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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO 

DETERMINADO – CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO – COVID 19 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2021 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, inscrita sob o 

CNPJ 46.482.832/0001-92, com sede de seu governo estabelecida nesta cidade, na 

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – CEP 11.600-200, faz saber a todos 

quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que realizará o 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO (TEMPO 

DETERMINADO) PARA OS CARGOS relacionados abaixo pelo período de até 180 

(cento e oitenta) dias, com início do contrato para o dia 01/03/2021 e objetivando 

também a criação de cadastro reserva pela Lei Complementar Municipal nº 

203/2015, de acordo com o Artigo 37, IX da Constituição Federal e consoante com 

as instruções especiais abaixo transcritas, visando ainda a criação de cadastro 

reserva. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1. O presente processo seletivo simplificado será regido pelas disposições contidas 

na Lei Complementar nº 203/2015 e pelas regras deste edital. 

2. O processo seletivo será realizado no município de São Sebastião/SP e a(s) 

vaga(s) disponíveis são para atuação nesta cidade. 

3. As informações sobre quantidade de vagas, requisitos mínimos, atribuições, 

critérios de classificação, salário base, benefícios e jornada de trabalho estão 

dispostas na Tabela abaixo: 

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA SALÁRIO R$ BENEFÍCIOS PRÉ- REQUISITO 

Técnico de 

Enfermagem 
50 40 horas semanais 2.765,34 

Vale 

Transporte e 

Vale Refeição 

- Ensino médio 

completo; 

- Curso Técnico 

em Enfermagem 

com registro no 

COREN.                                                                                                                             
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Enfermeiro 6 40 horas semanais 8.064,45 

Vale 

Transporte e 

Vale Refeição 

- Ensino Superior 

completo em 

Enfermagem com 

registro no 

COREN. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 
 
4. As inscrições serão realizadas nos dias úteis no período de 01 de fevereiro de 

2021 a 05 de fevereiro de 2021 das 9h às 17h, na modalidade presencial, na 

Secretaria Municipal da Saúde, estabelecida à Rua Prefeito Mansueto Pierotti, nº 

391, Centro – São Sebastião/SP (Salas 113, 114 e 117). 

5. Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO 

– ANEXO II, e entregar cópia dos seguintes documentos:  

a) CÉDULA DE IDENTIDADE; 

b) COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (CONFORME OS PRÉ REQUISITOS); 

c) COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO NO CONSELHO DE CLASSE DA 

CATEGORIA. 

6. Comprovantes de experiência profissional no cargo para o qual o candidato se 

inscreveu para a finalidade de pontuação para classificação, nos termos do Item 

31 - PROVA DE TÍTULOS E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA deste Edital, 

servindo de comprovante cópia de: contratos de trabalho e/ou cópia da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS nas respectivas páginas 

de contrato e identificação. As cópias seguirão os mesmos termos de 

entrega dos demais documentos. 

7. Títulos para fins de pontuação para classificação, nos termos do item 31 - 

PROVA DE TÍTULOS E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA deste edital. 

8. Todos os documentos deverão ser entregues em cópia autenticada ou mediante 

apresentação dos originais para conferência e validação. 

 



 

3 
Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 214– Centro – São Sebastião/SP 

Fone/Fax: 3891-3400 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br  

9. Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais terão assegurados o pleno 

exercício dos direitos, desde que compatíveis com as atribuições técnicas, físicas e 

psicológicas relativas ao cargo.  

9.1 Será considerada Pessoa Portadora de Necessidades Especiais aquela que 

se enquadre nas condições estabelecidas no Decreto Federal nº 3.298, de 

20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei 

Estadual nº 14.481, de 13/07/2011. 

9.2 No ato da inscrição, juntamente com a ficha de inscrição devidamente 

preenchida, o candidato Portador de Necessidades Especiais deverá: 

a) Anexar Laudo Médico que ateste a espécie e o grau/nível da 

deficiência de que é portador, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 

deficiência; 

b) Requerer, se necessário, tratamento especial para realização de sua 

prova, exceto autorização para realização da prova fora do local previamente 

designado. 

9.3 A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 

razoabilidade. 

10. O candidato portador de necessidades especiais deverá fazer sua opção com 

o correto preenchimento do campo próprio na ficha de inscrição, inscrevendo-se nas 

mesmas formas estabelecidas para os demais candidatos, vedadas quaisquer 

alterações posteriores. 

11. Durante a realização da inscrição, será avaliado pelos membros do Comitê de 

Gestão de Crise (CGC) conforme Portaria 577/2020, se o candidato preenche os 

requisitos exigidos para o cargo, mediante verificação da documentação 

apresentada, dispondo a Prefeitura de São Sebastião o direito de excluir do 

processo seletivo aquele que não preencher os requisitos exigidos. 

12. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura de São Sebastião o direito de 

excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma 

completa, correta e legível e/ou não assiná-lo. 
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13. Não serão aceitas solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente 

ao estabelecido neste Edital. 

14. A Fase de Inscrição terá caráter Eliminatório. 

15. O Comprovante de inscrição autenticado pelo funcionário responsável pelo 

recebimento deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de 

realização da prova escrita e em cada etapa deste Processo de Recrutamento e 

Seleção Simplificado, juntamente com um documento de identificação pessoal com 

foto. 

16. Não poderá realizar a etapa correspondente o candidato que não apresentar 

os documentos em conformidade com o item 15. 

17. O candidato que não realizar a inscrição não poderá realizar a prova escrita e 

demais etapas, se houver. 

18. O candidato que, devidamente inscrito, não realizar a etapa da prova escrita, 

será automaticamente eliminado do processo seletivo. 

 

III – DO PROCESSO SELETIVO 
19. O Processo Seletivo Simplificado para Contratação por Prazo Determinado 

compreenderá as seguintes etapas e fases: 

20. INSCRIÇÃO - que será realizada conforme CAPITULO II – DAS 

INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO, deste edital. 

21. PROVA ESCRITA (QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA) – que será 

realizada com base no conteúdo programático informado no ANEXO III deste edital. 

 A data prevista para realização da Prova é 09 de fevereiro de 2021 com 

início às 10h com duração máxima de 02 (duas) horas. Havendo alteração no 

cronograma previsto, conforme ANEXO V, será publicada divulgação das 

alterações e novo cronograma. O local para realização da prova será 

divulgado juntamente com a divulgação de inscritos e convocação para prova. 

 

22. Não serão admitidos, no dia da prova, candidatos fazendo uso de roupas de 

banho e/ou sem camisa. 
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23. Não será admitido o uso de aparelhos eletrônicos e/ou de comunicação para 

auxílio na realização da prova. 

24. Os aparelhos telefônicos deverão ser desligados e mantidos fora da superfície 

da mesa durante o período da prova. 

25. As provas deverão ser preenchidas à caneta na cor azul. 

26. Não será admitida comunicação entre os candidatos durante a realização da 

prova. 

27. A prova será composta por 10 (dez) questões, de múltipla escolha, 

desenvolvida com base no conteúdo descrito no ANEXO III e será dividida da 

seguinte maneira: 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos específicos. 

 05 (cinco) questões de assuntos relacionados ao Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

28. Serão consideradas erradas as questões que possuírem mais de uma 

alternativa marcada como correta, bem como aquelas com rasuras que dificultem a 

correção da prova. 

29. Será considerado o total de acertos do candidato, convertendo esse valor em 

pontos de acordo com o número de questões válidas, conforme fórmula a seguir: 

P = (50 / QV) x TA, onde: 

P = Pontuação do Candidato na Prova Escrita 

QV = Quantidade de Questões válidas da Prova Escrita 

TA = Total de Acertos do Candidato 

 

30. A Prova Escrita terá caráter Classificatório. 

31. PROVA DE TÍTULOS E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA 

32. A prova de títulos e comprovação de experiência terá caráter classificatório. O 

candidato que não entregar o Título e comprovante de experiência não será 

eliminado do processo seletivo. 

 

33. O candidato deverá protocolar os documentos conforme capítulo II – DAS 

INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO. 
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34. Após o prazo estabelecido no item 4 não serão aceitos Títulos e 

comprovantes de experiência, sob qualquer hipótese. 

35. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por 

Diplomas e Certificados definitivos de conclusão de curso expedidos por 

estabelecimento e instituições de ensino regularizadas perante os órgão e entidades 

oficiais de ensino estaduais e federais, em papel timbrado, e deverão conter carimbo 

e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 

36. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações ou 

certidões deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, bem como 

deverão ser expedidos por Instituição Oficial, em papel timbrado, e deverão conter 

carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 

documento. 

37. Os certificados de Pós Graduação Lato Sensu, com o mínimo de 360 

(trezentas e sessenta) horas, deverão estar de acordo com a Resolução CNE/CES 

nº 1, de 8 de junho de 2007. 

38. No caso de Certificado de Conclusão de Pós Graduação “Stricto Sensu” 

(Mestrado ou Doutorado), este deverá conter a data de conclusão e a aprovação da 

Dissertação ou Defesa da Tese. 

39. Somente serão válidos para efeito de contagem dos títulos de Mestre e 

Doutor, os cursos reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES/MEC. 

40. Serão aceitos curso de qualificação que forem representados por Diplomas 

e Certificados de conclusão, expedidos por estabelecimento e instituições de ensino 

regularizadas com indicação de números horas do curso. 

41. Para fins de pontuação por comprovação de experiência, serão aceitos 

documentos conforme previstos no item 6. 

42. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação dos 

documentos de Títulos e comprovação de experiência. 

 
43. Não serão aceitas substituições de documentos. 

44. Serão considerados as seguintes pontuação e comprovação: 
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TÍTULOS PONTUAÇAO COMPROVAÇÃO 

a) Doutorado na área da 

Educação - Pós Graduação 

Stricto Sensu, concluído até 

a data de apresentação dos 

títulos. 

3 

Cópia autenticada do Diploma 

devidamente registrado ou de Certificado/ 

Certidão/ Declaração de conclusão de 

curso, contendo a data da colação de grau 

e acompanhado(a) da cópia autenticada 

do respectivo Histórico Escolar. 

b) Mestrado na área da 

Educação - Pós Graduação 

Stricto Sensu, concluído até 

a data de apresentação dos 

títulos. 

2 

Cópia autenticada do Diploma 

devidamente registrado ou de Certificado/ 

Certidão/ Declaração de conclusão de 

curso, contendo a data da colação de grau 

e acompanhado(a) da cópia autenticada 

do respectivo Histórico Escolar. 

c) Pós Graduação Lato 

Sensu (especialização) na 

área da Educação, com 

carga horária mínima de 360 

horas, concluída até a data 

de apresentação dos títulos. 

1 

Cópia autenticada do Certificado, Certidão 

ou Declaração de conclusão do Curso, 

indicando o número de horas e período de 

realização do curso, contendo a data da 

colação de grau. No caso de Declaração 

ou Certidão de conclusão de curso, estas 

devem vir acompanhadas da cópia 

autenticada do respectivo Histórico 

Escolar 

d) Cursos de qualificação 

pertinentes a área de 

atuação de 41 a 60 horas. 

1 
Cópia do Certificado e/ou Diploma, 

indicando o número de horas. 

e) Cursos de qualificação 

pertinentes a área de 

atuação de 61 a 80 horas. 

2 
Cópia do Certificado e/ou Diploma, 

indicando o número de horas. 

f) Cursos de qualificação 

pertinentes a área de 
3 

Cópia do Certificado e/ou Diploma, 

indicando o número de horas. 
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IV - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
 

45.  A nota final de cada candidato será IGUAL ao total de pontos obtidos na 

prova objetiva, acrescido dos pontos obtidos na prova de títulos e acrescido 

dos pontos de comprovação de experiência. 

46. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em 

lista de classificação por opção de cargo. 

47. O resultado provisório do Processo Seletivo será publicado no Diário Oficial 

Eletrônico Municipal (acesso pelo site www.saosebastiao.sp.gov.br) e divulgado na 

Internet no endereço eletrônico www.saosebastiao.sp.gov.br, cabendo recurso nos 

termos do Capítulo VI Dos Recursos deste Edital. 

 

48. Os candidatos concorrentes às vagas inscritos como portadores de 

necessidades especiais serão classificados em lista separada das destinadas à 

ampla concorrência e, também, em lista destinada à ampla concorrência. 

atuação acima de 81 horas. 

g) Efetivo exercício 

profissional na área 

específica pretendida, no 

período inferior de 1 (um) 

ano de experiência. 

3 

Comprovado através da cópia da Carteira 

de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 

ou de Certidões expedidas por Órgãos 

Oficiais.  

h) Efetivo exercício 

profissional na área 

específica pretendida, no 

período de 1 (um) ano a 2 

(dois) anos de experiência. 

8 

i) Efetivo exercício 

profissional na área 

específica pretendida, no 

período acima de 3 (três) 

anos de experiência. 

10 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
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V – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

49.  No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência 

sucessivamente ao candidato que: 

a) Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de 

inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo único, 

do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03; 

b) Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos 

Específicos; 

c) Não dirimido o empate, aplicados os critérios acima, o caso será 

avaliado pelo Comitê de Gestão de Crise (CGC), observada a 

conveniência e atendimento ao interesse público, bem como a 

avaliação em critérios estritamente técnicos e impessoais. 

 

VI – DOS RECURSOS 
 

50. Será admitido recurso contra a avaliação das provas escritas e contra os 

critérios de desempate.  

51. O prazo para interposição de recurso será de 01 (um) dia útil considerado o 

primeiro dia útil posterior à publicação do ato. 

52. Os recursos deverão ser protocolados na Secretaria Municipal de Saúde à 

Rua Prefeito Mansuetto Pierotti, nº 391 – Centro, São Sebastião/SP, no horário 

compreendido entre 8h e 17h, no prazo estabelecido no Anexo V. 

53. Não serão aceitos recursos via postal, fax ou correio eletrônico, sob pena de 

serem preliminarmente indeferidos. 

54. Os recursos deverão ser devidamente fundamentados e constar nome 

completo do candidato, RG e CPF e o cargo que estará concorrendo. 

 
55. Se da análise do recurso resultar anulação de item integrante de prova 

escrita, o número de questões válidas será reduzido para todos os candidatos, 

independente de terem recorrido. 
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56. Serão preliminarmente indeferidos recursos extemporâneos, inconsistentes, 

que estejam fora de qualquer uma das especificações e/ou não atendam às 

exigências estabelecidas neste Edital. 

57. Os recursos não terão efeito suspensivo. 

 
VII – ADMISSÃO 

 

58. Publicada a classificação e convocação, o candidato convocado deverá se 

apresentar no prazo estipulado no edital de convocação para apresentação da 

documentação de admissão, descrito ANEXO IV. 

59. A não apresentação da documentação, bem como a apresentação em 

desconformidade com no ANEXO IV ensejará a desclassificação do candidato e 

convocação do próximo candidato classificado. 

60. EXAME MÉDICO OCUPACIONAL DE ADMISSÃO – publicada a convocação 

dos candidatos classificados, o candidato deverá comparecer no dia e horário 

estipulado, para realização de Exame Médico Ocupacional de Admissão em Unidade 

de Saúde Ocupacional da Prefeitura de São Sebastião. 

61. O Exame, composto por avaliação clínica e exames complementares, tem 

caráter Eliminatório, estando eliminado o candidato que, no exame, for considerado 

INAPTO pelo médico do trabalho. 

62. A não realização do exame, no todo ou em parte dele, no prazo estipulado 

ensejará a desclassificação do candidato e convocação do próximo candidato 

classificado. 

 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

63. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o processo 

seletivo contidas nos Comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados ou 

fornecidos diretamente ao candidato. 

 

64. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de 

todos os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo no site da 

Prefeitura Municipal de São Sebastião, disponível no endereço eletrônico: 
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www.saosebastiao.sp.gov.br, no Diário Oficial Eletrônico Municipal disponível no 

endereço eletrônico: www.saosebastiao.sp.gov.br. 

65. O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 06 (seis) 

meses, a contar da data de publicação do resultado e respectiva homologação, 

podendo se prorrogado por mais 6 (seis) meses a critério da administração. 

66. O candidato aprovado deverá manter junto a Secretaria Municipal da Saúde, 

durante o prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, 

telefone e email atualizado, visando a eventuais convocações, não lhe cabendo 

qualquer reclamação, caso não seja possível efetivar a convocação por falta dessa 

atualização. 

67. A contratante poderá a seu critério e a qualquer tempo, desde que, em 

atendimento à conveniência e interesse público, suspender, revogar ou invalidar o 

Processo Seletivo, não assistindo aos candidatos direito à reclamação de qualquer 

natureza. 

68. O candidato, por ocasião da sua contratação, declarará sua condição relativa 

à acumulação de cargos públicos e declara estar ciente de que a acumulação ilegal 

de cargos é crime e enseja a desclassificação e/ou a rescisão do contrato de 

trabalho. 

69. O candidato poderá se inscrever para mais de uma vaga sendo que sua 

admissão para os dois ou mais empregos está condicionada ao atendimento à 

Constituição Federal, quanto a acumulação legal de cargos, prevista em seu Artigo 

37, inciso XVI e demais normativas relativas à matéria. Em havendo acumulação 

ilegal, o candidato deverá optar pelo emprego ou pelos empregos que atendam 

regra legal. 

70. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de 

outra natureza, ocorridas no decorrer desse processo seletivo, mesmo que só 

verificada posteriormente, inclusive após a entrada em exercício no cargo eliminará 

o candidato, anulando-se todos nos atos e efeitos decorrentes de sua inscrição. 

71. Os candidatos poderão obter informações relativas a este Processo Seletivo 

na Sede da Secretaria Municipal de Saúde ou pelos telefones 3891-3404 / 3891-

3406 / 3891-3414 entre 09h e 16h. 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/
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72. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. 

73.  São requisitos básicos exigidos para a contratação: 

 Ter sido aprovado no processo seletivo; 

 Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 

candidato brasileiro, do sexo masculino, até 45 (quarenta e cinco) anos; 

 Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, estabelecido 

neste edital; 

 Possuir capacidade civil para o exercício das atribuições do posto de trabalho; 

 Cumprir as determinações deste edital; 

 Ter registro ativo no órgão de classe profissional, quando necessário ao 

exercício profissional. 

74. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO 

ANEXO III – CONTEUDO PROGRAMÁTICO – PROVA ESCRITA 

ANEXO IV – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE ADMISSÃO 

ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

75. O Departamento de Recursos Humanos incumbido da responsabilidade de 

realizar a admissão dos convocados, fazer os devidos lançamentos junto ao 

Portal da Transparência Municipal, bem como na área destinada ao Portal da 

Transparncia Municipal / COVID-19. 

  

 

São Sebastião, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
PREFEITO 
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ANEXO I 
 

Enfermeiro (40 horas) 

Requisitos de admissão: Curso superior completo em enfermagem e inscrição no 

Conselho Regional de Enfermagem. 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, conforme escala de 

revezamento de folgas. 

Descrição das atribuições: 

Atuar na Campanha de Imunização da COVID-19; Elaborar plano de enfermagem a 

partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos 

pacientes e doentes; Planejar, organizar, coordenar, executar, avaliar e dirigir os 

serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir 

um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem de maior 

complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos 

pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sócio‐ sanitários da comunidade a ser 

atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer programas para 

atender às necessidades de saúde da comunidade, dentro dos recursos disponíveis; 

Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando 

reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e 

orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; 

Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem 

como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços 

médicos e de enfermagem; 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 

à 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 
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estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

técnico‐ científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao Município; Participar de campanhas de educação e saúde; Dirigir 

o órgão da instituição de saúde pública, e chefiar serviço e/ou unidades de 

enfermagem; organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades técnicas 

e auxiliares; Elaborar e atualizar manual de enfermagem (normais, rotinas e 

procedimentos) que vise à melhoria da assistência de enfermagem; Definir e avaliar 

a previsão e distribuir dos recursos humanos, materiais e custos necessários a 

assistência de enfermagem; Planejar e executar os trabalhos diretos de enfermagem 

ao usuário em grave, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade 

de tomar decisões imediatas; Realizar avaliação de complexidades das atividades 

de enfermagem delegando‐as sob sua supervisão; Participar no planejamento, 

execução, supervisão e avaliação; Participar de equipes na comissão ética em 

saúde; Participar na elaboração de normas, rotinas e procedimentos dos serviços de 

saúde; Colaborar na elaboração e oficialização do sistema de referência e contra 

referência no atendimento à saúde da população; Participar em projetos de 

construção e reformas de unidades de saúde; Controlar e distribuir medicamentos 

controlados; Participar na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; 

Participar dos procedimentos relativos a vigilância epidemiológica e sanitária em 

todas as suas etapas; Participar nos programas de formação e desenvolvimento dos 

demais elementos da equipe de saúde; Participar no programa de higiene e 

segurança do trabalho; Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, 

execução e assistência abstétrica em situação de emergência e execução do parto 

sem distócia; Registrar todos os procedimentos e condutas de enfermagem; 

Consulta, prescrição de assistência de enfermagem e cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida; Prescrição de medicamentos, 

previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada 

pela instituição de saúde e registrado em cartório; Participação na elaboração de 

medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados 

aos pacientes; Participar do desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência 
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de saúde; Cumprir e fazer cumprir o código de deontologia da enfermagem. 

 

Técnico em Enfermagem (40 horas) 

Requisitos de admissão: Ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e 

inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. 

Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, conforme escala de 

revezamento de folgas. 

Descrição das atribuições: 

Atuar na Campanha de Imunização da COVID-19. Exerce atividade de nível médico 

técnico, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em 

grau auxiliar, atendimento ao público, executando tarefas de maior complexidade 

que o auxiliar de enfermagem, assiste ao enfermeiro em suas atividades especificas 

e participação no planejamento da assistência de enfermagem. Prestar, sob 

orientação do médico ou do enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, 

ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; Participar da assistência de 

enfermagem; Executar ações assistências de enfermagem, exceto as privativas do 

enfermeiro; Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais 

adequados, segundo orientação medica; Orientar a população em assuntos de sua 

competência; Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e 

equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas; 

Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o 

instrumental necessário, conforme instruções recebidas; Auxiliar na coleta e na 

análise de dados sócios sanitários da comunidade, para o estabelecimento de 

programas de educação sanitária; Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar 

testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e na 

proteção da saúde de grupos prioritários; Participar de programas educativos de 

saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos 

específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas 

de educação e saúde; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de 

enfermagem, verificando o nível de estoque para, quando for o caso, solicitar 

ressuprimento; Supervisionar e orientar a limpeza e desinfecção dos recintos, bem 
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como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Assistir ao enfermeiro 

no planejamento, programação e supervisão das atividades de assistência de 

enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves, 

sob supervisão do enfermeiro; Participar na prevenção e controle das doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; Participar na 

prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Executar tarefas afins e/ou 

outras atividades determinadas pelo enfermeiro; Participar da passagem de plantão, 

devendo estar na unidade com 10 minutos de antecedência; Cumprir o código de 

deontologia da enfermagem. 
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ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

   Nome:  

CPF:  RG:  

DN:  Escolaridade:  

Telefones e celulares para contato:  

E-mail:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  

Desejo inscrever-me para o cargo de:  

Declaro que preencho os requisitos mínimos para o 
cargo deste Processo de Recrutamento e Seleção: 

 
SIM (   )       NÃO (   ) 

Documentos apresentados: 

Relacione, um a um, os documentos apresentados junto à esta Ficha de Inscrição 

 

 

 

 

 

Declaro que as informações acima prestadas são 
verdadeiras. 

 
SIM (   )       NÃO (   ) 

Declaro estar ciente das informações e condições do 
processo, prestados no edital de abertura, aceitando-os 
em sua integralidade. 

 
SIM (   )       NÃO (   ) 

Declaro ser Portador de Necessidade(s) Especial(ais) e 
me inscrevo nos termos do capítulo II - Das Inscrições 
no processo Seletivo, item 9, deste Edital. 

 
SIM (   )       NÃO (   ) 

 
__________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 
_____ / _____ / __________ . 

Data da Inscrição 

 

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

O candidato apresentou os documentos solicitados 
no item 5 do Edital de Abertura do Processo 
Seletivo Simplificado para Contratação por prazo 
determinado? 

 
SIM (   )       NÃO (   ) 

Obs: 

Data e Horário da inscrição:  
_____ / _____ / __________ . 

Data da Inscrição 

Funcionário responsável pelo recebimento da 
inscrição: 

 
 

Assinatura:   
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ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVA ESCRITA 

 

CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Código de Ética Profissional. Política de Saúde: Diretrizes, princípios e bases da 

implantação do SUS. Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Promoção da 

Saúde. Biossegurança e Segurança do Trabalho. Participação na programação de 

enfermagem. Assistência de Enfermagem em Saúde Coletiva. Assistência de 

Enfermagem na Saúde do Adulto. Assistência de Enfermagem Materno Infantil. 

Assistência de Enfermagem em Urgência e Emergência. Assistência de 

Enfermagem ao Idoso. Ações educativas aos usuários dos serviços de saúde. 

Atendimento nos diversos programas de saúde da criança, da mulher, do 

adolescente, do idoso e da vigilância epidemiológica. Preparo e esterilização de 

material, instrumental, ambientes e equipamentos. Higiene, sono e nutrição. Controle 

de abastecimento e estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos. 

Participação na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem, em grau 

auxiliar. Participação na equipe de saúde. Primeiros Socorros. Biossegurança. 

Dietoterapia e Hemoterapia 

 

CARGO DE ENFERMEIRO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

Código de Ética Profissional. Lei do exercício profissional. Política de Saúde: 

Diretrizes, princípios e bases da implantação do SUS. Atenção Básica no Sistema 

Único de Saúde. Vigilância em Saúde. Doenças de notificação compulsória no 

Estado de São Paulo. Promoção da Saúde. Enfermagem em saúde comunitária. 

Sistematização da assistência de enfermagem. Administração do serviço de 

enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização, comando, 

controle, avaliação e treinamento em serviço. Sinais Vitais. Avaliação de saúde. 

Assepsia e controle de infecções. Manejo da dor. Higiene, sono e nutrição. 

Oxigenação. Sondas. Integridade da Pele e cuidados das feridas. Equilíbrio Hídrico, 
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Eletrolítico e Acidobásico. Administração de medicamentos. Assistência à criança: 

recém-nascido normal, prematuro e de alto risco, puericultura, controle de 

nascimento e desenvolvimento. Assistência à mulher: da reprodução humana ao 

trabalho de parto e puerpério. Assistência a portadores de problemas clínicos e 

cirúrgicos. Assistência ao idoso. Assistência em psiquiatria. Assistência nas doenças 

crônico-degenerativas. Assistência nas urgências e emergências: primeiros 

socorros, hemorragias, choques, traumatismos. Desinfecção e esterilização: 

conceitos, procedimentos, materiais e soluções utilizadas, cuidados, tipos de 

esterilização, indicações. Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, 

embriologia, farmacologia, imunologia. Doenças transmissíveis, DSTs, medidas 

preventivas. Imunização (rede de frio, tipos de vacinas, conservação e 

armazenamento, validade, dose e via de administração, esquema de vacinação do 

Ministério da Saúde). 
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ANEXO IV 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE ADMISSÃO 

 
 

 
NOME:______________________________________________________________ 

CARGO:____________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________________________________ 

EMAIL:_____________________________________________________________ 

INÍCIO: ______/______/______ 

 
 

(01 via em cópia simples) 

 (     ) Título de eleitor com comprovante da última eleição 

(     ) CPF    

(     ) PIS / PASEP 

(     ) Qualificação Cadastral – ( site: www.esocial.gov.br ) ) ou (entrar no google e 
pesquisar: consulta qualificação cadastral e-social) 

(     ) Reservista ou alistamento se homem 

(     ) Certidão de Casamento 

(     ) CPF do conjugue 

(     ) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos/ 24 anos se estudante 
universitário 

(     ) CPF dos filhos menores de 21 anos /24 se estudante universitário. 

(     ) Comprovante de residência ( conta de luz ou telefone, contrato de aluguel ou 
declaração de testemunhas) 

(     ) Conta corrente:  SANTANDER 

 
(Original) 

(      ) 01 (uma) foto 3x4 atual e colorida 

(      ) Declaração de não cumulatividade de cargo público (ativo ou inativo)  

(      ) Exame médico 

(      ) Atestado de Antecedentes Criminais  ESTADUAL( www.ssp.sp.gov.br)  e 
FEDERAL (www.pf.gov.br) 

TELEFONE D.R.H.  (12) 3891-2160/ 3891-2159/ 2158/2157/2155/2154  
Atendimento das 10h às 16h 

 
OBS:- Fica vedado o início ao trabalho sem o devido encaminhamento deste 
Departamento, fica de inteira responsabilidade do candidato o não cumprimento 
desta observação. 

 

http://www.esocial.gov.br/
http://www.ssp.sp.gov.br/
http://www.pf.gov.br/
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ANEXO V 
CRONOGRAMA PREVISTO 

 

Período de Inscrições: 
De 01 de fevereiro a  

05 de fevereiro de 2021 

Divulgação Inscritos e Convocação para 
Prova 

08 de fevereiro de 2021 

Realização da Prova Escrita: 
09 de fevereiro de 2021 às 10 

horas 

Publicação do Gabarito e Classificação 
Preliminar: 

11 de fevereiro de 2021 

Período para Recursos: 12 de fevereiro de 2021 

Publicação dos Resultados dos Recursos: 17 de fevereiro de 2021 

Publicação do Gabarito e Classificação 
Oficial: 

17 de fevereiro de 2021 

Convocação: 19 de fevereiro de 2021 

Data de Apresentação da Documentação da 
Fase de Admissão: 

22 e 23 de fevereiro de 2021 

Realização do Exame Médico Ocupacional 
de Admissão: 

24 e 25 de fevereiro de 2021 

Integração e Início do Exercício: 01 de março de 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


