ANEXO I
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
CARGO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO, REQUISITOS DO CARGO E SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
Número de Vagas
Cargos

Gerais

Carga
Horária

Remuneração
mensal

Reserva
PD(5%)

Escolaridade Mínima
Exigida E Outras
Exigências Do Cargo

Médico Psiquiatra
CAPS

4

-

10h/semanais

R$3.390,48

Nível Superior em
Medicina e
Especialização em
Psiquiatria
Registro no órgão da
classe.

Fonoaudiólogo

1

-

30h/semanais

R$2.069,09

Nível Superior em

Atribuição

As tarefas que se destinam a planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência
em saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais e/ou
grupais dentro de uma equipe multidisciplinar nos níveis preventivo, curativo, de reabilitação e
de reinserção social; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização
profissional nas unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir; efetuar
exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; participar de Junta Médica quando
convocado; realizar exames clínicos, diagnósticos e tratamento médico; participar, conforme a
política interna do poder executivo municipal, de projetos, cursos, eventos, convênios e
programas; realizar exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem
como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores
Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócios sanitários da comunidade, de forma
a desenvolver indicadores de saúde da população da rede municipal e ensino; assessorar a
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;
participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; proceder às perícias médicoadministrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em
normas e regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar
das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo
dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,
emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisado e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Prestar assistência fonoaudiológica à população nas diversas unidades municipais de saúde e de

Fonoaudiologia;
Registro no órgão da
classe.
Assistente Social/
Programa de
integração ao
mundo do
trabalho/PMCMV
Psicólogo /
Programa de
integração ao
mundo do
trabalho/PMCMV

6

1

120h/mensais

R$1.779,77

Nível superior em
Serviço Social;
Registro no Conselho de
Classe

Orientar e acompanhar moradores dos residenciais PMCMV na formação de um ambiente
social saudável nos termos do programa estabelecido em convênio; Ou atuar no Programa de
Integração ao Mundo do Trabalho executando tarefas de sua atividade em geral, além de
tarefas afins.
Orientar e acompanhar moradores dos residenciais PMCMV na formação de um ambiente
social saudável nos termos do programa estabelecido em convênio; Ou atuar no Programa de
Integração ao Mundo do Trabalho executando tarefas de sua atividade em geral, além de
tarefas afins.

3

-

120h/mensais

R$1.941,03

Nível Superior em
Psicologia; Registro no
órgão da classe

Pedagogo
/PMCMV

3

-

120h/mensais

R$1.779,77

Nível Superior em
Pedagogia

Agente
Administrativo/PM
CMV

2

-

120h/mensais

R$1.056,73

Nível Médio Completo

R$1.202,44

Nível Fundamental
Completo; Curso
Introdutório De
Formação Inicial E
Continuada; Residir Na
Área Da Comunidade
Em Que Atuar.

R$1.202,44

Nível Fundamental
Completo; Curso
Introdutório De
Formação Inicial E
Continuada;

Agente
Comunitário de
Saúde

Agente
Comunitário de
Endemias

24

17

1

1

40h/semanais

40h/semanais

educação, visando à restauração da capacidade de comunicação dos pacientes e alunos.

Orientar e acompanhar moradores dos residenciais PMCMV na formação de um ambiente
social saudável nos termos do programa Convivência Social e Cidadania. Executar tarefas de
sua atividade em geral, além de tarefas afins.
Executar tarefas burocráticas de complexidade média, atendendo bem os clientes internos e
externos, operando microcomputadores, calculadoras, fax e equipamentos afins, elaborando,
preenchendo e arquivando documentos, a fim de finalizar, com efetividade, processos das áreas
administrativas. Analisar documentos, trabalhar informação, fixar rotinas e estratégias de
tarefas especiais, voltadas para a consolidação institucional da organização e sua visibilidade
sócio-política positiva.
Utilizar instrumentos para diagnostico demográfico e sociocultural da comunidade; promoção
de ações de educação para a saúde individual e coletiva;o registro para fins exclusivos de
controle e planejamento das ações de saúde, de nascimento, óbito, doenças e outros agravos à
saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área de
saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco
à família; a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas
que promovam a qualidade de vida implantadas pelo Governo Federal, estadual e municipal de
acordo com o planejamento da equipe.
Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, ações de
defesa sanitária, combate às endemias e zoonoses mediante ações de campo, realizações de
relatórios e outras ações na saúde pública; executar tarefas de sua atividade em geral, além de
tarefas afins.

