
ANEXO I 

1.Có
d. 
vaga 

2. 
Lotação 
inicial 

3. 
Nº 
vaga

s 

4. Carreira 
equivalente 

5. 
Escolarida
de 

6. pré-
requisitos 
de 

formação 

7. 
Carga 
horár

ia 

8. 
Remuneraç
ão 

 

9. Atribuições da vaga 

1 Rede 

Municipal 
de Saúde. 

05 Enfermeiro Ensino 

Superior 
relacionado 
à carreira 
correspond

ente. 

Certificado de 

conclusão de 
Enfermagem 
com o devido 
registro 

regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

36h/s R$ 2.640,00 Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

vinculadas às equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações entre outras), 
em todos os ciclos de vida; Realizar consulta de 

enfermagem, procedimentos, solicitar exames 
complementares, prescrever medicações conforme 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão; 

Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta 

qualificada e classificação de risco, de acordo com 
protocolos estabelecidos; Realizar estratificação de 
risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas 
que possuem condições crônicas no território, junto 
aos demais membros da equipe; Realizar atividades 
em grupo e encaminhar, quando necessário, 

usuários a outros serviços, conforme fluxo 
estabelecido pela rede local; Planejar, gerenciar e 
avaliar as ações desenvolvidas pelos 

técnicos/auxiliares de enfermagem, Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Combate a 
Endemias em conjunto com os outros membros da 
equipe; Supervisionar as ações do técnico/auxiliar 

de enfermagem e Agente Comunitário de Saúde; 
Implementar e manter atualizados rotinas, 
protocolos e fluxos relacionados a sua área de 
competência na unidade de saúde; Exercer outras 
atribuições conforme legislação profissional, e que 
sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 



promoção da saúde e à prevenção;Registrar 
anotações e evolução em prontuário físico e/ou 
eletrônico. 

2 Rede 
Municipal 
de Saúde. 

05 Técnico de 
Enfermagem 

Ensino 
técnico 
relacionado 
à carreira 

correspond
ente. 

Certificado de 
curso técnico 
de 
enfermagem 

com o devido 
registro 
regular no 

órgão de 
classe 
competente. 
 
 
 
 

36h/s R$ 2.310,00 Participar das atividades de atenção à saúde 
realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão na unidade de saúde e/ou 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações, entre outros); Realizar 
procedimentos de enfermagem, como curativos, 
administração de medicamentos, vacinas, coleta de 

material para exames, lavagem, preparação e 
esterilização de materiais, entre outras atividades 
delegadas pelo enfermeiro, de acordo com sua área 
de atuação e regulamentação. Exercer outras 
atribuições que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. Registrar anotações e evolução em 
prontuário físico e/ou eletrônico. 

3 Rede 
Municipal 
de Saúde. 

02 Nutricionista Ensino 
Superior 
relacionado 
à carreira 
correspond

ente. 

Certificado de 
conclusão de 
Nutrição com 
o devido 
registro 

regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

30h/s R$ 2.600,00 
 

Atuar em toda rede municipal de saúde, desenvolver 

as ações de alimentação e nutrição em consonância 

com as diretrizes propostas pelo Ministério da 

Saúde; realizar ações voltadas à promoção da saúde 

na Vigilância Nutricional, em especial: aleitamento 

materno, reeducação alimentar, cuidadores de 

idosos entre outros, por meio de grupos educativos 

e outras atividades; avaliar os resultados das ações 

realizadas por intermédio da utilização dos sistemas 

de informação em saúde e de instrumentos que 

permitam a realização de avaliações normativas; 

prestar assistência nutricional a indivíduos e 

coletividades (sadios e enfermos); Participar de 

ações de Saúde Coletiva em programas 

institucionais e em unidades de saúde: planejar e 

organizar ações de prevenção, promoção e controle 

aos distúrbios nutricionais conforme indicadores de 

saúde do município; ministrar, organizar e auxiliar 



na elaboração de cursos presenciais e a distância; 

capacitações, palestras e eventos promovidos pelo 

serviço. Participar do processo de preparação de 

materiais institucionais para a formação, capacitação 

e atualização dos profissionais de saúde; participar 

do processo de aquisição de materiais, 

equipamentos e gêneros alimentícios, conforme 

estabelecidos pelos Programas de Alimentação e 

Nutrição desenvolvidos no município; gerir o 

controle de estoque dos insumos (dietas e fórmulas) 

nas Unidades de Saúde onde o profissional 

desenvolve as ações; reavaliar o estado nutricional 

dos pacientes que recebem insumos nutricionais. 

Técnicas conveniadas, segundo normativas vigentes 

e fluxos da Secretaria de Saúde; contribuir para 

coleta e análise das informações sobre Vigilância 

Alimentar e Nutricional e articular os atores sociais 

locais com vista a integrações de ações para 

promoção da segurança alimentar e nutricional; 

participar da implantação de Programas relacionados 

à política de Alimentação e Nutrição, bem como da 

elaboração de fluxos e protocolos; auxiliar na 

execução das ações contempladas no Plano de 

Alimentação e Nutrição; participar do Programa de 

Residência Multiprofissional com treinamentos, 

orientações e supervisão dos residentes; realizar 

entrevistas, aplicar questionários e preencher 

formulários, conforme protocolo definido pelo 

nutricionista responsável técnico, levantando dados 

sócio-econômicos; realizar nos pacientes a pesagem 

e aplicar outras técnicas de mensuração de dados 

corporais definidas pela concretização da avaliação 

nutricional; realizar demonstrações práticas do 



emprego e manipulação de alimentos ou 

complementos alimentares para a clientela; auxiliar 

na elaboração de material didático para orientação 

técnica e operacional das Unidades Básicas e 

Especializadas de Saúde, em Vigilância Nutricional; 

distribuir e aplicar material de orientação à 

população, segundo recomendações do 

nutricionista; respeitar e difundir as técnicas 

sanitárias e os procedimentos que visem a 

segurança alimentar; efetuar controle higiênico-

sanitário; participar de programas de educação 

nutricional; estruturar e gerenciar serviços de 

atendimento ao cliente e ministrar cursos, atuar em 

conformidade ao Manual de Boas Práticas. Prestar 

assistência nutricional nas unidades de saúde e 

território de abrangência. Prestar assistência 

nutricional às escolas e creches públicas municipais. 

Identificar população-alvo. Participar de diagnóstico 

interdisciplinar. Realizar inquérito alimentar. Coletar 

dados antropométricos. Interpretar indicadores 

nutricionais. Calcular gasto energético. Identificar 

necessidades nutricionais. Realizar diagnóstico 

dietético-nutricional. Estabelecer plano de cuidados 

nutricionais. Realizar prescrição dietética. Prescrever 

complementos e suplementos nutricionais. Registrar 

anotações e evolução dietoterápica em prontuário 

físico e/ou eletrônico. Conferir adesão à orientação 

dietético-nutricional. Orientar familiares e 

cuidadores. Realizar acompanhamento nutricional e 

dar alta. Realizar atendimento domiciliar. Prover 

educação e orientação nutricional. Administrar 

Unidades de alimentação e nutrição: planejar 

cardápios; confeccionar escala de trabalho, 



selecionar fornecedores, selecionar gêneros 

perecíveis, não perecíveis, equipamentos e 

utensílios; supervisionar recepção de gêneros e 

controle de estoque; transmitir instruções à equipe e 

supervisionar pessoal operacional; supervisionar 

preparo e distribuição das refeições, verificando sua 

aceitação; medir restoingestão; avaliar etapas de 

trabalho; executar procedimentos técnico-

administrativos.  

4 Rede 
Municipal 
de Saúde. 
 

03 Farmacêutico Ensino 
Superior 
relacionado 
a carreira 
correspond
ente. 

Certificado de 
conclusão de 
Farmácia 
com o devido 
registro 
regular no 

órgão de 
classe 
competente. 

30h/s R$ 2.310,00 Atuar em toda rede municipal de saúde, realizar 

atividades de recebimento, estocagem, dispensação 

de medicamentos e materiais utilizados nas 

unidades prisionais, com responsabilidade técnica 

perante as Vigilâncias Sanitárias e demais órgãos de 

controle e fiscalização, observando a legislação 

vigente compreendidas dentro de sua área de 

atuação; auxiliar a equipe conforme sua 

competência técnica. Emitir relatórios de consumo e 

controle de estoque de materiais e medicamentos 

quando solicitado, participar junto às equipes 

multidisciplinares de treinamentos e ações 

educativas sobre o uso racional de medicamentos. 

Gerenciar, assessorar, responder técnica e 

legalmente pelas atividades relacionadas à 

assistência farmacêutica, no seu local de atuação, 

entre elas, seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação de 

insumos farmacêuticos, de acordo com as boas 

práticas estabelecidas pela área. Propor e participar 

da elaboração de diagnósticos situacionais e do 

planejamento das ações da Assistência 

Farmacêutica. Participar da elaboração da Política de 



Saúde e de Assistência Farmacêutica do município. 

Participar, em conjunto com outros profissionais da 

saúde, de atividades de planejamento, avaliação, 

acompanhamento, capacitação de atividades 

relacionadas às ações de saúde e programas 

municipais. Participar juntamente com a equipe 

multiprofissional do matriciamento, da elaboração 

do plano terapêutico dos pacientes e realizar visita 

domiciliar, quando necessário. Participar da 

Comissão Municipal de Controle de Infecção em 

Serviços de Saúde. Participar da Comissão de 

Farmácia e Terapêutica do município. Coordenar e 

participar dos processos de seleção e padronização 

de medicamentos com base em protocolos clínicos 

reconhecidos pelas sociedades científicas e 

instituições congêneres e nas principais evidências 

disponíveis. Realizar estudos de utilização de 

medicamentos. Acompanhar, analisar, avaliar e 

supervisionar os custos relacionados à aquisição, 

distribuição e dispensação de medicamentos no 

município, promovendo a racionalização no uso dos 

recursos financeiros disponíveis. Responder técnica 

e legalmente pela Central de Abastecimento 

Farmacêutico, desempenhando, supervisionando e 

coordenando as atividades que lhe são inerentes, 

entre elas, o armazenamento, a aquisição e 

distribuição de produtos farmacêuticos e demais 

insumos de saúde, de acordo com as normas 

sanitárias vigentes. Acolher, orientar e prestar 

informações aos usuários e aos outros profissionais 

acerca dos medicamentos e demais assuntos 

pertinentes à Assistência Farmacêutica. Realizar 

atividades clínicas farmacêuticas através de 



consultas incluindo as de seguimento 

farmacoterapêutico. Promover no seu âmbito de 

atuação o uso racional de medicamentos. Coordenar 

e monitorar a unitarização de medicamentos, 

quando necessário. Identificar a necessidade e 

promover a educação permanente dos profissionais 

que se encontrem sob sua responsabilidade de 

atuação. Supervisionar as atividades sob sua 

responsabilidade, promovendo seu aperfeiçoamento 

contínuo e nos serviços prestados. Coordenar a 

elaboração de normas e procedimentos na sua área 

de atuação. Promover e participar de debates e 

atividades informativas junto à população, 

profissionais e entidades representativas, acerca dos 

temas relacionados à sua atividade. Participar da 

organização de eventos, simpósios, cursos, 

treinamentos e congressos relacionados à sua área 

de atuação. Atuar, em conjunto com as Vigilâncias 

Sanitária e Epidemiológica, nas ações de educação 

em saúde e investigações epidemiológica e sanitária. 

Divulgar as atividades de farmacovigilância aos 

profissionais de saúde, notificando aos órgãos 

competentes os desvios de qualidade e reações 

adversas a medicamentos. Atuar corretamente na 

destinação de resíduos de serviços de saúde. 

Realizar pesquisas na área de atuação, visando a 

divulgar e contribuir para o aprimoramento e o 

desenvolvimento da prestação dos serviços de 

saúde. Executar outras tarefas correlatas com sua 

formação e função na área em que atua, 

colaborando para o permanente aprimoramento dos 

serviços prestados à população. Prescrever 

medicamentos, conforme legislação especifica e 



protocolos, no âmbito de sua competência 

profissional. Realizar preceptoria no SUS. 

5 Rede 
Municipal 
de Saúde. 

03 Auxiliar de 
Farmácia 

Ensino 
médio e 
curso 
relacionado 

à carreira 

correspond
ente. 

Certificado de 
conclusão de 
Auxiliar de 
Farmácia 

com o devido 

registro 
regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

30h/s R$ 1.300,00 
 

Realizar atendimento/acolhimento para a população 

em geral. Recebe, verifica e organiza medicamentos. 

Controla o estoque e os prazos de validade e 

atender às solicitações das diversas unidades de 

saúde do município. Efetua o recebimento dos 

medicamentos verificando quantidade, validade e 

laudo; Organiza os medicamentos nas prateleiras, 

bem como verifica sua quantidade em relação à 

ficha de estoque. Elabora e separar as solicitações 

das unidades de saúde do município, dando baixa 

em suas respectivas fichas. Relata as necessidades 

de compra quando o estoque atingir sua quantidade 

mínima de demanda, bem como, as validades 

estiverem próximas ao vencimento.Auxilia na 

elaboração dos relatórios e pedidos de 

medicamentos dos programas de saúde. Executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade, associada a sua área de atuação. 

Utilizar o sistema nacional de gestão da assistência 

farmacêutica – Horus. As atividades são 

desenvolvidas de acordo com as boas práticas de 

manipulação, sob supervisão direta do farmacêutico. 

6 Rede 

Municipal 
de Saúde. 

01 Médico 

Dermatologista 

Ensino 

Superior 
relacionado 
à carreira 
correspond
ente. 

Certificado de 

conclusão de 
medicina com 
o devido 
registro 
regular no 
órgão de 

classe 

competente. 

20h/s R$ 5.246,82 Atuar em toda rede municipal de saúde, realizando 

consultas médicas, emite diagnóstico, prescreve 

tratamentos, realiza intervenções de pequenas 

cirurgias; Aplica seus conhecimentos utilizando 

recursos da medicina preventiva e terapêutica, para 

promover, proteger e recuperar a saúde dos clientes 

e da comunidade; Realizar exames clínicos, 

diagnósticos e tratamento médico, bem como 



intervenções de pequenas cirurgias, aplicando 

recursos da medicina preventiva ou curativa. 

Desenvolver atividades de educação em saúde 

pública, junto com o paciente e a comunidade. 

Participar das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância em saúde. Atender a população nas 

diversas áreas clínicas, fazendo diagnostico, 

tratamento e profilaxia das patológicas. Efetuar 

exames médicos, fazer diagnostico, prescrever e 

administrar tratamentos para as diversas doenças, 

perturbações e lesões do organismo humano; 

Praticar intervenções cirúrgicas para correção e 

tratamento de lesões, doenças e perturbações; do 

corpo humano; Aplicar os métodos da medicina 

preventiva; Aplicar as leis e regulamentos da saúde 

pública conforme determinação do SUS; Atender 

urgências clínicas; Emitir atestados de saúde, 

sanidade e aptidão física e mental, para atender 

determinações legais;  

Manter registro dos pacientes atendidos anotando a 

conclusão diagnóstica, tratamento e evolução da 

doença, para efetuar orientação terapêutica, por 

meio de prontuário físico e/ou eletrônico.Participar 

do planejamento, execução e avaliação de planos, 

programas e projetos de sua especialidade. 

Avaliação da suspeita de hanseníase do estado de 

saúde do indivíduo através da consulta médica; 

Realização e interpretação de testes 

complementares de diagnóstico; Colheita do 

material para baciloscopia; Diagnóstico, classificação 

do caso e prescrição do tratamento, indicando o 

esquema terapêutico apropriado, conforme normas 



estabelecidas, enfatizando as doses 

supervisionadas; Diagnóstico, avaliação do grau de 

incapacidade, e a conduta pertinente a cada caso; 

Avaliação clínica dermato-neurológica e laboratorial 

periodicamente; Indicação de alta; Prescrição do 

tratamento das reações hansênicas; Realização de 

ações de natureza educativa junto ao indivíduo, 

família e comunidade; Participação nas ações que 

compõem a mobilização da comunidade e a 

participação social da mesma nas atividades de 

controle da hanseníase. b) Desenvolver ações 

técnico-administrativas, de controle de acordo com 

as diretrizes da Política de Controle da Hanseníase, 

do Ministério da Saúde, Fundação Nacional de 

Saúde, mediante: Planejamento da assistência do 

paciente com ênfase no levantamento 

epidemiológico e operacional do problema da 

hanseníase; Participação na implementação do 

sistema de informações de dados para a avaliação 

epidemiológica e operacional das ações de controle 

da hanseníase, mediante produção, registro, 

processamento e análise de dados, gerais e 

específicos; Participação na supervisão e avaliação 

das atividades de controle da hanseníase; 

Participação no fortalecimento da integração do 

controle da hanseníase aos serviços básicos de 

saúde; Participação nos treinamentos de recursos 

humanos. Registrar anotações e evolução em 

prontuário físico e/ou eletrônico. 

7 Rede 

Municipal 

de Saúde. 

01 Médico 

Ginecologista 

Ensino 

Superior 

relacionado 
a carreira 

Certificado de 

conclusão de 

medicina com 
o devido 

20h/s R$ 5.246,82 Realizar consultas médicas, emitir diagnóstico, 

prescrever tratamentos, realizar intervenções e 

pequenas cirurgias da sua área adstrita; aplicar 



correspond
ente. 

registro 
regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

dentro da sua especialidade os métodos da medicina 

preventiva; aplicar as leis e regulamentos da saúde 

pública conforme determinação dos Órgãos Oficiais; 

atender urgências clínicas; emitir atestado de saúde, 

sanidade e aptidão física e mental, de óbito; dentre 

outras determinações legais atinentes ao cargo; 

executar as atribuições comuns ao Médico Clínico 

Geral; prestar atendimento médico ambulatorial na 

área de ginecologia obstetrícia; realizar consultas de 

pré-natal na obstetrícia; realizar consultas clínicas e 

procedimentos na UBS e, quando indicado ou 

necessário, no domicílio, orientar a respeito do 

planejamento familiar e dos métodos contraceptivos 

existentes; realizar exames preventivos de câncer 

ginecológico e de mama; efetuar coleta de citologia 

ginecológica; realizar cauterização de ectopia 

cervical e inserção de DIU – Dispositivo 

IntraUterino.Manter registro de pacientes atendidos 

anotando a conclusão diagnóstica, tratamento e 

evolução da doença para efetuar orientação 

terapêutica, meio eletrônico e físico. Participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos, 

programas e projetos de sua especialidade. 

8 Rede 

Municipal 
de Saúde. 

01 Médico Pediatra Ensino 

Superior 
relacionado 
a carreira 
correspond
ente. 

Certificado de 

conclusão de 
medicina com 
o devido 
registro 
regular no 
órgão de 

classe 
competente. 

20h/s R$ 5.246,82 O profissional será responsável por realizar 

atendimento aos pacientes dentro dos preceitos do 
código de ética médica, de acordo com os princípios 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Realizar atendimento na área de pediatria; 
desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; realizar atendimentos, exames, 

diagnósticos, acompanhamento dos pacientes; 
realizar visitas domiciliares quando necessário; 

Realizar encaminhamentos para outro serviço, 
quando julgar necessário, obedecendo a rede de 



referência, contra referência e executar qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo e área. Elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de especialidade; Participar de 
programas de treinamentos, quando convocado. 

Assessorar, elaborar e participar de campanhas 

educativas nos campos da saúde pública e da 
medicina preventiva; Participar, articulado com 
equipe multiprofissional, de programas e atividades 
de educação em saúde visando à melhoria de saúde 
do indivíduo, da família e da população em geral; 

Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, 
interpretar diversos exames e realizar outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou 

terapêutica. Manter registro dos pacientes 
examinados em prontuário médico, relatórios e 

receitas de maneira clara e com letra legível, 
anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença;Efetuar a 
notificação compulsória de doenças; Orientar e zelar 
pela preservação e guarda dos equipamentos, 
aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização; 

O profissional Pediatra deve compartilhar com os 

outros membros da equipe todas as informações 
pertinentes e que auxiliarão no desenvolvimento de 
outras atividades dos demais profissionais da 
equipe. 
Deve participar das reuniões de equipe, para ajudar 

a discutir o planejamento e as ações da equipe, 
reavaliando sistematicamente e readequando o 
processo de trabalho quando necessário. 

09 Rede 
Municipal 

de Saúde. 

03 Médico 
Generalista 

40h/s 

Ensino 
Superior 

relacionado 

Certificado de 
conclusão de 

medicina com 

40h/s R$ 
10.490,64 

Realizar assistência integral (promoção e proteção 

da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 



a carreira 
correspond
ente. 

o devido 
registro 
regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

aos indivíduos e famílias em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, 

idade adulta e terceira idade; realizar consultas 

clínicas e procedimentos na ESF e, quando indicado 

ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações, etc.); realizar 

atividades de demanda espontânea e programada 

em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, 

cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-

cirúrgicas e procedimentos para fins de 

diagnósticos; encaminhar, quando necessário, 

usuários a serviços de média e alta complexidade, 

respeitando fluxos de referência e contra referências 

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 com equipe da ESF e participar de 

ações coletivas no território. 

Manter registro de pacientes atendidos anotando a 

conclusão diagnóstica, tratamento e evolução da 

doença para efetuar orientação terapêutica, por 

meio eletrônico e/ou físico. Participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos, 

programas e projetos de sua especialidade. 

10 Rede 
Municipal 
de Saúde. 

02 Médico 
Generalista 
20h/s 

Ensino 
Superior 
relacionado 
a carreira 

correspond

Certificado de 
conclusão de 
medicina com 
o devido 

registro 

20h/s R$ 5.246,84 Realizar assistência integral (promoção e proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e famílias em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, 



ente. regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

idade adulta e terceira idade; realizar consultas 
clínicas e procedimentos na unidade de saúde e, 
quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, etc); realizar atividades de demanda 
espontânea e programada em clínica médica, 

pediatria, ginecobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, 

pequenas urgências e procedimentos para fins de 
diagnósticos; encaminhar, quando necessário, 
usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra referências 
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 com equipe da unidade de saúde e 
participar de ações coletivas no território. 

Manter registro de pacientes atendidos anotando a 

conclusão diagnóstica, tratamento e evolução da 

doença para efetuar orientação terapêutica, por 

meio eletrônico e/ou físico. Participar do 

planejamento, execução e avaliação de planos, 

programas e projetos de sua especialidade. 

11 Rede 
Municipal 
de Saúde 

01 Médico do 
Trabalho 

Ensino 
Superior 
relacionado 
a carreira 

correspond
ente. 

Certificado de 
conclusão de 
medicina com 
o devido 

registro 
regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

20h/s R$ 5.246,84 Executa trabalhos que requerem constante esforço 

mental e visual, e se destinam a realização de 

exames pré-admissionais, periódicos, de retorno ao 

trabalho, de mudança de função, demissionais, bem 

como, elaboração de programas de prevenção às 

doenças ocupacionais. Descrição Detalhada: fazer 

exame clínico e ou interpretar os resultados de 

exames complementares, para controlar as 

condições de saúde dos mesmos e assegurar a 

continuidade operacional e a produtividade; 



executar exames médicos especiais em 

trabalhadores do sexo feminino, menores, idosos ou 

portadores de subnormalidades, fazendo análises, 

exame clínico, e ou interpretando os resultados de 

exames complementares, para detectar prováveis 

danos à saúde em decorrência do trabalho que 

executam e instruir a administração da empresa 

para possíveis mudanças de atividade; fazer 

tratamento de urgência em caso de acidente de 

trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando 

e ou executando a terapêutica adequada, para 

prevenir consequências mais graves ao trabalho; 

avaliar juntamente com outros profissionais, 

condições de insegurança, visitando periodicamente 

os locais de trabalho, para sugerir à direção da 

empresa medidas destinadas a remover ou atenuar 

os riscos existentes; participar juntamente com os 

profissionais, da elaboração e execução dos 

programas de proteção à saúde dos trabalhadores, 

analisando em conjunto os riscos as condições de 

trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e 

outros, para obter a redução e a absenteísmo e a 

renovação da mão de obra; participar do 

planejamento e execução dos programas de 

treinamento das equipes de atendimento e de 

emergência, avaliando as necessidades e 

ministrando aulas, para capacitar o pessoal 

incumbido de prestar primeiros socorros em caso de 

acidentes graves e catástrofes; participar de 

inquéritos sanitários, levantamento de doenças 

profissionais, lesões traumáticas e estudos 

epidemiológicos, elaborando e ou preenchendo 

formulários próprios e estudando os dados 



estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a 

reduzir a morbidade decorrente de acidentes do 

trabalho, doenças profissionais e doenças de 

natureza não ocupacional; participar de reuniões de 

órgãos comunitários, governamentais ou privados, 

interessados na saúde e bem estar dos 

trabalhadores; participar de congressos médicos ou 

de prevenção de acidentes e divulgar pesquisas 

sobre saúde ocupacional; executar outras 

atribuições afins. 

12 Rede 

Municipal 
de Saúde. 

02 Técnico 

Segurança do 
Trabalho 

Ensino 

técnico 
relacionado 
a carreira 

correspond
ente. 

Certificado de 

conclusão de 
curso técnico 
com o devido 

registro 
regular no 
órgão de 

classe 
competente. 

30h/s R$ 2.455,50 Executa trabalhos que requerem constante esforço 

mental e visual para organizar e executar os 

serviços de engenharia de segurança e saúde 

ocupacional. Inspeciona e verifica as instalações, 

prédios, canteiros de obras e etc., para verificar as 

condições de segurança no trabalho existentes. 

Solicita compra e controla entrega de EPI´s, 

uniformes e outros. Ministra palestras e cursos de 

segurança. Mantém atualizada a CIPA. Descrição 

Detalhada: inspecionar locais, instalações e 

equipamentos dos órgãos municipais, observando as 

condições de trabalho, para determinar fatores e 

riscos de acidentes; estabelecer normas e 

dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e 

verificando sua observância, para prevenir 

acidentes; inspecionar os postos de combate a 

incêndio examinando as mangueiras, hidrantes, 

extintores, para certificar-se de suas perfeitas 

condições de funcionamento; investigar acidentes 

ocorridos, analisando as condições da ocorrência, 

identificando suas causas e propondo providências 



cabíveis; registra as ocorrências em formulários 

específicos, bem como, os encaminhas a quem de 

direito por meio eletrônico ou manual, bem como, 

realiza estatísticas de acidentes, visando melhorar 

as condições de trabalho; participar de reunião 

sobre a segurança do trabalho, fornecendo dados 

relativos ao assunto, apresentando sugestões e 

analisando a viabilidade de medidas de segurança 

proposta, para aperfeiçoar o sistema vigente; 

participar das atividades nos programas específicos 

desenvolvidos na rede básica de saúde do município, 

de acordo com a normatização de serviço; executar 

outras atribuições afins. 

13 Rede 

Municipal 
de Saúde. 

01 Técnico de 

Radiologia 

Ensino 

técnico 
relacionado 

a carreira 
correspond
ente. 

Certificado de 

conclusão de 
curso técnico 

com o devido 
registro 
regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

24h/s R$ 2.090,40 Realizar atendimento/acolhimento para a população 

em geral. Seleciona os filmes a serem utilizados, 

atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo 

médico, para facilitar a execução do trabalho. Coloca 

os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras 

e números radiopacos no filme, para bater as 

chapas radiográficas. Prepara o paciente, fazendo-o 

vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer 

jóia ou objeto de metal, para assegurar a validade 

do exame. Aciona o aparelho de Raio X, observando 

as instruções de funcionamento, para provocar a 

descarga de radioatividade sobre a área a ser 

radiografada. Encaminha o chassi com o filme à 

câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro 

meio, para ser feita a revelação do filme. Registra o 

número de radiografias realizadas, discriminando 

tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a 

elaboração do boletirn estatístico. Controla o 

estoque de filmes, contrastes e outros materiais de 



uso no setor, verificando e registrando gastos, para 

assegurar a continuidade dos serviços. Mantém a 

ordem e a higiene do ambiente de trabalho, 

seguindo normas e instruções, para evitar. Manuseia 

aparelho de Raio X digital e/ou eletrônico. Executa 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

14 Rede 
Municipal 
de Saúde 

04 Psicólogo Ensino 
Superior 
relacionado 

a carreira 
correspond
ente. 

Certificado de 
conclusão de 
curso 

superior com 
o devido 
registro 
regular no 
órgão de 

classe 

competente. 

30h/s R$ 2.600,00 Orientação e atendimento psicológico e 

psicoterápico; - Elaborar projetos Terapêuticos, 

compreendidos na área de atuação, através de 

metodologias e técnicas de psicologia; - 

Atendimento ambulatorial psicológico à comunidade; 

- Atuar no âmbito da educação, saúde, lazer, 

trabalho, segurança, justiça, comunidades e 

comunicação, com o objetivo de promover, em seu 

trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser 

humano; - Proceder ao estudo e análise dos 

processos intrapessoais das relações interpessoais, 

possibilitando a compreensão do comportamento 

humano individual e de grupo; - Aplicar 

conhecimento teórico e técnico da psicologia, com o 

objetivo de identificar e intervir nos fatores 

determinantes das ações e dos sujeitos, em suas 

histórias pessoais, familiares e sociais, vinculando-as 

também a condições políticas, histórias e culturais; - 

Desempenhar suas funções e tarefas profissionais 

individualmente e em equipes multiprofissionais, 

voltados para a saúde da família e da comunidade; - 

Desempenhar suas funções e tarefas profissionais 

individualmente e/ou coletivo. Realizar atividades 

clínicas pertinentes e suas responsabilidades 

profissionais, seja atendimento individual e coletivo, 



criar em conjunto com as Equipes de Atenção Básica 

para abordar problemas vinculados a violência e 

abuso de álcool e outras drogas, desenvolver ações 

de mobilização de recursos comunitários buscando 

constituir espaços de reabilitação psicossocial na 

comunidade, como oficinas comunitárias. Apoiar as 

Equipes de Atenção Básica na abordagem e no 

processo de trabalho referente aos casos de 

transtornos mentais severos e persistentes, uso 

abusivo de álcool e outras drogas, pacientes 

egressos de internações psiquiátricas, pacientes 

atendidos no Centro de Apoio Pscossocial - CAPS, 

tentativas de suicídio, situações de violência intra-

familiar. Discutir com as Equipes de Saúde da 

Família os casos identificados que necessitem de 

ampliação clinica em relação à questões subjetivas. 

Criar, em conjunto com as Equipes de Saúde da 

Família, estratégias para abordar problemas 

vinculados a violência e ao abuso de álcool, tabaco e 

outras drogas, visando redução de danos e a 

melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de 

maior vulnerabilidade. Desenvolver ações de 

mobilização de recursos comunitários buscando 

constituir espaços de reabilitação psicossocial na 

comunidade, como oficinas comunitárias, 

destacando a relevância da articulação intersetorial 

– conselhos tubulares associações de bairro, grupos 

e ações educativas. Ampliar o vinculo com as 

famílias, tornando-as parceiras no tratamento e 

buscando constituir redes de apoio e integração.  

15 Rede 
Municipal 

de Saúde. 

03 Analista de 
Patologia/Biom

édico/Biólogo 

Ensino 
Superior 

relacionado 

Certificado de 
conclusão de 

curso 

30h/s R$ 2.600,00 Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico e 

nas atividades complementares de diagnósticos. 



a carreira 
correspond
ente. 

superior 
relacionado 
ao cargo 
correspondet
e com o 
devido 

registro 

regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

Realizar análises, assumir responsabilidade técnica. 

Assumir e executar o processamento de amostras 

biológicas, suas análises e firmar os respectivos 

laudos. Supervisionar os respectivos setores 

técnicos. Operar equipamentos analíticos e de 

suporte. Executar, checar, calibrar e fazer 

manutenção corretiva dos equipamentos. Realizar 

coleta de amostras e dados em laboratório ou em 

atividades de campo. Elaborar analise de materiais e 

substancias em geral, utilizando métodos específicos 

para cada caso. Efetuar registros das análises 

realizadas. Proceder montagem e execução de 

experimentos para utilização em aulas 

experimentais e ensaios de pesquisa. Auxiliar na 

elaboração de relatórios técnicos e na computação 

de dados estatísticos, reunindo os resultados dos 

exames e informações. Zelar pela limpeza e 

conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos 

em geral dos laboratórios de pesquisa e didáticos. 

Controlar o estoque de material de consumo dos 

laboratórios. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de dificuldade. Obedecer às normas 

técnicas de biossegurança na execução de suas 

atribuições. Auxiliar e executar atividades 

padronizadas de laboratório - automatizadas ou 

técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas 

áreas de parasitologia, microbiologia médica, 

imunologia, hematologia, bioquímica, biologia 

molecular e urinálise. Colaborar, compondo equipes 

multidisciplinares, na investigação e implantação de 

novas tecnologias biomédicas relacionadas às 

análises clínicas. Operar e zelar pelo bom 

funcionamento do aparato tecnológico de laboratório 



de saúde. Participar na elaboração e atualização de 

protocolos. Direcionar as atividades no serviço 

público conforme normativas vigentes. Realizar 

pareceres técnicos em acordo com sua área de 

atuação. Quando habilitado, operar aparelhos de 

imagem. Realizar preceptoria no SUS. Executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade associado à sua especialidade ou 

ambiente. Executar quaisquer outras atividades 

correlatas. 

16 Rede 

Municipal 
de Saúde. 

02 Auxiliar de 

Saúde Bucal 

Ensino 

médio e 
curso 
relacionado 

a carreira 
correspond
ente. 

Certificado de 

conclusão de 
curso de 
auxiliar de 

saúde bucal 
com o devido 
registro 

regular no 
órgão de 
classe 
competente. 

40h/s R$ 2.275,00 Realizar a atenção em saúde bucal individual e 

coletiva das famílias, indivíduos e a grupos 

específicos, atividades em grupo na Unidade de 

Saúde e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 

(escolas, associações entre outros), segundo 

programação e de acordo com suas competências 

técnicas e legais; Coordenar a manutenção e a 

conservação dos equipamentos odontológicos; 

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 

referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe, buscando aproximar e integrar ações de 

saúde de forma multidisciplinar; Apoiar ACS nas 

ações de prevenção e promoção da saúde bucal; 

Participar das ações educativas atuando na 

promoção da saúde e na prevenção das doenças 

bucais; Participar da realização de levantamentos e 

estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 

examinador; Realizar o acolhimento do paciente nos 

serviços de saúde bucal; Auxiliar e instrumentar o 

cirurgião-dentista nas intervenções clínicas e 

procedimentos demandados pelo mesmo; Executar a 



organização, limpeza, assepsia, desinfecção e 

esterilização do instrumental, dos equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; Aplicar 

medidas de biossegurança no armazenamento, 

manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos; Realizar ações de promoção e 

prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos 

e indivíduos, mediante planejamento local e 

protocolos de atenção à saúde; Auxiliar e 

instrumentar os profissionais nas intervenções 

clínicas. Realizar o acolhimento do paciente nos 

serviços de saúde bucal; Exercer outras atribuições 

que sejam de responsabilidade na sua área de 

atuação. Realizar e apoiar nos registros, anotações e 

produções em prontuário físico e/ou eletrônico. 

 



             

ANEXO II 

CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 25 de março de 2022 

Inscrições no Processo Seletivo no 

site www.cruzeiro.sp.gov.br; 
28, 29, 30/03/22  

Entrega presencial de documentos na 
Sede da Secretária de Saúde 

31, 01 e 02/04/22 

Divulgação das inscrições deferidas e 
indeferidas 

08/04/22 

Prazo Recurso 11/04/22 

Divulgação da classificação provisória  12/04/22 

Prazo Recurso 13/04/22 

Homologação  14/04/22 

 

 

 

As inscrições e os recursos deverão ser entregues na sede da Secretaria de 

Saúde, localizada na Avenida Minas Gerais, nº 500, II Retiro da 

Mantiqueira, Cruzeiro-SP, das 9:00 às 14:00, Sala do Auditório.  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Rua Cap. Neco, nº 118, Centro – Cruzeiro/SP – Cep: 12.701-350 

CNPJ: 46.668.596/0001-01 
E-mail: adminstracao@cruzeiro.sp.gov.br 

 

http://www.cruzeiro.sp.gov.br/


     
  

ANEXO III 

Critérios de análise de títulos, curricular e pontuação. 

Código Vaga 01 

Pré-Requisitos de Formação: Enfermeiro com registro no Conselho 
de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 

graduação em saúde 
pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 
extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual concorre 

1 ponto para cada 

6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional : 10 pontos 

Total da somatória depontos : 28 pontos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Rua Cap. Neco, nº 118, Centro – Cruzeiro/SP – Cep: 12.701-350 

CNPJ: 46.668.596/0001-01 
E-mail: adminstracao@cruzeiro.sp.gov.br 

 



Código Vaga 02 

Pré-Requisitos de Formação: Técnico de Enfermagem com 
Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de curso em 

saúde pública 

3 9 pontos 

Certificado de curso 

correspondente ao 

cargo ao qual concorre  

2 6 pontos 

Pontuação máxima títulos: 15 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

como técnico de 
enfermagem 

1 pontos para 

cada 6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória depontos : 25 pontos 

 

Código Vaga 03 

Pré-Requisitos de Formação: Nutricionista com Registro no 

Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 
graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
na área a qual 

concorre. 

1 ponto para cada 
6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória depontos : 28 pontos 

 



 

Código Vaga 04 

Pré-Requisitos de Formação: Farmacêutico com Registro no 

Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 

graduação em saúde 

pública. 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área. 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 
concorre. 

 

1 ponto para cada 

6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória depontos : 28 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código Vaga 05 

Pré-Requisitos de Formação: Auxiliar de Farmácia com Certificado 

de curso da área 

Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de curso de 

extensão ligado ao 

cargo ao qual concorre 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 03 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência 

comprovada em 
auxiliar de farmácia  

1 pontos para 

cada 6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 13 pontos 

 

Código Vaga 06 

Pré-Requisitos de Formação: Dermatologista com Registro no 
Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de 

especialização em 
saúde pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 
extensão, congressos. 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
na área a qual concorre 

1 ponto para cada 
6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional : 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

 



 

Código Vaga 07 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Ginecologista com Certificado 

de especialização em Ginecologia com Registro no Conselho de 
Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de 

especialização em 
saúde pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 
extensão, congressos. 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
na área a qual concorre 

1 ponto para cada 
6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional : 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

Código Vaga 08 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Pediatra com Certificado de 

especialização em Ginecologia com Registro no Conselho de Classe.  

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de 
especialização em 

saúde pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 

concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 

completos 

10 pontos 



Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória depontos : 28 pontos 

Código Vaga 09 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Generalista 40h/s com 

Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 
graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 
graduação em qualquer 

área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
na área a qual 

concorre. 

1 ponto para cada 
6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código Vaga 10 

Pré-Requisitos de Formação: Médico Generalista 20h/s com 

Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 

graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 
concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória depontos : 28 pontos 

 

Código vaga 11 

Pré-Requisitos de Formação: Médico do Trabalho com Certificado 
de especialização em Medicina do Trabalho com Registro no Conselho 

de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 
graduação em saúde 

pública 

3 

 

9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual 

concorre. 

1 ponto para cada 

6 meses 

completos 

10 pontos 



Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória depontos : 28 pontos 

 

 

Código Vaga 12 

Pré-Requisitos de Formação: Técnico de Segurança do Trabalho 
com registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de curso de 

extensão ligado ao 

cargo ao qual concorre 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 03 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

como técnico de 
segurança do trabalho 

1 pontos para 

cada 6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 13 pontos 

 

 

Código Vaga 13 

Pré-Requisitos de Formação: Técnico de Radiologia com registro 

no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de curso de 

extensão ligado ao 

cargo ao qual concorre 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 03 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 
como técnico de 

radiologia 

1 pontos para 
cada 6 meses 

completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 13 pontos 

 



 

Código Vaga 14 

Pré-Requisitos de Formação: Psicólogo com Registro no Conselho 

de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 

graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

como psicólogo. 

1 pontos para 

cada 6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de  pontos : 28 pontos 

 

Código Vaga 15 

Cargo: Analista de Patologia  
Pré-Requisitos de Formação: Biomédico/Biólogo/Bioquímico com 

registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 

para cada título 

Valor máximo 

Certificado de pós 
graduação em saúde 

pública 

3 9 pontos 

Certificado de pós 

graduação em qualquer 
área 

2 6 pontos 

Certificado de curso de 

extensão 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 18 pontos 

 

Experiência 
profissional 

Valor unitário 
para ano de 

experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

na área a qual concorre 

1 ponto para cada 

6 meses 

completos 

10 pontos 



Pontuação máxima experiência profissional : 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 28 pontos 

 

 Código vaga 16 

Pré-Requisitos de Formação: Curso de Auxiliar de Saúde Bucal 
com Registro no Conselho de Classe. 

 Títulos Valor unitário 
para cada título 

Valor máximo 

Certificado de curso de 

extensão ligado ao 

cargo ao qual concorre 

1 3 pontos 

Pontuação máxima títulos: 03 pontos 

 

Experiência 

profissional 

Valor unitário 

para ano de 
experiência 

Valor máximo 

Experiência profissional 

como auxiliar de saúde 
bucal 

1 pontos para 

cada 6 meses 
completos 

10 pontos 

Pontuação máxima experiência profissional: 10 pontos 

Total da somatória de pontos : 13 pontos 

 



           
                       

 ANEXO - IV  
FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

Para recorrer, o candidato deverá identificar-se, explicitar contra que 

etapa do Processo Seletivo Simplificado está recorrendo, manifestar 
sua solicitação e fundamentá-la, conforme modelo abaixo: 

 
 

 
RECURSO 

Candidato: 

__________________________________________________________
______  

CPF:________________ RG: _______________ E-mail: 
____________________________  

Recorrer contra: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

______________________________  
( ) Classificação Preliminar  

Solicita: 
__________________________________________________________

__________________________________________________________
______________________________  

Justificativa do Recurso: 
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____________________________________________  
 

 
Cruzeiro,          de março de 2022. 

 
 

______________________________ 

Assinatura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 
Rua Cap. Neco, nº 118, Centro – Cruzeiro/SP – Cep: 12.701-350 
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