão contratual e rescisão.
Não será computado como experiência profissional, o tempo de estágio curricular, de 

do. 
documento será considerado uma única vez. 

A análise curricular será efetuada pela Comissão de Avaliação do
se experiência/exercício profissional toda atividade desenvolvida 

unção pleiteado, seguindo o padrão especificado abaixo:

COMPROVAÇÃO 

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual/ 

Distrito Federal ou Municipal, conforme o âmbito da 
prestação da atividade, em papel timbrado, com 

carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo 
Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da 

Secretaria de Administração ou Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos do órgão equivalente, n

sendo aceitas, sob nenhuma hipótese, declarações 
expedidas por qualquer órgão que não tenha sido 

especificado nesse item. 

Carteira de Trabalho. 

Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem 
data de saída), o tempo de serviço será considerado até 

a data constante no requerimento de inscriçã
apresentação de declaração da empresa confirmando 

que o candidato encontra-se trabalhando ou que 
continua mantendo vínculo empregatício com a mesma.

Como Prestador de Serviços 

Contrato de prestação de serviços e/ou declaração da 

empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel 
timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e assinatura do 

responsável pela emissão da declaração, comprovando 
efetivo período de atuação no cargo/função.

Certidão emitida por órgão competente (Prefeitura 
Municipal ou INSS), comprovando o tempo de cadastro 

como autônomo (consultório médico e clínica médica)
cargo/função pleiteado. 

Não haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo de 

serviço, sendo vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes 
locais em um mesmo período, sendo que serão pontuados até o limite máximo de 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

, em conformidade com a 
disponível no Anexo II 

o candidato deverá apresentar uma das seguintes opções: 
Cópia da Contagem de Tempo ou declaração do empregador que informe o período 

cie do serviço realizado, com a 

admissão contratual e rescisão. 
Não será computado como experiência profissional, o tempo de estágio curricular, de 

do Processo Seletivo. 
se experiência/exercício profissional toda atividade desenvolvida 

unção pleiteado, seguindo o padrão especificado abaixo: 

Documento expedido pelo Poder Federal, Estadual/ 

Distrito Federal ou Municipal, conforme o âmbito da 
prestação da atividade, em papel timbrado, com 

carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo 
Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da 

Secretaria de Administração ou Departamento de 
os Humanos do órgão equivalente, não 

sendo aceitas, sob nenhuma hipótese, declarações 
qualquer órgão que não tenha sido 

Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem 
data de saída), o tempo de serviço será considerado até 

a data constante no requerimento de inscrição, mediante 
apresentação de declaração da empresa confirmando 

se trabalhando ou que 
continua mantendo vínculo empregatício com a mesma. 

Contrato de prestação de serviços e/ou declaração da 

setor onde atua/atuou, em papel 
timbrado ou com carimbo de CNPJ, data e assinatura do 

responsável pela emissão da declaração, comprovando 
efetivo período de atuação no cargo/função. 

Certidão emitida por órgão competente (Prefeitura 
ou INSS), comprovando o tempo de cadastro 

(consultório médico e clínica médica) no 

Não haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo de 

mpo de serviço prestado em diferentes 
ntuados até o limite máximo de oito 
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12.7. Sob nenhuma hipótese será aceita comprovação de exercício profissional fora dos 
padrões especificados neste item

proprietário/sócio de empresa.
12.8. Quando a nomenclatura do cargo ou função exercida for diferente à do cargo 

pleiteado neste Edital, o candidato deverá complementar as informações da experiência 
profissional, descritas no subitem

atuação, especificando a (
12.9. A pontuação referente à experiência profissional será de acordo com o Anexo

constante deste Edital. 
 

 
13. DA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS 
 
13.1. Considera-se título o
cargo/função pleiteado. 
13.2. Considera-se curso de formação: Pós

deverá ser apresentado por meio
devidamente reconhecida pelo MEC.

13.3. Os certificados de cursos e capacitações emitidos via internet somente serão aceitos 
se constar o código de validação no impresso.

13.4. Não serão computados pon
a) apresentados como comprovante de requisitos exigidos para o cargo pleiteado;

b) de formação de grau inferior ao exigido para o cargo pleiteado;
c)não concluídos; 
d) cujo documento comprobatório não conste o timbre ou o carimbo de CNPJ da 
entidade que forneceu o curso;

e) sem a data de conclusão, carimbo, assinatura do responsável pela emissão do 
documento e data de expedição do mesmo;

f) sem especificação da carga ho
apresentado. 

13.5. A pontuação referente à qualificação profissional será atribuída de acordo com a 
tabela referente ao nível de escolaridade exigida para o cargo pleiteado, constante do 

Anexo II deste Edital. 
13.6. Certificados de cursos
devidamente reconhecidos por instituição de ensino superior autorizadas pelo MEC para 
esse fim. 

 
 
14 – DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO
 

14.1. A classificação dos candidatos desse 
observará o somatório da nota obtida na Pontuação de Experiência Profissional e Títulos, 

conforme Anexo II deste Edital
14.2. Se mais de um (a) candidato (

para efeito de desempate, respectivamente:
a) o (a) candidato (a) de idade mais elevada;

b) persistindo o empate, terá preferência 
experiência profissional na área que concorre.
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Sob nenhuma hipótese será aceita comprovação de exercício profissional fora dos 
padrões especificados neste item 12, bem como experiência profissional na qualidade de 

proprietário/sócio de empresa. 
Quando a nomenclatura do cargo ou função exercida for diferente à do cargo 

pleiteado neste Edital, o candidato deverá complementar as informações da experiência 
, descritas no subitem 12.5, com declaração emitida pela instituição

a (s) atividade (s) exercida (s). 
. A pontuação referente à experiência profissional será de acordo com o Anexo

DE TÍTULOS  

o curso de formação/capacitação estritamente relacionado

se curso de formação: Pós - Graduação Lato Sensu 

deverá ser apresentado por meio de Certificado (Diploma) ou Declaração da Instituição 
devidamente reconhecida pelo MEC. 

Os certificados de cursos e capacitações emitidos via internet somente serão aceitos 
se constar o código de validação no impresso. 

Não serão computados pontos para os cursos: 
apresentados como comprovante de requisitos exigidos para o cargo pleiteado;

de formação de grau inferior ao exigido para o cargo pleiteado; 

cujo documento comprobatório não conste o timbre ou o carimbo de CNPJ da 
entidade que forneceu o curso; 

sem a data de conclusão, carimbo, assinatura do responsável pela emissão do 
documento e data de expedição do mesmo; 

sem especificação da carga horária e identificação do candidato no documento 

A pontuação referente à qualificação profissional será atribuída de acordo com a 
tabela referente ao nível de escolaridade exigida para o cargo pleiteado, constante do 

Certificados de cursos só terão validade quando redigidos em português

devidamente reconhecidos por instituição de ensino superior autorizadas pelo MEC para 

DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO 

A classificação dos candidatos desse PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
observará o somatório da nota obtida na Pontuação de Experiência Profissional e Títulos, 

deste Edital. 
candidato (a) obtiver a mesma nota final no 

para efeito de desempate, respectivamente: 
a) de idade mais elevada; 

persistindo o empate, terá preferência o (a) candidato (a) com maior tempo de 
experiência profissional na área que concorre. 
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Sob nenhuma hipótese será aceita comprovação de exercício profissional fora dos 
como experiência profissional na qualidade de 

Quando a nomenclatura do cargo ou função exercida for diferente à do cargo 

pleiteado neste Edital, o candidato deverá complementar as informações da experiência 
instituição ou setor de 

. A pontuação referente à experiência profissional será de acordo com o Anexo II, 

/capacitação estritamente relacionado ao 

 ou Stricto Sensu, que 

de Certificado (Diploma) ou Declaração da Instituição 

Os certificados de cursos e capacitações emitidos via internet somente serão aceitos 

apresentados como comprovante de requisitos exigidos para o cargo pleiteado; 

 

cujo documento comprobatório não conste o timbre ou o carimbo de CNPJ da 

sem a data de conclusão, carimbo, assinatura do responsável pela emissão do 

rária e identificação do candidato no documento 

A pontuação referente à qualificação profissional será atribuída de acordo com a 
tabela referente ao nível de escolaridade exigida para o cargo pleiteado, constante do 

só terão validade quando redigidos em português e ou 

devidamente reconhecidos por instituição de ensino superior autorizadas pelo MEC para 

SSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019 
observará o somatório da nota obtida na Pontuação de Experiência Profissional e Títulos, 

nota final no PSS, considerar-se-á, 

a) com maior tempo de 
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14.3. A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decresce
total de pontos obtidos. 

14.4. O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 
recurso. 

14.5. O recurso interposto pelo candidato 
Anexos III e IV. 

14.6. O recurso apresentado pelo candidato será julgado pela 
Processo Seletivo. 

14.7. O recurso julgado procedente será retificado em tempo, sendo dada a devida 
publicidade. 

14.8. Durante o período em que trata este item, a 
Seletivo não aceitará novos documentos, substituição de documentos entregues no período 

de inscrição e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato no requeriment
inscrição. 

 
 
15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
 
15.1. A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo
CLASSIFICATÓRIO FINAL, que será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

Pedro Leopoldo e, também
em www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 

15.2. Ao Resultado Classificatório F
15.3. Concluídas as etapas do processo seletivo, o resultado final será homologado pelo 

Prefeito, mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura de Pedro Leopoldo e pelo 
site oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, obedecida a classificação final e definitiva.
 
 
16- DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS:
 
16.1. A listagem de CONVOCAÇÃO dos candidatos para darem início ao processo 

admissional, será divulgado pela Diretoria de Comunicação/Secretaria Municipal de 
Administração, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ped

no site da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 
www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 

16.2. Serão automaticamente eliminados do PSS:
a) Os candidatos convocados para iniciar o processo admissional, que não 

comparecerem no local e
b) O candidato, para todos os cargos, que na data da contratação tenha idade 

superior a 70 anos 
c) Os candidatos que não aceitarem quaisquer condições, normas, atribuições e 

exigências do Edital e do cargo pretendido
16.3. Após a apresentação do candidato, em resposta a CONVOCAÇÃO publicada, para 

dar início ao processo admissional, ao mesmo será concedido 07 (sete) dias para conclusão 
da admissão e imediato início de suas atribuições, sob pena de ser eliminado, conforme 

subitem 17.2 deste Edital, salvo os casos prorrogados exclusivamente pela Divisão de 
Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Administração.
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A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decresce

O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 

interposto pelo candidato deverá observar os formulários disponíveis nos 

O recurso apresentado pelo candidato será julgado pela Comissão de Avaliação do 

O recurso julgado procedente será retificado em tempo, sendo dada a devida 

Durante o período em que trata este item, a Comissão de Avaliação do Processo 
não aceitará novos documentos, substituição de documentos entregues no período 

de inscrição e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato no requeriment

O RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo divulgará o RESULTADO 
FINAL, que será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

também, no site da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível 
em www.pedroleopoldo.mg.gov.br.  

catório Final não caberá recurso. 
Concluídas as etapas do processo seletivo, o resultado final será homologado pelo 

Prefeito, mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura de Pedro Leopoldo e pelo 
site oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, obedecida a classificação final e definitiva.

PARA CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS: 

A listagem de CONVOCAÇÃO dos candidatos para darem início ao processo 

admissional, será divulgado pela Diretoria de Comunicação/Secretaria Municipal de 
Administração, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e também 

da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 
www.pedroleopoldo.mg.gov.br.  

Serão automaticamente eliminados do PSS: 
Os candidatos convocados para iniciar o processo admissional, que não 

comparecerem no local e prazo indicados conforme subitem 17.1 
O candidato, para todos os cargos, que na data da contratação tenha idade 

Os candidatos que não aceitarem quaisquer condições, normas, atribuições e 

do Edital e do cargo pretendido 
Após a apresentação do candidato, em resposta a CONVOCAÇÃO publicada, para 

dar início ao processo admissional, ao mesmo será concedido 07 (sete) dias para conclusão 
da admissão e imediato início de suas atribuições, sob pena de ser eliminado, conforme 

tem 17.2 deste Edital, salvo os casos prorrogados exclusivamente pela Divisão de 
Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Administração. 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente do 

O candidato terá dois dias úteis, a contar da data de publicação, para impetrar 

os formulários disponíveis nos 

Comissão de Avaliação do 

O recurso julgado procedente será retificado em tempo, sendo dada a devida 

Comissão de Avaliação do Processo 
não aceitará novos documentos, substituição de documentos entregues no período 

de inscrição e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato no requerimento de 

divulgará o RESULTADO 
FINAL, que será afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 

da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível 

Concluídas as etapas do processo seletivo, o resultado final será homologado pelo 

Prefeito, mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura de Pedro Leopoldo e pelo 
site oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br, obedecida a classificação final e definitiva. 

A listagem de CONVOCAÇÃO dos candidatos para darem início ao processo 

admissional, será divulgado pela Diretoria de Comunicação/Secretaria Municipal de 
ro Leopoldo e também 

da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

Os candidatos convocados para iniciar o processo admissional, que não 

O candidato, para todos os cargos, que na data da contratação tenha idade 

Os candidatos que não aceitarem quaisquer condições, normas, atribuições e 

Após a apresentação do candidato, em resposta a CONVOCAÇÃO publicada, para 

dar início ao processo admissional, ao mesmo será concedido 07 (sete) dias para conclusão 
da admissão e imediato início de suas atribuições, sob pena de ser eliminado, conforme 

tem 17.2 deste Edital, salvo os casos prorrogados exclusivamente pela Divisão de 
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16.4. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos (documentos e exames) 
estabelecidos pela Divisão de Recursos

impedirá a contratação do candidato e será eliminado do processo seletivo.
16.5. O candidato convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes 
documentos no setor de Recursos Humanos

a) Laudo Médico (fornecido por profissional designado pela Prefeitura Municipal de 

Pedro Leopoldo); 
b) Carteira de Identidade 
c) CPF – cópia; 
d) PIS/PASEP – cópia; 
e) Título de eleitor – cópia;
f) Comprovante de endereço 

g) Certidão de nascimento ou casamento 
h) Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos 

i) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes;
j) Comprovante de habilitação profissional 

k) Comprovante de escolaridade conforme solicitado para o car
l) Certificado de Reservista 
m) Cópia do comprovante de votação da última eleição

16.6. A admissão do candidato aprovado será feita pela Divisão de Recursos Humanos, após 

a apresentação e conferência dos documentos 
impressão legível, de modo que não cause dúvidas quanto o seu teor.

16.7. Os documentos não poderão ser entregues fora do prazo estabelecido, tampouco 
serão aceitos quaisquer justificativas quanto a prazos perdido

16.8. O não comparecimento do candidato convocado no prazo estabelecido ou a falta 
de documentação acarretará a perda do direito a contratação.

16.9. A contratação se dará por Contrato Administrativo por 
a Lei Municipal nº 3.364, de 20 de dezembro de 2013 e alterações previstas pela Lei nº 3.434 

de 29 de dezembro de 2015.
16.10. A contratação do candidato será feita, obedecida a existência de vagas e às 
necessidades da Secretaria Municipa
por igual período.  

16.11. A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições:
a) Ser considerado apto na inspeção de saúde;
b) Apresentar toda a documentação legal exigida.

 
 
17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
17.1. Os candidatos que obtiverem pontuação igual a zero em qualquer uma das etapas do 

processo estarão automaticamente desclassificados.
17.2. Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade e/ou ilegalidade nos dados e 

documentos apresentados no ato da inscriçã
candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais 

cabíveis. 
17.3. Para interpor recursos
disponibilizado para recurso
AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios

candidato, à Secretaria Municipal de Saúde, a/c da Comissão de Avaliação do Processo 
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A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos (documentos e exames) 
estabelecidos pela Divisão de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Administração 

impedirá a contratação do candidato e será eliminado do processo seletivo.
O candidato convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes 

no setor de Recursos Humanos: 
Laudo Médico (fornecido por profissional designado pela Prefeitura Municipal de 

Carteira de Identidade – cópia; 

cópia; 
Comprovante de endereço – original e cópia; 

dão de nascimento ou casamento – cópia;  
Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos – cópia; 

2 (duas) fotografias 3x4 recentes; 
Comprovante de habilitação profissional – cópia; 

Comprovante de escolaridade conforme solicitado para o cargo;
Certificado de Reservista (para o sexo masculino) – cópia; 

Cópia do comprovante de votação da última eleição. 
A admissão do candidato aprovado será feita pela Divisão de Recursos Humanos, após 

a apresentação e conferência dos documentos anteriormente listados, com observância da 
impressão legível, de modo que não cause dúvidas quanto o seu teor. 

Os documentos não poderão ser entregues fora do prazo estabelecido, tampouco 
quaisquer justificativas quanto a prazos perdidos.  

O não comparecimento do candidato convocado no prazo estabelecido ou a falta 
de documentação acarretará a perda do direito a contratação. 

A contratação se dará por Contrato Administrativo por tempo determinado, 
.364, de 20 de dezembro de 2013 e alterações previstas pela Lei nº 3.434 

de 29 de dezembro de 2015. 
A contratação do candidato será feita, obedecida a existência de vagas e às 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e terá duração de 01(um) a

A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições:
o apto na inspeção de saúde; 

Apresentar toda a documentação legal exigida. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os candidatos que obtiverem pontuação igual a zero em qualquer uma das etapas do 

processo estarão automaticamente desclassificados. 
Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade e/ou ilegalidade nos dados e 

documentos apresentados no ato da inscrição e, comprovada a culpa do mesmo, o 
candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais 

Para interpor recursos, o candidato deverá imprimir e preencher o formulário próprio 

para recurso, conforme ANEXOS III e IV deste Edital, enviá
AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do 

Secretaria Municipal de Saúde, a/c da Comissão de Avaliação do Processo 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos (documentos e exames) 
Humanos/Secretaria Municipal de Administração 

impedirá a contratação do candidato e será eliminado do processo seletivo. 
O candidato convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes 

Laudo Médico (fornecido por profissional designado pela Prefeitura Municipal de 

go; 

A admissão do candidato aprovado será feita pela Divisão de Recursos Humanos, após 

listados, com observância da 
 

Os documentos não poderão ser entregues fora do prazo estabelecido, tampouco 

O não comparecimento do candidato convocado no prazo estabelecido ou a falta 

tempo determinado, conforme 
.364, de 20 de dezembro de 2013 e alterações previstas pela Lei nº 3.434 

A contratação do candidato será feita, obedecida a existência de vagas e às 

, e terá duração de 01(um) ano, prorrogável 

A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições: 

Os candidatos que obtiverem pontuação igual a zero em qualquer uma das etapas do 

Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade e/ou ilegalidade nos dados e 

o e, comprovada a culpa do mesmo, o 
candidato será excluído do Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das medidas penais 

preencher o formulário próprio 

enviá-los via SEDEX com 
com custo por conta do 

Secretaria Municipal de Saúde, a/c da Comissão de Avaliação do Processo 
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Seletivo, no Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Cent
33.600-000, em envelope fechado (

devidamente preenchido, 
17.3.1.  Os recursos encaminhados deverão seguir as seguintes determinações: 

a) não conter qualquer identificação do candidato no corpo do texto de argumentação 
lógica do recurso;  

b) ser elaborado com argumentação lógica, consistente 
c) apresentar a fundamentaçã

recorrer previamente selecionada para recurso. 
17.3.2. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada 

no endereço eletrônico 
17.3.3. Somente o candidato poderá interpor recursos. 

17.3.4. Não será aceito recurso enviado por outra via s
17.3. 

17.3.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo que o 
controle de admissibilidade se dará pela data 

17.3.6. O recurso interposto não garante alteração dos mesmos, entretanto, verificados 
equívocos por parte da Comissão d

retificados em tempo. 
17.3.7. Das decisões proferidas pela 
caberão mais recursos. 

17.4. O presente Edital poderá ser impugnado por qualquer interessado, no prazo de 03(três) 

dias, contatos de sua publicação, mediante 
de requerimento no SAC-

Secretaria Municipal de Saúde, 
Leopoldo/MG, esclarecendo qual(is) 

fundamentação, legal ou fática.
17.4.1. O requerimento de impugnação não obriga o Município a promover qualquer 

alteração no Edital. 
17.4.2. Somente após análise das discordâncias alegadas, o Município poderá, se for o 

caso, retificar as informações contidas n
17.5. É de inteira responsabilidade do candidato
Processo Seletivo, o seu endereço, 
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura 

de Pedro Leopoldo convocá
acompanhar constantemente as publicações oficiais e os prazos re

Seletivo Simplificado, através quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e 
também no site da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br.
17.6. Os candidatos estarão sujeitos a

pela Secretaria Municipal de Saúde. Na impossibilidade de cumprir o horário determinado, o 
mesmo será automaticamente eliminado ou terá seu contrato administrativo rescindido.

17.7. O profissional contratado, na forma deste edital, terá o período de 3 (três) meses de 
experiência sendo o seu trabalho avaliado pela Chefia Imediata, podendo ter seu contrato 

rescindido caso seu desempenho profissional não atenda às necessidades do setor. 
período de experiência, o profissional será constantemente avaliado pelo chefe imediato, 

podendo a qualquer tempo, ter o seu contrato rescindido.
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Endereço: Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro Leopoldo/MG, Cep: 

em envelope fechado (CAPA DE RECURSO – Anexo III)

 na frente do envelope. 
Os recursos encaminhados deverão seguir as seguintes determinações: 

não conter qualquer identificação do candidato no corpo do texto de argumentação 

ser elaborado com argumentação lógica, consistente  
apresentar a fundamentação referente apenas à questão ou a temática a qual 

recorrer previamente selecionada para recurso.  
A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada 

no endereço eletrônico www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 
andidato poderá interpor recursos.  

Não será aceito recurso enviado por outra via senão a determinada no subitem 

O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo que o 
controle de admissibilidade se dará pela data do carimbo postal. 

O recurso interposto não garante alteração dos mesmos, entretanto, verificados 
equívocos por parte da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo, estes serão 

Das decisões proferidas pela Comissão de Avaliação do Processo Seletivo

 
O presente Edital poderá ser impugnado por qualquer interessado, no prazo de 03(três) 

dias, contatos de sua publicação, mediante IMPUGNAÇÃO formal, protocolizada 
- Serviço de Atendimento ao Cidadão, localizado na

Secretaria Municipal de Saúde, endereço Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro 
esclarecendo qual(is) o(s) item(ns) impugnado(s), bem assim a respectiva 

amentação, legal ou fática. 
O requerimento de impugnação não obriga o Município a promover qualquer 

Somente após análise das discordâncias alegadas, o Município poderá, se for o 

caso, retificar as informações contidas no Edital, por meio de erratas.
É de inteira responsabilidade do candidatomanter durante o prazo de validade do 

o seu endereço, telefones e email atualizados para eventuais 
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura 

de Pedro Leopoldo convocá-lo por falta da citada atualização.
acompanhar constantemente as publicações oficiais e os prazos referentes a este Processo 

Seletivo Simplificado, através quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e 
da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 
Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado 

pela Secretaria Municipal de Saúde. Na impossibilidade de cumprir o horário determinado, o 
mesmo será automaticamente eliminado ou terá seu contrato administrativo rescindido.

O profissional contratado, na forma deste edital, terá o período de 3 (três) meses de 
experiência sendo o seu trabalho avaliado pela Chefia Imediata, podendo ter seu contrato 

rescindido caso seu desempenho profissional não atenda às necessidades do setor. 
período de experiência, o profissional será constantemente avaliado pelo chefe imediato, 

podendo a qualquer tempo, ter o seu contrato rescindido. 
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ro, Pedro Leopoldo/MG, Cep: 

), deverá ser colado, 

Os recursos encaminhados deverão seguir as seguintes determinações:  
não conter qualquer identificação do candidato no corpo do texto de argumentação 

o referente apenas à questão ou a temática a qual 

A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento dos recursos será divulgada 

enão a determinada no subitem 

O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo que o 

O recurso interposto não garante alteração dos mesmos, entretanto, verificados 
Processo Seletivo, estes serão 

Avaliação do Processo Seletivonão 

O presente Edital poderá ser impugnado por qualquer interessado, no prazo de 03(três) 

formal, protocolizada por meio 
Serviço de Atendimento ao Cidadão, localizado na Sede da 

Rua Dr. Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro 

s), bem assim a respectiva 

O requerimento de impugnação não obriga o Município a promover qualquer 

Somente após análise das discordâncias alegadas, o Município poderá, se for o 

de erratas. 
manter durante o prazo de validade do 

atualizados para eventuais 
convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura 

lo por falta da citada atualização. O candidato deve 
ferentes a este Processo 

Seletivo Simplificado, através quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e 
da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

o cumprimento do horário de trabalho determinado 

pela Secretaria Municipal de Saúde. Na impossibilidade de cumprir o horário determinado, o 
mesmo será automaticamente eliminado ou terá seu contrato administrativo rescindido. 

O profissional contratado, na forma deste edital, terá o período de 3 (três) meses de 
experiência sendo o seu trabalho avaliado pela Chefia Imediata, podendo ter seu contrato 

rescindido caso seu desempenho profissional não atenda às necessidades do setor. Após o 
período de experiência, o profissional será constantemente avaliado pelo chefe imediato, 
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17.8. A conduta indisciplinar do profissional contratado, apontada pelo superior imediato 
para a Secretaria Municipal de Saúde, poderá acarretar 

celebrado com o Município.
17.9. A inscrição no Processo Seletivo Simplificado vale, para todo e qualquer efeito, como 

forma expressa de aceitação, por parte do candidato, de todas 
exigências constantes deste edital, dos quais, não poderá ser alegado desconhecimento, 

bem como de todos os atos em que forem expedidos sobre o Processo Seletivo Simplificado.
17.10. A Prefeitura de Pedro Leopoldo não está obrigada a
telefone ou e-mail para chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet 
será válida para esse fim. 

17.11. A contratação dos candidatos aprovados, na lista de cadastro reserva, será realizada 
de acordo com a real necessidade da administração, da disponibilidade orçamentária e 

obedecerá a ordem de classificação.
17.12. Havendo necessidade imediata de preenchimento de vagas, a Prefeitura Municipal 

de Pedro Leopoldo/MG poderá realizar chamada extraordinária/emergencia
quantidade maior de candidatos do que as vagas of

contratados os candidatos de acordo com o número de vagas ofertadas e existentes, 
respeitando a ordem de classificação do processo seletivo, incluída a do ca

reserva. 
17.12.1. Os candidatos que não comparecerem à chamada extraordinária/emergencial 

e também aqueles que comparecerem e não aceitarem quaisquer condições, normas, 
atribuições e exigências do Edital e do cargo pretendido serão automaticamente 

eliminados do processo sel
17.13. A falta de comprovação de requisito para investidura na data da contratação 

acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo Simplificado
que já tenha sido homologado o resultado final, sem prejuízo da sanção legal ca

17.14. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou 
relativasà nota dos candidatos classificados, valendo para tal fim os resultados publicados 

nos meios de comunicação já citados neste Edital.
17.15. Será excluído do Processo Seletivo Simplificado

competente, o candidato que:
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

b) for responsável pela falsa identificação funcional;
c) utilizar ou tentar utilizar mei

d) não atender determinações regulamentares da Prefeitura Municipal de Pedro 
Leopoldo/MG. 

17.16. Este Processo Seletivo Simplificado
da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 

critério do Município. 
17.17. Todos os contratos referentes a este Processo Seletivo atenderão aos prazos 
estipulados pela Lei Municipal 
pela Lei Municipal nº 3.434 de 29 de dezembro de 2015.

17.18. Toda e qualquer publicação referente a este Processo Seletivo 
será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e também 

no site da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br.

17.19. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 
Processo Seletivo Simplificado, observados os princípios e normas que regem a 

Administração Pública. 
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A conduta indisciplinar do profissional contratado, apontada pelo superior imediato 
aria Municipal de Saúde, poderá acarretar a rescisão imediata do contrato 

celebrado com o Município. 
A inscrição no Processo Seletivo Simplificado vale, para todo e qualquer efeito, como 

forma expressa de aceitação, por parte do candidato, de todas as condições, normas e 
exigências constantes deste edital, dos quais, não poderá ser alegado desconhecimento, 

bem como de todos os atos em que forem expedidos sobre o Processo Seletivo Simplificado.
A Prefeitura de Pedro Leopoldo não está obrigada a fazer qualquer comunicação por 

mail para chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet 

A contratação dos candidatos aprovados, na lista de cadastro reserva, será realizada 
necessidade da administração, da disponibilidade orçamentária e 

obedecerá a ordem de classificação. 
Havendo necessidade imediata de preenchimento de vagas, a Prefeitura Municipal 

de Pedro Leopoldo/MG poderá realizar chamada extraordinária/emergencia
quantidade maior de candidatos do que as vagas ofertadas inicialmente

contratados os candidatos de acordo com o número de vagas ofertadas e existentes, 
respeitando a ordem de classificação do processo seletivo, incluída a do ca

Os candidatos que não comparecerem à chamada extraordinária/emergencial 

e também aqueles que comparecerem e não aceitarem quaisquer condições, normas, 
atribuições e exigências do Edital e do cargo pretendido serão automaticamente 

eliminados do processo seletivo. 
A falta de comprovação de requisito para investidura na data da contratação 

acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo Simplificado
que já tenha sido homologado o resultado final, sem prejuízo da sanção legal ca

Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou 
nota dos candidatos classificados, valendo para tal fim os resultados publicados 

nos meios de comunicação já citados neste Edital. 
excluído do Processo Seletivo Simplificado 001/2019, por ato da autoridade 

competente, o candidato que: 
fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

for responsável pela falsa identificação funcional; 
utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação no processo seletivo;

não atender determinações regulamentares da Prefeitura Municipal de Pedro 

Processo Seletivo Simplificado 001/2019 terá validade de 12 (doze) meses, 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 

Todos os contratos referentes a este Processo Seletivo atenderão aos prazos 

Municipal nº 3.364, de 20 de dezembro de 2013 e alter
nº 3.434 de 29 de dezembro de 2015. 

Toda e qualquer publicação referente a este Processo Seletivo 
será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e também 

da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br. 

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão 
implificado, observados os princípios e normas que regem a 
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A conduta indisciplinar do profissional contratado, apontada pelo superior imediato 
rescisão imediata do contrato 

A inscrição no Processo Seletivo Simplificado vale, para todo e qualquer efeito, como 

as condições, normas e 
exigências constantes deste edital, dos quais, não poderá ser alegado desconhecimento, 

bem como de todos os atos em que forem expedidos sobre o Processo Seletivo Simplificado. 
fazer qualquer comunicação por 

mail para chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet 

A contratação dos candidatos aprovados, na lista de cadastro reserva, será realizada 
necessidade da administração, da disponibilidade orçamentária e 

Havendo necessidade imediata de preenchimento de vagas, a Prefeitura Municipal 

de Pedro Leopoldo/MG poderá realizar chamada extraordinária/emergencial com uma 
ertadas inicialmente. Neste caso, serão 

contratados os candidatos de acordo com o número de vagas ofertadas e existentes, 
respeitando a ordem de classificação do processo seletivo, incluída a do cadastro de 

Os candidatos que não comparecerem à chamada extraordinária/emergencial 

e também aqueles que comparecerem e não aceitarem quaisquer condições, normas, 
atribuições e exigências do Edital e do cargo pretendido serão automaticamente 

A falta de comprovação de requisito para investidura na data da contratação 

acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo Simplificado 001/2019, ainda 
que já tenha sido homologado o resultado final, sem prejuízo da sanção legal cabível. 

Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões 
nota dos candidatos classificados, valendo para tal fim os resultados publicados 

, por ato da autoridade 

os fraudulentos para obter aprovação no processo seletivo; 

não atender determinações regulamentares da Prefeitura Municipal de Pedro 

12 (doze) meses, a partir 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a 

Todos os contratos referentes a este Processo Seletivo atenderão aos prazos 

ezembro de 2013 e alterações previstas 

Toda e qualquer publicação referente a este Processo Seletivo Simplificado XXX/2019 
será divulgada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo e também 

da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, disponível em 

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Avaliação do 
implificado, observados os princípios e normas que regem a 
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17.20. De acordo com a legislação processual civil em vigor
Leopoldo/MG é o foro competente para julgar as demandas judiciais porventura 

decorrentes do presente deste 
 

Pedro Leopoldo, 27 de maio
 
 

Prefeito do Município de Pedro Leopoldo
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De acordo com a legislação processual civil em vigor, a Comarca de Pedro 
o foro competente para julgar as demandas judiciais porventura 

deste Processo Seletivo Simplificado.  

de maio de 2019 

 
 

Cristiano Elias dos Reis Costa 
Prefeito do Município de Pedro Leopoldo 

Fabrício Henrique dos Santos Simões 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

a Comarca de Pedro 
o foro competente para julgar as demandas judiciais porventura 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
 
 
DECLARO serem autênticos e verdadeiro
apresentados para participação no 

cargo ___________________________________________________________
temporária em caráter emergencial e formação de cadastro de reserva de profissionais no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
administrativa. 

 
 

 
____________________________________

Assinatura de acordo com o documento de identidade apresentado
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ANEXO I 
 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

serem autênticos e verdadeiros todos os documento
participação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 

cargo ___________________________________________________________, 
temporária em caráter emergencial e formação de cadastro de reserva de profissionais no 

Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

________________________________________________________________________

de acordo com o documento de identidade apresentado

 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

E DOCUMENTOS  

s todos os documentos e informações e 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019, no 

, para contratação 
temporária em caráter emergencial e formação de cadastro de reserva de profissionais no 

, sob pena de responsabilidade civil, penal e 

_________________________ 

de acordo com o documento de identidade apresentado 
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QUADRO DE PONTUAÇÃO 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Curso de atualização profissional/capacitação com 
carga horária mínima de 8 horas

Conhecimento e domínio de ferramentas de 
informática para escritório como:
 - Editores de texto (MS Word ou 
- Processadores de planilhas eletrônicas (MS Excel ou 
similar) 
 - Editor de apresentações (MS Power Point ou 
Noções de sistemas Operacionais (Windows ou Linux)
Conhecimento e domínio de navegadores 
- Internet Explorer 
- Mozilla Firefox 
- Google Chrome  

TOTAL DE PONTOS 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Curso de atualização profissional/capacitação com 
carga horária mínima de 8 horas

TOTAL DE PONTOS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
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ANEXO II 

QUADRO DE PONTUAÇÃO - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÍTULOS

1- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

atualização profissional/capacitação com 
carga horária mínima de 8 horas 

1 

Conhecimento e domínio de ferramentas de 
informática para escritório como: 
Editores de texto (MS Word ou similar) 
Processadores de planilhas eletrônicas (MS Excel ou 

Editor de apresentações (MS Power Point ou similar) 
Noções de sistemas Operacionais (Windows ou Linux) 
Conhecimento e domínio de navegadores  

2 

2 - AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

profissional/capacitação com 
carga horária mínima de 8 horas 

1 

 
 
 
 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

E TÍTULOS 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

3 

4 

17 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

4 

14 
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DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 50
concluída até a data de publicação do edital.

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

TOTAL DE PONTOS 

 

4 - CIRURGIÃO DENTISTA

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Pós - graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 500
concluída até a data de publicação do edital.

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Especialização em Edodontia
mínima de 750 horas 

TOTAL DE PONTOS 
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3 - CIRURGIÃO DENTISTA 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

(especialização) na área 
o com carga horária mínima de 500 horas, 

concluída até a data de publicação do edital. 
2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM EDODONTIA 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

(especialização) na área 
com carga horária mínima de 500 horas, 

concluída até a data de publicação do edital. 
2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

Especialização em Edodontia com carga horária 
2 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

20 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

2 

22 
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5 - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Pós - graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 500
concluída até a data de publicação do edital.

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

 Especialização em Odontopediatria com 
horária mínima de 750 horas 

TOTAL DE PONTOS 

 

6 - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Pós - graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 500 
concluída até a data de publicação do edital.

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Especialização em Odontologia para pacientes com 
necessidades especiais com carga horária mínima de 
750 horas 

TOTAL DE PONTOS 
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CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

(especialização) na área 
com carga horária mínima de 500 horas, 

concluída até a data de publicação do edital. 
2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

Especialização em Odontopediatria com carga 
2 

 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

(especialização) na área 
com carga horária mínima de 500 horas, 

concluída até a data de publicação do edital. 
2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

Especialização em Odontologia para pacientes com 
com carga horária mínima de 2 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

EM ODONTOPEDIATRIA 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

2 

22 

EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

2 

22 
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DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em 
hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos).

Efetivo exercício profissional em enfermaria em Serviço 
de Urgência como Unidades de Pronta Atendimento 
(UPA), Pronto Socorro ou Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), comprovado através da 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 
(cada 6 meses completo 

Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação – Urgência emergência e/ ou Terapia 
Intensiva com carga horária mínima de 360 horas, 
concluída até a data de publicação do edital
comprovada por meio de declaração ou certificado 
emitido por instituição de ensino reco
Ministério da Educação (MEC)

Programa de residência com carga horária anual 
2.880 horas aula, até a data de publicação do edital.

Certificado do Curso de Protocolo de Manchester

Curso de Advanced Cardiovascular Life Support 
(ACLS) ou PHTLS (Prehospital Life Support
validade comprovada. 

TOTAL DE PONTOS 
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7- ENFERMEIRO 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em 
hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos). 

1 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em Serviço 
de Urgência como Unidades de Pronta Atendimento 
(UPA), Pronto Socorro ou Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), comprovado através da 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

) ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 

1 

(especialização) na área 
Urgência emergência e/ ou Terapia 

Intensiva com carga horária mínima de 360 horas, 
concluída até a data de publicação do edital, 
comprovada por meio de declaração ou certificado 
emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) 

2 

Programa de residência com carga horária anual 
2.880 horas aula, até a data de publicação do edital. 

2 

Certificado do Curso de Protocolo de Manchester 1 

Curso de Advanced Cardiovascular Life Support 
PHTLS (Prehospital Life Support) com 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

6 

4 

2 

1 

4 

27 
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8 - ENFERMEIRO PARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional em enfermaria em 
hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos).

Efetivo exercício profissional em enfermaria em Serviço 
de Urgência como Unidades de Pronta Atendimento 
(UPA), Pronto Socorro ou Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), comprovado através da 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 
(cada 6 meses completo 

Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação – Urgência emergência e/ ou Terapia 
Intensiva e/ou Enfermagem Hospitalar
horária mínima de 360 horas, 
publicação do edital, comprovada por meio de 
declaração ou certificado emitido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC)  

Programa de residência com carga horária anual 
2.880 horas aula, até a data de publicação do edital.

Curso de Advanced Cardiovascular Life Support 
(ACLS) ou PHTLS (Prehospital Life Support
validade comprovada. 

Pós-graduação ou especialização cursando ou 
completa em Prevenção e Controle de 
Infecção comprovada por meio de declaração ou 
certificado emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

Experiência comprovada de atuação de, no mínimo, 
1 ano, em CCIH. 

TOTAL DE PONTOS 
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ENFERMEIRO PARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em 
hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos). 

1 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em Serviço 
de Urgência como Unidades de Pronta Atendimento 
(UPA), Pronto Socorro ou Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU), comprovado através da 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

) ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 

1 

(especialização) na área 
Urgência emergência e/ ou Terapia 

e/ou Enfermagem Hospitalar com carga 
horária mínima de 360 horas, concluída até a data de 

comprovada por meio de 
declaração ou certificado emitido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação 

2 

Programa de residência com carga horária anual 
de publicação do edital. 

2 

Curso de Advanced Cardiovascular Life Support 
PHTLS (Prehospital Life Support) com 2 

ou especialização cursando ou 
completa em Prevenção e Controle de 

comprovada por meio de declaração ou 
certificado emitido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) 

2 

e atuação de, no mínimo, 
1 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

ENFERMEIRO PARA ATUAÇÃO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

6 

4 

2 

4 

2 

4 
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DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional em Estratégia de Saúde 
da Família, comprovado através da cópia da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de 
Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Efetivo exercício profissional e
instituições privadas, comprovado através da cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 
6 meses completos). 

Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 360 horas, 
concluída até a data de publicação em (1) 
Pública com Ênfase em Saúde da Família; (2) Saúde 
Coletiva com Ênfase em Saúde da Família, Saúde 
Pública; (3) Política, Planejament
Pública; (5) Gestão em Saúde.

TOTAL DE PONTOS 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional em Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde, Farmácia 
Básica Estratégia de Saúde da Família, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos).

Efetivo exercício profissional em Assistência 
Farmacêutica no setor Privado, exclusivamente em 
hospitais e clínicas, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Pós-graduação Latu Senso (especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 360 hor
concluída até a data de publicaç

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

TOTAL DE PONTOS 
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39 

9 - ENFERMEIRO DE ESTRATÉGIA 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional em Estratégia de Saúde 
da Família, comprovado através da cópia da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de 
Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

Efetivo exercício profissional em enfermagem em 
instituições privadas, comprovado através da cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 

1 

(especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 360 horas, 
concluída até a data de publicação em (1) Saúde 

em Saúde da Família; (2) Saúde 
em Saúde da Família, Saúde 

Pública; (3) Política, Planejamento e Gestão; (4) Saúde 
Pública; (5) Gestão em Saúde. 

2 

 
10 – FARMACÊUTICO 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional em Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde, Farmácia 
Básica Estratégia de Saúde da Família, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 

ais (cada 6 meses completos). 

1 

Efetivo exercício profissional em Assistência 
setor Privado, exclusivamente em 
, comprovado através da cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

(especialização) na área 
de formação com carga horária mínima de 360 horas, 
concluída até a data de publicação. 

2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

4 

6 

20 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

4 

2 

3 

5 

24 



PREFEITURA

 

 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional em Fisioterapia no Sistema 
Único de Saúde, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Efetivo exercício profissional em Fisioterapia em 
hospitais e clínicas do setor privado, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos).

Residência profissional Fisioterapia Ortopédica e/ou 
Neurológica e/ou Fisioterapia respiratória e/ou Saúde 
Pública com carga horária mínima de 3.000 horas.

Curso de pós-graduação Lato sensu (especialização) 
Fisioterapia Ortopédica e/ou Neurológica e/ou 
Fisioterapia respiratória e/ou Saúde Pública com 
carga horária mínima de 360 horas.

Mestrado em Fisioterapia Ortopédica e/ou 
Neurológica e/ou Fisioterapia respiratória e/ou Saúde 
Pública 

TOTAL DE PONTOS 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 
(cada 6 meses completos). 

Especialização lato sensu
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência multiprofissional

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

TOTAL DE PONTOS 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

40 

11- FISIOTERAPEUTA 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional em Fisioterapia no Sistema 
comprovado através da cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

Efetivo exercício profissional em Fisioterapia em 
hospitais e clínicas do setor privado, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos). 

1 

profissional Fisioterapia Ortopédica e/ou 
Neurológica e/ou Fisioterapia respiratória e/ou Saúde 
Pública com carga horária mínima de 3.000 horas. 

2 

graduação Lato sensu (especialização) 
Fisioterapia Ortopédica e/ou Neurológica e/ou 
Fisioterapia respiratória e/ou Saúde Pública com 
carga horária mínima de 360 horas. 

2 

Mestrado em Fisioterapia Ortopédica e/ou 
Neurológica e/ou Fisioterapia respiratória e/ou Saúde 3 

12- FONOAUDIÓLOGO 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 

 

1 

Especialização lato sensu concluída na área 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência multiprofissional 

2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

6 

2 

2 

3 

23 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

10 

4 

3 

5 

22 



PREFEITURA

 

 

13 -

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Especialização lato sensu concluída na área 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência médica concluída na área de 
clínica médica, medicina interna, medicina tropical, 
saúde da família e da comunidade ou saúde coletiva.

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

TOTAL DE PONTOS 

 

14 - MÉDICO HORIZONTAL EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CLINICA MÉDICA)

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Especialização lato sensu 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência médica concluída na área de 
clínica médica, medicina interna, cirurgia geral, 
cardiologia ou geriatria. 

Diploma de Curso de Pós - Graduação stricto sensu
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Conclusão de curso de ATLS, ACLS e PALMS

TOTAL DE PONTOS 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

41 

 
- MÉDICO DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

sensu concluída na área 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência médica concluída na área de 
clínica médica, medicina interna, medicina tropical, 
saúde da família e da comunidade ou saúde coletiva. 

2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

 
HORIZONTAL EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CLINICA MÉDICA)

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

Especialização lato sensu concluída na área 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência médica concluída na área de 
clínica médica, medicina interna, cirurgia geral, 

2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

Conclusão de curso de ATLS, ACLS e PALMS 1 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

20 

HORIZONTAL EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (CLINICA MÉDICA) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

3 

23 



PREFEITURA

 

 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Curso básico de direção defensiva

Curso de condução segura e econômica

TOTAL DE PONTOS 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

Curso básico de direção defensiva

Curso de condução segura e econômica

Curso especializado para condutores de veículos de 
emergência e ambulância 

TOTAL DE PONTOS 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

42 

 
15 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

defensiva 2 

Curso de condução segura e econômica 2 

 
16 - MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

defensiva 2 

Curso de condução segura e econômica 2 

Curso especializado para condutores de veículos de 
3 

 

 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

2 

14 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

2 

2 

3 

17 



PREFEITURA

 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 
(cada 6 meses completos). 

Especialização lato sensu concluída na área 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência multiprofissional

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

Diploma de Curso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 
qual se inscreveu 

TOTAL DE PONTOS 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

 
Especialização lato sensu concluída em:
(1) psicologia infantil ou
desenvolvimento ou (3) em saúde mental, 
superior a 360 horas . 
 

TOTAL DE PONTOS 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

43 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 – NUTRICIONISTA 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 

 

1 

Especialização lato sensu concluída na área 
específica/especialidade (igual ou superior a 360 
horas) ou residência multiprofissional 

2 

Graduação stricto sensu 
(Mestrado) em área relacionada à função para a 3 

Graduação stricto sensu 
(Doutorado) em área relacionada à função para a 5 

 
 

18 - PSICÓLOGO CLÍNICO 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

concluída em: 
(1) psicologia infantil ou (2) psicologia do 

vimento ou (3) em saúde mental, igual ou 
2 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

10 

2 

3 

5 

20 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

6 

16 



PREFEITURA

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional em
Hospitais de médio e/ou grande porte
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos).

Efetivo exercício profissional em atividade em serviço 
de Urgência em serviços em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA), Pronto Socorro e Serviço 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
comprovado através da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certidões 
expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 meses 
completos). 

Participação em cursos de qualificação profissional do 
cargo na área pleiteada com duração igual ou 
superior a 16 horas, concluídos nos últimos anos, a 
saber: 2015, 2016, 2017, 2018 até a data de 
publicação do edital. 

TOTAL DE PONTOS 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional em 
da Família e Centro de Especialidades Médicas, 
comprovado através da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certidões 
expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 meses 
completos). 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em clinicas 
e estabelecimentos privados, comprovado através da 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 
(cada 6 meses completos). 

Participação em cursos de qualificação profissional do 
cargo na área pleiteada com duração igual ou 
superior a 16 horas, concluídos nos últimos anos, a 
saber: 2015, 2016, 2017, 2018 até a data de 
publicação do edital. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

44 

 
 
 
 

 
19 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 35 HORAS 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional em enfermaria de 
Hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 

meses completos). 

1 

Efetivo exercício profissional em atividade em serviço 
ncia em serviços em Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), Pronto Socorro e Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
comprovado através da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certidões 
expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 meses 

1 

cursos de qualificação profissional do 
cargo na área pleiteada com duração igual ou 
superior a 16 horas, concluídos nos últimos anos, a 
saber: 2015, 2016, 2017, 2018 até a data de 

1 

20 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional em Estratégia de Saúde 
Centro de Especialidades Médicas, 

comprovado através da cópia da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certidões 
expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 meses 

1 

Efetivo exercício profissional em enfermaria em clinicas 
e estabelecimentos privados, comprovado através da 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) ou de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais 

1 

em cursos de qualificação profissional do 
cargo na área pleiteada com duração igual ou 
superior a 16 horas, concluídos nos últimos anos, a 
saber: 2015, 2016, 2017, 2018 até a data de 

1 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

10 

3 

23 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

10 

3 



PREFEITURA

 

 

TOTAL DE PONTOS 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 
meses completos). 

 
Especialização lato sensu concluída em:
(1) psicologia infantil ou (2) psicologia do 
desenvolvimento ou (3) em saúde mental, igual ou 
superior a 360 horas . 
 

TOTAL DE PONTOS 

 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS

Efetivo exercício profissional em radiologia em 
Hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos).

TOTAL DE PONTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

45 

 
 
 
 
 

21 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional na área específica ao 
cargo pretendido, comprovado através da cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
de Certidões expedidas por Órgãos Oficiais (cada 6 

1 

concluída em: 
(1) psicologia infantil ou (2) psicologia do 
desenvolvimento ou (3) em saúde mental, igual ou 

2 

 
22- TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

DESCRIÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 
TÍTULOS 

PONTOS 

Efetivo exercício profissional em radiologia em 
Hospitais de médio e/ou grande porte, comprovado 
através da cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou de Certidões expedidas 
por Órgãos Oficiais (cada 6 meses completos). 

1 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

23 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

6 

16 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 

10 

10 



PREFEITURA

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
À Comissão de Avaliação do Processo Seletivo
Secretaria Municipal de Saúde, 
Rua Doutor Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro Leopoldo 
Cep: 33.600-000 
 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
 

Nome:  

Inscrição:  

Função pretendida: 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
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ANEXO III 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 001/2019 
Secretaria Municipal de Saúde,  
Rua Doutor Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro Leopoldo – Minas Gerais 

CAPA DE RECURSO 

CANDIDATO 

 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

 



PREFEITURA

 

 

 
SOLICITAÇÃO A COMISSÃO JULGADORA DE RECURSO

 
Como candidato, solicito revisão do resultado:
 

          Indeferimento da Inscrição  
 

          Indeferimento da condição como candidato portador de deficiência 
 

           Resultado Classificatório Preliminar
 

 

 
Contra o resultado _______________________________, referente ao item ____ e subitem ______ 

do Edital 001/2019, exponho a seguinte argumentação e solicito revisão do resultado.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pedro Leopoldo, _____________, de _____________

 
 

 
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO
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ANEXO IV 

SOLICITAÇÃO A COMISSÃO JULGADORA DE RECURSO

Como candidato, solicito revisão do resultado: 

Indeferimento da Inscrição   

Indeferimento da condição como candidato portador de deficiência 

Resultado Classificatório Preliminar 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Contra o resultado _______________________________, referente ao item ____ e subitem ______ 

, exponho a seguinte argumentação e solicito revisão do resultado.

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

Pedro Leopoldo, _____________, de _____________ de 2019 

 

Assinatura do candidato 

DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

SOLICITAÇÃO A COMISSÃO JULGADORA DE RECURSO 

Indeferimento da condição como candidato portador de deficiência  

Contra o resultado _______________________________, referente ao item ____ e subitem ______ 

, exponho a seguinte argumentação e solicito revisão do resultado. 



PREFEITURA

 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

 

 

 

DECLARO serem autênticos e verdadeiros todos os documento

apresentados para participação no 

no cargo ___________________________________________________________, 

contratação temporária em caráter emergencial e formação de cadastro de reserva 

de profissionais no âmbito da Secretaria Municipal de Sa

responsabilidade civil, penal e administrativa.

 

 

 

____________________________________

Assinatura de acordo com o documento de identidade apresentado
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

serem autênticos e verdadeiros todos os documentos e informações e 

participação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019, 

no cargo ___________________________________________________________, 

contratação temporária em caráter emergencial e formação de cadastro de reserva 

de profissionais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa. 

________________________________________________________________________

de acordo com o documento de identidade apresentado

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS  

e informações e 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019, 

no cargo ___________________________________________________________, para 

contratação temporária em caráter emergencial e formação de cadastro de reserva 

úde, sob pena de 

____________________________________ 

de acordo com o documento de identidade apresentado 



PREFEITURA

 
 

 
 
 
 

 

 

À Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 001/2019
Secretaria Municipal de Saúde, 
Rua Doutor Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro Leopoldo 
Cep: 33.600-000 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

 

Nome:  

Inscrição:  

Função pretendida: 
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ANEXO III 

Comissão de Avaliação do Processo Seletivo 001/2019 
Secretaria Municipal de Saúde,  
Rua Doutor Cristiano Otoni, 555, Centro, Pedro Leopoldo – Minas Gerais 

CAPA DE RECURSO 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 



PREFEITURA

 
 

 
 
 
 

 
 

 
SOLICITAÇÃO A COMISSÃO JULGADORA DE RECURSO

 
Como candidato, solicito revisão do resultado:

 

          Indeferimento da Inscrição  

 

          Indeferimento da condição como candidato portador de deficiência 

 

           Resultado Classificatório Preliminar

 

 

 

Contra o resultado _______________________________, referente ao item ____ e subitem 

______ do Edital 001/2019, exponho a seguinte argumentação e solicito revisão do 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pedro Leopoldo, _____________, de _____________ de 2019
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ANEXO IV 

SOLICITAÇÃO A COMISSÃO JULGADORA DE RECURSO 

Como candidato, solicito revisão do resultado: 

Indeferimento da Inscrição   

Indeferimento da condição como candidato portador de deficiência 

Resultado Classificatório Preliminar 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Contra o resultado _______________________________, referente ao item ____ e subitem 

______ do Edital 001/2019, exponho a seguinte argumentação e solicito revisão do 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

Pedro Leopoldo, _____________, de _____________ de 2019 

 

Assinatura do candidato 

 

 

Indeferimento da condição como candidato portador de deficiência  

Contra o resultado _______________________________, referente ao item ____ e subitem 

______ do Edital 001/2019, exponho a seguinte argumentação e solicito revisão do 


