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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.414.565/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEDRA AZUL
'trabalho e resppko a lodos

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE PEDRA AZUL/MG
N° 001/2020

SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A Prefeitura Municipal dc Pedra Azul, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuifSes legais que Ihe 
sac conferidas, com base no Art. 172, I, VII da Lei Organica Municipal, lei: 1.618/15 - DETERM1NA a 
abertura de prazo para inscriyao no Processo Seletivo Simplificado na Secretaria Municipal de Saude 
001/2020, no periodo compreendido entre as 08 boras do dia 06/01/2020 e as 17 boras do dia 10/01/2020, 
para o preenchimento das vagas constantes no Anexo J, conforme a descripao de atribui95es e pontuafao de 
curriculos - Anexo II, Instnifao para apresenta9ao de Documenta^o Comprobatoria e Inscrigao - Anexo 
III, Recursos/Desempate/Resultado - Anexo IV, Ficha de fnscri9ao - Anexo V, Ficha para documenta9ao 
comprobatoria de Experiencia - Anexo VI, descritos neste Ato. O presente Processo Seletivo sera regido 
pela Comissao Organizadora Nomeada pela Portaria 289/2019, de 19 de dezembro de 2019, que organiza a 
realizapao desse Processo Seletivo no ambito da Secretaria Municipal de Saude - SMS — Pedra Azul/ MG, 
destinado a selecionar profissionais para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse publico 
Municipal.

Pedra Azul, 06/01/2020

Silva na Maria Araujo Mcndes 
Prefeita Municipal de Pedra Azul
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AN'EXO I

(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azul de Minas Gerais, relacionado ao Processo Seletivo 
Simplificado n° 001/2020 de inscri9oes abertas em 06/01/2020).

OUADRO DE VAGAS

N°NIVEL DE 
ESCOLARIDADE

FORMAQAO
EX1GIDA

COD
VACA REMUNERACAOLOTACAO C/H VAGAS

FORMAQAO SUPERIOR 

EM EDUCACAO F1S1CA 

(BACHARELADO), 

COM R.EG1STRO EM 

ORGAO DE CONSELHO 

DECLASSE

PEDRA AZUL
R$ 2.200,0001 Superior 40H 01

FORMAQAO SUPER-IOR 

EM EDUCACAO FISICA 

(BACHARELADO),

COM REG1STRO EM 

ORGAO DE CONSELHO 

DECLASSE

PEDRA AZUL R$ 1.100,00 0)20HSuperior02

FORMACAO SUPERIOR 

EM BIOMEDICINA COM 

REGISTRO EM ORGAO DE 

CONSELHO DE CLASSE

R$ 2.500,00PEDRA AZUL 40H 01Superior03

03TOTAL
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ANEXO II

(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azu! de Minas Gerais, relacionado ao Processo Seletivo 
Simplificado 001/2020, de inscrifSes abertas em 06/01/2020)

EDUCACAO FISICA

COD. VAGA 1: FORMA^AO SUPERIOR EM EDUCACAO FISICA (BACHARELADO) 
COM REG1STRO EM ORGAO DE CONSELHO DE CLASSE - |llVAG5$l)'l^^KSail

ATRIBUI^OES: Desenvolver atividades ffsicas e praticas junto a comunidade; Veicular informasoes 
que visem a preven^ao, a minimizafao dos riscos e a prote9ao a vulnerabilidade, buscando a produgao 
do autocuidado; Incentivar a criapao de espapos de inclusao social, com apoes que ampliem o 
sentimento de pertencimento social na comunidade, por meio da atividade fisica regular, do esporte e 
lazer, das praticas corporais; Proporcionar Educapao Permanente em Atividade Fisico-Pratico 
Corporal, nutri^ao e saiide nas a^oes do orgao municipal de Esportes e Juventude, bem como, 
juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipacao, acompanhamento supervisionado, 
discussao de caso e demais metodologias da aprendizagem em servi9o, dentro de um processo de 
Educa9ao Permanente; Articular apoes, de forma integrada as Equipes PSF e orgao do Esporte e 
Juventude da prefeitura, sobre o conjunto de prioridades locais em saude que incluam os diversos 
setores da administraqao publica; Contribuir para a amplia9ao da utiliza9ao dos espa90s publicos de 
convivencia como proposta de inclusao social e combate a violencia; Identificar profissionais e/ou 
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em praticas corporais, em 
conjunto com as Equipes do ESF, da Rede de Atenqao Psicossocia), e do orgao de Esportes da 
Prefeitura; Capacitar os profissionais. Inclusive os Agentes Comunitarios de Saude, para atuarem 
como facilitador monitores no desenvolvimento de atividades fisicas praticas corporais; bem como, 
outras atividades pertinentes a respectiva area de formaqao profissional, no ambito do Sistema Urnco, 
de Saude, nos termos da legisla9ao vigente. __________ ,

Valor unitario por 
ano de expeneneia Valor maximoExperiencia profissional

Experiencia na area de aten9ao primaria a saude e/ou 
aten9ao em equipe de saude da familia e/ou centre de 
aten9ao psicossocial.________________________________
Experiencia na area saude publica na esfera federal, estadual 
ou municipal de saude.

102

102

Valor maximoValor unitarioTitula9ao/ccrtifica9ao academica
6Certificado de cursos complementares na area de saude com 

carga horaria minima 20 horas/aula.____________________
Certificado em praticas corporais e atividades fisicas; praticas 
artisticas e culturais e praticas de mobiliza9ao da comunidade.

2

51

317TOTAL
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EDUCACAO FIS1CA

COD. VAGA 2: FORMACAO SUPERIOR EM EDUCAi^AO^FISICA (BACHARELADO) 
COM REGISTRO EM ORGAO DE CONSELHO DE CLASSE -

ATRIBULCOES: Desenvolver atividades fisicas e praticas junto a comunidade; Veicular informaQoes 
que visem a preven^ao, a minimizaqao dos riscos e a prote^ao a vulnerabilidade, buscando a produ9ao 
do autocuidado; Incentivar a criaqao de espaqos de inclusao social, com aqoes que ampliem o 
sentimento de pertencimento social na comunidade, por meio da atividade fisica regular, do esporte e 
lazer, das praticas corporais; Proporcionar Educaqao Permanente em Atividade Fisico-Pratico 
Corporal, nutriqao e saude nas aqoes do orgao municipal de Esportes e Juventude, bem como, 
juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipaqao, acompanhamento supervisionado, 
discussao de caso e denials metodologias da aprendizagem em serviqo, dentro de um processo de 
Educaqao Permanente; Articular aqoes, de forma integrada as Equipes PSF e orgao do Esporte e 
Juventude da prefeitura, sobre o conjunto de prioridades locals em saude que incluam os diversos 
setores da administra9ao publica; Contribuir para a ampliaqao da utilizaqao dos espa90s publicos de 
convivencia como proposta de inclusao social e combate a violencia; Identificar profissionais e/ou 
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em praticas corporals, em 
conjunto com as Equipes do ESF, da Rede de Atenqao Psicossocial, e do orgao de Esportes da 
Prefeitura; Capacitar os profissionais. inclusive os Agentes Comunitarios de Saude, para atuarem 
como facilitador monitores no desenvolvimento de atividades fisicas praticas corporals; bem como 
outras atividades pertinentes a respectiva area de formaqao profissional, no ambito do Sistema Unico 
de Saude, nos tennos da legisla9ao vigente.

Valor unitario por 
ano de experiencia Valor maximoExperiencia profissional

Experiencia na area de atenqao primaria a saude e/ou 
atenqao em equipe de saude da familia e/ou centre de 
atenqao psicossocial.________________________________
Experiencia na area saude publica na esfera federal, estadual 
ou municipal de saude.

102

102

Valor maximoValor unitarioTitu^ao/certificayao academica
62Certificado de cursos complementares na area de saude com 

carga horaria minima 20 horas/aula.____________________
Certificado em praticas corporals e atividades fisicas; praticas 
artisticas e culturais e praticas de mobiliza9ao da comunidade.

51

317TOTAL

Praca Theopompo de Almeida, 250, Centro. Pedra Azu)/MG - 39970-000 - Telefone (33)3751-1047



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.414.565/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL [)E
PEDRA AZUL

Trafcafhcj t res per a a codes
MW-

BIOMEDICINA

COD. VAC A 3: FORMA£AO SUPERIOR EM BIOMEDICINA COM REGISTRO EM 
ORGAO DE CONSELHO DE CLASSE 

ATRlBUKpOES: Praticar todos os atos do biomedico e realizar exames e testes de laboratorio,
estudar processes fisiologicos e quimicos em organismos; implementar, coordenar e gerenciar servipos 
laboratoriais municipais, atuar em consonancia e articulagao com a Atenpao Primaria a Saude, 
Vigilancia em Saude e Regulapao em Saude, bem como outras atividades pertinentes a respectiva area 
de formapao profissional, no ambito do Sistema Unico de Saude. nos termos da legislapao vigente.

Valor unitario por 
ano de experlenciaExperiencia profissional Valor maximo

Experiencia em laboratorio de Analises Clmicas 142

Experiencia na area saude publica na esfera federal, estadual 
ou municipal de saude. 62

Titulasao/certifica^ao academica Valor unitario Valor maximo
Comprovapao de ter concluido ou estar em fase de conclusao 
de especializapao em Analises Clinicas_________
Certificado em: Interpretapao de Exames Laboratoriais; 
Uroanalise e sua Importancia Clinica; Cultura de Celulas e 
Gasometria Arterial.

6 6

62

Comprovapao de desenvolvimento de atividades em grupos 
de trabalhos intersetoriais e/ou na area de vigilancia 
epidemiologica.____________________________________
Certificado de cursos complementares e/ou capacitapoes na 
area de saude.

62

31

4115TOTAL
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ANEXO in

(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azul de Minas Gerais, reiacionado ao Processo 
Seletivo Simplificado 001/2020, de inscri^Oes abertas em 06/01/2020).

INSTRUCAO PARA ENVIO DE DOCEMENTACAO COMPROB A TORI A

As informaijdes declaradas pelo eandidato no ato da inscriyao deverao ser comprovadas, atraves 
de documentos comprobatorios apresentados na Secretaria Municipal de Saiide, no Setor de 
Humanizaqao, Gestao do Trabalho e Educa^ao na Saude, localizada a Rua: Augusto Pereira 
Rocha, numero: 45, Centro - Pedra Azul, Minas Gerais, que apos o termino do periodo de 
inscriqoes, serao organizados, avaliados e selecionados pela Comissao Organizadora nomeada 
pela Portaria 289/2019.

O eandidato devera apresentar, no ato de solicitagao de inscri^ao, pessoalmente, os seguintes 
documentos:

1- Original e fotocopia da cedula de identidade on de documento equivalente, de valor legal:

a) Comprovante de escolaridade
b) Comprovante de experiencia nos casos exigidos .
c) Comprovante de capacita^ao nos casos exigidos

Apos a apresenta^ao da documenta^o exigida, o candidate devera assinar documento 
(ficha de inscr^ao), no local daiinscriQao, no qua! declara atender as conduces exigidas 
para a inscri^ao e submeter-se as normas expressas neste Edital.

2-

A declarapao falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscri^ao, bem como a 
apresentafao de documentos ou informagoes falsas ou inexatas, determinara o 
cancelamento da inscrigao e anulagao de todos os atos decorrentes, em qualquer epoca.

3-

Outras informagoes:
- Nao havera, sob qualquer pretexto, inscrigao provisoria ou condicional;
- Nao serao recebidos inscrigoes ou titulos por via postal, fax, condicional e/ou 

extemporanea;
- Nao serao aceitas inscrigoes com documentagao incompleta.

4-
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i9V:

ANEXO IV

(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azul de Minas Gerais, relacionado ao Processo 
Seletivo Simplificado 001/2020, de inscripoes abertas em 06/01/2020).

RECURSOS / DESEMPATE / RESULT ADOS

1- DOS RECURSOS

1. Cabera recurso preliminar, em unica e ultima instancia, a Comissao Organizadora 
Municipal contra os recursos, nos dois dias uteis, apos o dia da sua publica^ao. desde que 
demonstrado erro material.

2. Serao rejeitados liminarmente os recursos que nao estivcrem redigidos em termos proprios 
ou nao fundamentados, ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos 
preestabelecidos.

3. Os recursos deverao ser protocolados na Secretaria Municipal de Saude, no Setor de 
Humaniza^ao, Gestao do Trabalho e Educate na Saude, no horario de expediente e 
encaminhados a Comissao Organizadora Municipal.

]l- DO DESEMPATE

- O criterio de desempate sera, sucessivamente:

a) Maior idade;
b) Ordem crescents de inscrifao.

Ill- DO RESULTADO

- Resultado Preliminar em 20 de Janeiro de 2020
- Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado sera divulgado em 23 de Janeiro 

de 2020.
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ANEXO V

(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azul de Minas Gerais, relacionado ao Processo 
Seletivo Simplificado 001/2020, de inscriqoes abertas em 06/01/2020).

FiCHA DE INSCRICAO N.°:

NOME:

T1TULO DE ELEITOR:CPF: RG:

CARTE1RA PROFISSIONAL: CERTIF1CADO RESERV1STA: .

NATURAUDADE:NACION ALIDADE:

EST. CIVIL: DATA NASC.:SEXO:

ENDERECO:

AREA DE ATUACAO:TELEFONE:

FUNQAO;

REG1STRO NO CONSELHO REGIONAL DE CLASSE:

O candidate que firm a a presente inscriqao declara que conhece, integralmente, os preceitos estabelecidos 
pelo Edita! n.°001/2020, referente ao Processo Seletivo Simplificado para contrataqao de profissionais, 
por prazo determinado, na abrangencia da Secretaria Municipal de Saiide. Declara que aceita as conduces 
vigentes, bem como as que vierem ser estabelecidas pelo Municipio de Pedra Azul (MG), para contrata?ao 
e prestafao dos serviqos, ainda que aceita todos os Ternios dos atos normativos do referido Edital, 
vigentes ou que vierem a ser editados, e se compromete a observa-los fielmente, sob pena do 
cancelamento do respective contrato, independente de aviso, interpreta9ao ou notificaqao previa por parte 
do Municipio.

de 2020.dePedra Azul/MG,

ASS1NATURA DO CAND1DATO

PRESIDENTS DA COM1SSAO:

MEMBRO DA COMISSAO:

MEMBRO DA COMISSAO:

Praga Theopompo de Almeida, 250, Centro. Pedra Azul/MG - 39970*000 - Telefone (33)3751-1047
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ANEXO VI

(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azul de Minas Gerais, relacionado ao Processo 
Seletivo Simplificado 001/2020, de inscriqoes abertas em 06/01/2020).

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

COMPROVACAO DE TITULOS
NOME:
END.:
TITULOS
EXPERIENCIA PROF1SSIONAL
Experiencia de Curso de SIM NAO

Soma total de pontos

de 2020.dePedra Azul/MG,

Comissao de Avaliaqao do Processo Seletivo Simplificado

Praga Theopompo de Almeida, 250, Centro. Pedra Azul/MG - 39970-000 - Telefone (33)3751-1047
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(De que trata o Ato da Prefeita Municipal de Pedra Azul de Minas Gerais, relacionado ao Processo 
Seletivo Simplificado 001/2020, de inscribes abertas em 06/01/2020).

O candidate devera apresentar este formulario no ato da solicitaqao de inscriqao, pessoalmente, os 
seguintes documentos:

SIM NAODOCUMENTOS
Original e fotocopia da cedula de identidade ou de documento 
equivalente, de valor legal;

Comprovante de escolaridade;

Comprovante de experiencia nos casos exigidos;

Comprovante de capacitaqao nos casos exigidos;

Outros documentos.

/ /2020Recebido em: 
Horas: : hs
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