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EDITAL processo seletivo contratação temporária 001/2017 
 

 
“Processo Seletivo de Provas e Títulos para contratação temporária para 
Cadastro Reserva no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Alto Rio 
Doce” 

 

O Prefeito Municipal de ALTO RIO DOCE, no uso de suas atribuições, através da AMMA – 
Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, TORNA PÚBLICO que estarão abertas 
as inscrições ao PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA o qual se regerá pela Lei 
Municipal 704/2016, Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006 e Portaria 154 do Ministério da 
Saúde, que regulamentam neste edital. 
 
1 – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES. 
Todas as datas previstas relativas aos eventos deste processo seletivo público estão descritas no 
Anexo IV – Cronograma Previsto. 
 
2 – DOS CARGOS, SUAS ESPECIFICAÇÕES, VENCIMENTOS E VAGAS. 
Os cargos, seus respectivos pré-requisitos, vencimentos e número de vagas são os constantes do 
Anexo I. 
 
3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 
Atribuições descritas no Anexo III. 
 
4 – DO REGIME JURÍDICO, DO LOCAL DE TRABALHO E DA CARGA HORÁRIA.  
4.1 – Regime Jurídico: Estatutário. 
 
4.2 – Carga Horária: de acordo com o especificado no Anexo I. 
 
4.3 – O local de trabalho será nas dependências da Administração Municipal, em todo território do 
município (zonas urbana e rural) ou nas dependências de outras entidades com as quais o Município 
de ALTO RIO DOCE mantém convênio. 
  
5 – DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À INVESTIDURA.  
5.1 – Ser brasileiro, nato ou naturalizado, estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos e não 
possuir impedimento para o exercício de Cargo ou Função Pública.  
 
5.2 – Ter sido aprovado e classificado no processo seletivo, na forma estabelecida neste Edital. 
 
5.3 – Estar em dia com as obrigações militares, em se tratando de candidato do sexo masculino.  
 
5.4 – Gozar dos direitos políticos. 
 
5.5 – Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
 
5.6 – Ter, no ato da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 
5.7 – Possuir, no ato da posse, os requisitos para o cargo; 
 
5.8 – Condições de saúde física e mental, compatíveis com o cargo, de acordo com prévia inspeção 
médica oficial; 
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6 – DAS INSCRIÇÕES E TAXAS 
6.1 – As inscrições serão efetuadas via internet, através do site www.ammabarbacena.com.br, no 
período compreendido entre 8h do dia 26 de junho as 22h do dia 07 de julho de 2017.  
 
6.2 – Estará disponível a qualquer interessado um posto de atendimento para inscrição: 
6.2.1 – Local: Prédio Secretaria de Saúde 
                       Endereço: Pç Ernestina Couto da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG. 
6.2.2 – Período de 26 de junho a 07 de julho de 2017, exceto sábados, domingos e feriados. 
6.2.3 – Horário: de 12:00 h às 16:00 h. 
 
6.3 – Para efetivar a sua inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa, através de 
boleto bancário emitido no ato da inscrição, de acordo com os valores estipulados no Anexo I deste 
Edital. 
 
6.4 – O candidato deverá ter em mãos no ato da inscrição, pessoalmente ou através de procurador 
devidamente habilitado, os seguintes documentos: 
6.4.1 – Requerimento preenchido em modelo fornecido no ato da inscrição, no qual o candidato 
deverá declarar seu conhecimento quanto às condições exigidas para a inscrição e que se submete 
às normas expressas neste Edital;  
6.4.2 – CPF 
6.4.3 – Documento de identidade que contenha retrato, filiação e assinatura. 
6.4.4 – Os interessados em se inscrever, para Agente Comunitário do ESF, deverá residir na Micro 
área em que pretende atuar, desde a data de publicação de Processo Seletivo, atendendo a 
exigência regulamentada na Lei nº 11.350 de 5 de outubro de 2006; 
 
6.5 – A inscrição por procuração deverá ser efetuada através de instrumento específico e individual, 
acompanhada de cópia do documento de identidade do candidato e do procurador. 
 
6.6 – A Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE e AMMA – Associação dos Municípios da 
Microrregião da Mantiqueira não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas ocorridas não 
forem de responsabilidade dos organizadores. 
 
6.7 – O candidato ao se inscrever estará concordando com as condições exigidas para sua inscrição 
e se submetendo às normas expressas neste edital. 
 
6.8 – Não serão aceitas inscrições provisórias ou condicionais. 
 
6.9 – Não será permitida inscrição por via postal, fax, condicional ou fora do prazo estabelecido, 
admitindo-se apenas os meios disciplinados nos itens 6.1 a 6.4. 
 
6.10 – O candidato só poderá se inscrever para um único cargo.  
6.10.1 – O candidato que por algum motivo venha a se inscrever mais de uma vez estará 
automaticamente invalidando a inscrição anterior, prevalecendo sempre a última. 
 
6.11 – Poderá obter a isenção da taxa de inscrição o candidato que: 
6.11.1 – Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico 
– de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2.007. 
6.11.2 – For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 
2007. 
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6.11.3 – A isenção mencionada no caput deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato 
contendo:  
a) indicação do número de Identidade Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
b) declaração de que atende à condição estabelecida no subitem 6.11.2, conforme modelo constante 
do Anexo V; 
6.11.3.1 – O requerimento de isenção acima mencionado deverá ser protocolado no local das 
inscrições nos dias 26 e 27 de junho de 2017, no Prédio da Secretaria de Saúde, Endereço: Pç 
Ernestina Couto da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG - CEP: 36.260-000, no horário de. 
12:00h às 16:00h  
6.11.4 – Haverá consulta ao órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das afirmações 
prestadas pelo candidato. 
 
6.11.5 – A declaração falsa sujeitará ao candidato as sanções legais, aplicando-se ainda o disposto 
no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1.979.  
 
6.11.6 – A relação das isenções deferidas e indeferidas será divulgada no Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal e no sítio eletrônico www.ammabarbacena.com.br, a partir do dia 30 de junho 
de 2017. 
 
6.11.7 – O candidato com isenção concedida estará automaticamente inscrito no presente Concurso. 
 
6.11.8 – O candidato que tiver requerimento de isenção indeferido, caso queira se inscrever deverá 
providenciar o recolhimento da mesma, nos termos do item 6.3. 
 
6.12 – Não serão aceitos pedidos para alteração de opção de cargo. 
 
6.13 – Só ocorrerá a devolução do valor pago referente à taxa de inscrição, nas seguintes hipóteses:  
6.13.1 – Cancelamento do processo seletivo. 
6.13.2 – For retirado do processo seletivo o cargo em que o candidato foi inscrito. 
6.13.3 – Qualquer outra condição inesperada que possa trazer algum prejuízo ao candidato. 
 
6.14 – O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas 
informações prestadas no ato da inscrição. O candidato que fizer quaisquer declarações 
falsas, inexatas ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste 
Edital, terá sua inscrição cancelada, e como consequência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exames, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente. 
 
6.15 – A AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira divulgará a lista das 
inscrições efetivadas, em data fixada no Anexo IV (Cronograma Previsto), sendo da exclusiva 
responsabilidade do candidato a conferência dos dados nela divulgados. 
 
6.16 – A listagem contendo o horário e local de realização das provas, deverá ser conferida pelo 
candidato, a partir do dia 18 de julho de 2017, através do site www.ammabarbacena.com.br ou no 
Prédio Secretaria de Saúde, Endereço: Pç Ernestina Couto da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio 
Doce-MG - CEP: 36.260-000, no horário de. 12:00h às 16:00h  
 
6.17 – A conferência dos dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato.  
 
7 – DO CONTEÚDO DAS PROVAS OBJETIVAS: 
7.1 – As provas serão: 
7.1.1 – de múltipla escolha; 
7.1.2 – compostas de questões com 5 (cinco) opções cada; 
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7.1.3 – cada questão terá apenas 1 (uma) opção correta, e; 
7.1.4 – elaboradas de acordo com os programas de provas, descritos no Anexo II, parte integrante 
deste Edital.  
 
7.2 – O conteúdo das provas objetivas, bem como o número de questões e seu respectivo peso 
estão descritos na tabela abaixo: 
 
Ensino Médio 
 

Emprego 

Número de Questões e Pesos 

Específica Português 
Raciocínio 

Lógico 

Total de 
Questões e  

Pontos 

Agente Comunitário de Saúde PSF 
10 

(Peso 5) 
10 

(Peso 3) 
10 

(Peso 2) 

30 
(100 

pontos) 

Auxiliar em Saúde Bucal PSF 
10 

(Peso 5) 
10 

(Peso 3) 
10 

(Peso 2) 

30 
(100 

pontos) 

 
Ensino Superior 
 

Emprego 

Número de Questões e Pesos 

Específica Português 
Raciocínio 

Lógico 

Total de 
Questões e  

Pontos 

Farmacêutico NASF  
10 

(Peso 5) 
10 

(Peso 3) 
10 

(Peso 2) 

30 
(100 

pontos) 

Médico da Saúde da Família PSF 
10 

(Peso 5) 
10 

(Peso 3) 
10 

(Peso 2) 

30 
(100 

pontos) 

Técnico de Referência Assistente 
Social 

10 
(Peso 5) 

10 
(Peso 3) 

10 
(Peso 2) 

30 
(100 

pontos) 

 
8 – DOS PROGRAMAS DE PROVAS 
8.1 – Os programas para as provas objetivas são os constantes do Anexo II, parte integrante deste 
edital. 
8.1.1 – As sugestões de estudo, são para simples referência, devendo o candidato observar os 
conteúdos programáticos. 
 
9– DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS:  
9.1 – Todos os candidatos serão submetidos às provas objetivas que serão realizadas no dia 30 de 
julho de 2017. O horário e local serão informados conforme item 6.16. 
 
9.2 – Nenhuma prova será realizada fora do local determinado. 
 
9.3 – Não haverá segunda chamada para quaisquer das provas. 
 
9.4 – Para a realização da prova o candidato deverá comparecer no local indicado na ficha de 
inscrição até 30 (trinta) minutos antes do horário designado, munido de caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis, borracha e DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE EM ORIGINAL que contenha 
retrato, filiação e assinatura. 
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9.4.1 – O documento de identidade deve estar em perfeitas condições, de forma a permitir com 
clareza a identificação do candidato (fotografia e assinatura), não sendo aceitos protocolos, xerox 
ou quaisquer outros documentos que impossibilitem a identificação do candidato, bem como 
a verificação de sua assinatura. 
9.4.2 – A não apresentação do documento de identidade pelo candidato implica na sua 
desclassificação.  
9.4.3 – Não haverá tolerância por atraso, seja qual for o motivo alegado, ficando o candidato 
automaticamente desclassificado. 
 
9.5 – A duração das provas objetivas será de 3h (três horas), devendo o candidato permanecer em 
sala pelo prazo mínimo de 30 (trinta) minutos.  
 
9.6 – Por razões de segurança, velando desde o início pelo sigilo absoluto das provas aplicadas no 
certame, somente terá direito de levar consigo o caderno de questões de prova, o candidato que 
permanecer no local, onde as mesmas estarão sendo aplicadas, pelo prazo de 2h (duas horas). 
9.6.1 – A partir do dia 31 de julho de 2017, na Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE, estará à 
disposição dos candidatos interessados, para eventuais consultas, um exemplar de cada prova.  
9.6.2 – O candidato que resolver se retirar do local da prova antes do prazo estipulado no item 9.6, 
deverá devolver ao monitor ou fiscal, juntamente com o cartão de respostas, o caderno de questões 
de prova, sendo a ele permitido a retirada da última página (Teste do Cartão de Respostas). 
 
9.7 – O candidato deverá transcrever suas respostas para o Cartão-Resposta, assinando-o em 
seguida.   
9.7.1 – Cada candidato receberá um único Cartão-Resposta que deverá ser marcado somente com 
caneta esferográfica azul ou preta. 
9.7.2 – O Cartão-Resposta não pode ser rasurado, amassado, manchado ou ser feito uso de 
borracha, ou qualquer outra substância para uso corretivo, e em nenhuma hipótese será substituído, 
devendo ser assinado pelo candidato.  
9.7.3 – A transcrição correta das alternativas para o Cartão-Resposta é de inteira responsabilidade 
do candidato e é obrigatória;  
9.7.4 – A correção do Cartão-Resposta será feita por processamento eletrônico de leitura ótica. 
 
9.8 – Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma 
marcação ou que contenham emenda ou rasura, ainda que legíveis. 
 
9.9 – Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo somente liberados quando o 
último deles concluir a prova. 
 
9.10 – SERÁ EXCLUÍDO DO PROCESSO SELETIVO EM QUALQUER FASE O CANDIDATO QUE: 
a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada da inscrição, da portaria e da 
aplicação da prova; 
c) for responsável por falsa identificação pessoal; 
d) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como 
aquele que utilizar livros e impressos não permitidos, máquina de calcular, telefone celular, rádio, ou 
seja, qualquer utensílio que emita informações, ou ainda, aquele que adotar qualquer atitude 
buscando informações relativas a respostas da prova; 
e) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 
f) não devolver o Cartão-Resposta ao término da prova, antes de sair da sala; 
g) ausentar-se do recinto da prova sem permissão; 
h) deixar de assinar a lista de presença; 
i) não atender às determinações deste Edital. 
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9.11 – É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos atos e 
editais pertinentes ao presente processo seletivo. 
 
9.12 – É expressamente proibido fumar durante a prova.  
 
10 – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS 
10.1 – Fica assegurado ao candidato portador de deficiência ou necessidades especiais o direito de 
se inscrever neste processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 
  
10.2 – O candidato inscrito como deficiente deverá, obrigatoriamente, apresentar, no local da 
realização das inscrições presenciais ou enviar, via postal, em até 03 (três) dias úteis após o 
encerramento das inscrições, considerando para este fim a data da postagem, para a sede da 
AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, com endereço na Rua José 
Pimentel, 280 – Diniz II, Barbacena-MG – CEP 36.202-280, Laudo Médico que caracterize o grau e o 
tipo da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 
 
10.3 – O candidato portador de deficiência ou necessidades especiais, ainda que momentânea, 
(exemplo mulher em estado de lactante) que necessitar de aplicação de provas em condições 
especiais deverá solicitar tal providência no ato de sua inscrição ou à para a sede da AMMA – 
Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, com endereço na Rua José Pimentel, 
280 – Diniz II, Barbacena-MG – CEP 36.202-280, em até 03 (três) dias úteis após o encerramento 
das inscrições, observada para este fim a data de postagem do requerimento. 
  
10.4 – O candidato portador de deficiência ou necessidades especiais que necessitar de tempo 
adicional para a realização das provas deverá solicitá-lo, nos termos do item anterior, com 
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência. 
  
11 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
11.1 – As provas terão o valor de 100 (cem) pontos. 
             
11.2 – O resultado da prova objetiva será encontrado multiplicando-se o número total de acertos em 
cada disciplina pelo número equivalente ao peso a ela atribuído na tabela constante do item 7.2. 
 
11.3 – Considerar-se-á eliminado do Concurso o candidato que não obtiver o mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) do total dos pontos distribuídos. 
    
11.4 – A correção da prova objetiva (objetiva – múltipla escolha) realizar-se-á por via informatizada, 
sendo consideradas apenas as respostas transferidas para o cartão de respostas, devendo ser 
observadas as disposições descritas no item 9.8 deste Edital. 
 
12 – DA CLASSIFICAÇÃO 
12.1 – A classificação final será efetuada em ordem decrescente de pontos obtidos.  
 
12.2 – Se, computados os pontos, houver empate, dar-se-á preferência, após a observância do 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do 
Idoso), sucessivamente, ao candidato que:  
12.2.1 – Computar maior número de acertos nas questões específicas se for o caso, conforme item 
7.2. 
12.2.2 – Computar maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa, conforme item 7.2. 
12.2.3 – For mais idoso. 
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12.2.4 – Permanecendo o empate, será realizado um sorteio público, a ser marcado previamente 
pela Prefeitura Municipal.  
 
13 – DOS RESULTADOS 
13.1 – Os gabaritos serão divulgados as 22h horas do dia 30 de julho 2017 no site 
www.ammabarbacenacom.br, e no dia 31 de julho de 2017 estarão disponíveis na sede da 
Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE. 
 
13.2 – A listagem com o resultado estará disponível a partir do dia 15 de agosto de 2017 no site 
www.ammabarbacena.com.br e será afixado na sede da Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE. 
 
14 – DOS RECURSOS 
14.1 – Caberá recurso, a ser interposto perante o Prefeito Municipal, contra as disposições contidas 
neste Edital, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados de sua publicação. 
 
14.2 – Caberá recurso, a ser interposto perante a AMMA – Associação dos Municípios da 
Microrregião da Mantiqueira, contra a lista dos candidatos inscritos, no prazo de 2 (dois) dias úteis 
de sua divulgação, em caso de erro ou omissão do nome do candidato ou do cargo pretendido. 
  
14.3 – Caberá recurso, que deverá ser fundamentado, a ser interposto perante a AMMA – 
Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, contra o gabarito oficial ou qualquer 
questão da prova, contendo o nome do candidato, o número de inscrição e o cargo pretendido, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis de sua divulgação. 
 
14.4 – Caberá recurso, que deverá ser fundamentado, a ser interposto perante o Prefeito Municipal, 
quanto à classificação final, contendo o nome do candidato, número de inscrição e o cargo 
pretendido, no prazo de 2 (dois) dias úteis de sua divulgação. 
14.5 – Os recursos deverão ser protocolados Prédio Secretaria de Saúde, Endereço: Pç Ernestina 
Couto da Silva Moreira, s/n, centro, Alto Rio Doce-MG - CEP: 36.260-000, no horário de. 12:00h às 
16:00h e o candidato deverá seguir rigorosamente as seguintes orientações: 
14.5.1 – O recurso deverá ser individual, não sendo admitido litisconsorte.  
 
14.5.2 – No recurso deverá conter o nome do candidato, número de inscrição, o cargo pretendido, a 
indicação precisa do item em que o candidato se julga prejudicado, acompanhada de argumentação 
lógica e consistente, bem como de comprovante que fundamente as alegações com citações de 
artigos de legislação, itens, páginas de livro, nome dos autores; juntando sempre cópia dos 
comprovantes.  
 
14.5.3 – Cada recurso previsto no item 14.3 objetivará exclusivamente a uma única questão de 
prova. 
 
14.6 – Será indeferido liminarmente o recurso que não atender rigorosamente os itens 14.5, 14.5.1, 
14.5.2 e 14.5.3. 
 
14.7 – Após o julgamento dos recursos administrativos ou por decisão judicial, os pontos 
correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos ainda que 
estes não tenham recorrido administrativamente ou ingressar em juízo. 
 
14.8 – O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas 
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 
  
14.9 – Após a divulgação do resultado não caberá mais nenhum recurso contra o gabarito e 
questões de prova. 
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14.10 – Na ocorrência do disposto nos itens 14.7 e 14.8, poderá haver, eventualmente, alteração da 
classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida na prova. 
 
14.11 – Não serão aceitos recursos interpostos fora do prazo, bem como os interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado. 
 
15 – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
15.1 – Os candidatos poderão acompanhar as publicações oficiais relativas ao processo seletivo 
que serão feitas da seguinte forma: 
15.1.1 – EDITAL: 
15.1.1.1 – De forma resumida no Diário Oficial do Estado (Minas Gerais). 
15.1.1.2 – Em sua íntegra: 
a) No Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE.  
b) No local das inscrições. 
c) No site www.ammabarbacena.com.br 
  
15.1.2 – OUTROS ATOS PERTINENTES AO PROCESSO SELETIVO: No Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE e no site www.ammabarbacena.com.br 
  
15.2 – A divulgação referente a este processo seletivo será feita da seguinte forma: 
a) No Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE. 
b) Em rádio com audiência regional e local. 
c) No site www.ammabarbacena.com.br 
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1 – Em todas as fases do certame é assegurado o amplo direito de defesa de direitos individuais 
ou coletivos, assegurado o contraditório e o devido processo legal. 
    
16.2 – O ingresso na sala de provas será permitido até o horário estabelecido para o início das 
mesmas. 
  
16.3 – Os casos omissos, dúvidas ou controvérsias serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora do 
Processo seletivo. 
 
16.4 – As disposições e instruções contidas nas capas das provas também constituem normas que 
complementam o presente Edital. Sempre que necessário, poderão ser divulgadas outras normas 
complementares ou avisos oficiais.  
 
16.5 – O prazo de validade do presente processo seletivo é de 01 (um) ano, a contar da data de 
publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.  
 
16.6 – A não comprovação, pelo candidato aprovado e classificado, quanto aos pré-requisitos deste 
Edital e demais requisitos legais, implica na sua desclassificação e na convocação do classificado 
seguinte. 
 
16.7 – A convocação dos aprovados far-se-á mediante carta com aviso de recebimento ao endereço 
indicado pelo candidato, sendo de sua integral responsabilidade a manutenção e atualização do 
endereço fornecido. 
16.7.1 – Se o candidato não atender a convocação para o contrato dentro do prazo estabelecido, 
será tornado sem efeito por ato do Prefeito Municipal, os direitos em função do processo seletivo 
público. 
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16.8 – O candidato aprovado ao ser convocado deverá apresentar a documentação abaixo descrita, 
no prazo estipulado pela Prefeitura Municipal, para fins de contratação: 
a) Duas fotografias 3x4 atuais. 
b) Cópia da Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado. 
c) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação ou justificativa de ausência na última eleição. 
d) Cópia do Certificado de Reservista para candidato do sexo masculino. 
e) Laudo médico subscrito por profissional credenciado pelo Município, atestando a capacidade 
física e mental para o desempenho das funções do Cargo. 
f) Cópia do Diploma e ou documento comprobatório da habilitação específica da área para a qual se 
inscreveu. 
g) Cópia do Cartão PIS/PASEP, caso já esteja inscrito. 
h) Cópia do Cartão de CPF e da Carteira de Identidade. 
i) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS  
j) Cópia de comprovante de residência.  
k) Declaração de que não possui impedimento para o exercício de Cargo Público. 
l) declaração de bens e valores que constitui seu patrimônio.  
16.8.1 – A Prefeitura Municipal ficará automaticamente autorizada a convocar o candidato 
subsequente constante da lista de aprovados caso o candidato convocado não apresente a 
documentação constante do item 16.8 no prazo estipulado.  
  
16.9 – Os candidatos aos cargos para os quais a lei determine registro em Conselho de Classe ou 
órgão competente para o exercício profissional deverão apresentar os documentos comprobatórios 
de regularidade para fins de contratação. 
16.10 – Verificada inexatidão ou irregularidade de qualquer documento, serão anulados todos os 
atos decorrentes da inscrição. 
 
16.11 – A Prefeitura Municipal, por adotar o regime estatutário, detém poder discricionário para 
unilateralmente, mediante lei formal, modificar as condições do serviço e a remuneração dos 
ocupantes de cargos públicos, inclusive a carga horária de trabalho. 
 
16.12 – Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação 
dos candidatos para provas, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 
  
16.13 – A eliminação de registros escritos produzidos durante o Processo seletivo Público será 
realizada após o(s) prazo(s) de que trata a Resolução nº 14, de 24/10/2001 do CONARQ (Conselho 
Nacional de Arquivos). 
 
16.14 – Este Edital será afixado, em seu inteiro teor, no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, 
não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de ALTO RIO DOCE e/ou a AMMA – Associação 
dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações alusivas ao presente processo seletivo. 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, 12 de junho de 2017  
 
 
 
 

Wilson Teixeira Gonçalves Filho 
Prefeito Municipal
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= ANEXO I = 
=QUADRO GERAL DE CARGOS= 

 

Denominação 
Nº 

Cargos 
Requisitos Mínimos / 

Escolaridade 

Carga 
Horária 

Semanal 

Venci-
mentos 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Agente Comunitário Saúde PSF  UBS Abreus (Área 03)* 01 

Ensino Médio Completo. 
Comprovar residência na Micro 

área que pretende atuar, desde a 
publicação do Presente Edital 

40hs 1.020,00 50,00 

Agente Comunitário Saúde PSF  UBS Croatás (Área 07)* 01 

Agente Comunitário Saúde PSF  UBS Xopotó (Área 03)* 01 

Agente Comunitário Saúde PSF  UBS Xopotó (Área 05)* 01 

Agente Comunitário Saúde PSF  UBS Xopotó (Área 07)* 01 

 

* 
 UBS ÁREA RUAS/ REGIÃO 

Abreus  03 
R. ALEXANDRA MARIA DEJESUS, TRAV. BERNARDO DOS CARDOSOS, PERPÉTUOS, CACHOEIRA, BARRINHA, CAMPINAS, 
BANANAL, PINTA PAU, VISTA ALEGRE, FAZ. PAPAGAIO, BOA VISTA E  COIVARAS. 

Croatás 07 
ANGICO, GROTA DO CANAVIAL, MICAELA, FAZ. VELHA MATA DA CHÁCARA, XOPOTÓ, MONTE VERDE, BOA VISTA ONÇA 
EMT 

Xopotó  

03 
ARCO VERDE, CONCEIÇÃO DO ARCO VERDE, AMORINS, ESTRADA DE ALTO RIO DOCE, MORRO DA PIRANHA, PALMITO, 
RAPOSA, LAVRAS, BUCAINA, ESTRADA DE MERCÊS, ESTRADA DE DESTERRO DO MELO E VARGEM ALEGRE. 

05 
PRANCHÃO, HORIZONTE, ESTRADA DE ALTO RIO DOCE, CACHOEIRA DO TITO, PALMEIRAS, BERNADOS, VARGEM DA 
INOCÊNCIA, USINA, CONCEIÇÃO DO ARCO VERDE E CONCEIÇÃO DO AMORINS. 

07 RIBERÃO DO ESPÍRITO SANTO E AMORINS 
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Denominação 
Nº 

Cargos 
Requisitos Mínimos / 

Escolaridade 

Carga 
Horária 

Semanal 

Venci-
mentos 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Auxiliar em Saúde Bucal PSF 03 
Ensino Médio Completo.  
Com registro no CRO 

40h 1.020,00 50,00 

Farmacêutico NASF CR 
Graduação em Farmácia. Registro 
no respectivo Conselho Regional, 
em situação regular 

30h 1.500,00 70,00 

Médico da Saúde da Família PSF 01 
Graduação em Medicina. Registro 
no respectivo Conselho Regional, 
em situação regular 

40h 10.400,00 250,00 

Técnico de Referência Assistente Social 01 
Graduação em Serviço Social 
Registro Regular no respectivo 
Conselho Regional 

30h 1.500,00 70,00 
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= ANEXO II = 
= PROGRAMA DE PROVAS = 

 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
 

 
I – ESPECÍFICA 
Reforma do Setor de Saúde – Atenção da Saúde Familiar; ESF / PACS – definição / metas / plano 
de ações; Saúde Ambiental: Definições de Saneamento Básico, Ações e Atividades (água, esgoto, 
dejetos, lixo); Prevenção Primária: Promoção e Educação em Saúde Pública, Prevenção Específica 
(Secundária e Terciária); “O SUS no Brasil” / “Leis Orgânicas”: Antecedentes dos Sistemas de 
Saúde, Classificação dos Sistemas de Saúde, Organização e Princípios do SUS; Visitas 
Domiciliares / Cadastramentos / SIAB (Sistema de Informação de Atenção Básica); Saúde da 
Mulher: Controle de Gestantes (Promoção de Saúde), Prevenção de Afecções (CA de Colo de 
Útero), Auto Exame de Mamas, Planejamento Familiar; Saúde da Criança: Cartão de Vacinas 
(Controle de Peso / Desenvolvimento), Higiene Corporal (Afecções), Verminoses, Desnutrição / 
Diarréia, Infecções Respiratórias Agudas; Adolescentes / Adultos / Terceira Idade: DST / AIDS / 
Planejamento Familiar, Drogas, Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase, Hepatites, 
Meningites; Saúde Bucal: Atenção a Saúde Bucal (Gestantes e Menores de 05 anos), Prevenção 
do Câncer Bucal; Noções de Primeiros Socorros; Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006; Assistência 
Domiciliar na Atenção Primária à Saúde; Atenção Primária – Sua História e a Situação Atual; Saúde 
Pública/Saúde Coletiva; Teoria das necessidades humanas básicas; Vigilância epidemiológica e 
Sanitária; Ética / Bioética; Humanização e Acolhimento na Rede Básica; Programas do Ministério 
da Saúde na Rede Básica; Trabalho em Equipe; Comunicação – Tipos e as Barreiras; Atuação em 
Saúde Mental; Assistência ao Idoso. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Lei Nº 8.080, de 19 de 
setembro de1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; POLÍTICA NACIONAL DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 GUIA PRÁTICO DO 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf) 
 
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO 
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias 
secundárias, relações de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de 
palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo 
(ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência); Estilos de texto (técnico, 
científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos: 
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, pronome e verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, 
orações subordinadas e períodos simples, compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de 
sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações; Concordância verbal e nominal; Aspectos 
estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças. 
 
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO 
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da 
estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, 
com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições 
implicações e equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. 
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CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL PSF 
 

 
I – ESPECÍFICA 
Instrumentais em Odontologia; Classificação dos preparos cavitários; Procedimentos restauradores; 
Esterilização de instrumentais e materiais odontológicos; Área de atuação do T. H. D. 
 
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO 
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias 
secundárias, relações de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de 
palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo 
(ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência); Estilos de texto (técnico, 
científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos: 
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, pronome e verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, 
orações subordinadas e períodos simples, compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de 
sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações; Concordância verbal e nominal; Aspectos 
estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças. 
 
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO 
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da 
estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, 
com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições 
implicações e equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. 
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CARGO:  FARMACÊUTICO NASF 

 
I – ESPECÍFICA 
Farmacologia clínica e terapêutica; Farmacovigilância; Interações medicamentosas; Equilíbrio 
ácido-base; Doenças sexualmente transmissíveis; Fármacos e exames laboratoriais; Analgésicos, 
antipiréticos, antipsicóticos, antidepressivos, antialérgicos, anti-hipertensivos, anti-ácidos, 
anorexígenos, antiparasitários, antibióticos, anticoagulantes, vitaminas; Noções básicas 
hematologia, parasitologia, microbiologia; Fármacos na gestação / amamentação; 
Anticoncepcionais e menopausa; Intoxicações por medicamentos. 
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR 
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias 
secundárias, relações de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de 
palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo 
(ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência); Estilos de texto (técnico, 
científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos: 
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, pronome e verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, 
orações subordinadas e períodos simples, compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de 
sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações; Concordância verbal e nominal; Aspectos 
estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças. 
 
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR 
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da 
estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, 
com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições 
implicações e equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. 
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CARGO:  MÉDICO SAÚDE DA FAMILIA PSF 

 
I – ESPECÍFICA 
Propedêutica cardiológica; Insuficiência cardíaca congestiva; Valvopatias; Febre reumática; 
Arritmias cardíacas; Insuficiência respiratória; Pneumonias; Supurações pulmonares; Doenças da 
Pleura; Asma; Diabetes mellitus; Dislipidemias; Erros inatos do metabolismo; Glomerulopatias; 
Diarréias agudas; Hepatites virais; Cirrose; Pancreatite; Parasitoses intestinais; Síndrome de má 
absorção; Hérnia de hiato; Abdome agudo; Artrite reumatoide; Gota; Esclerodermia; Traumatismo 
crânio encefálico; Distúrbios extra-piramidais; Lesão de nervos cranianos; Síndrome de 
compressão medular; Síndromes de desmielinização; Alcoolismo; Hipertensão intracraniana; 
Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças exantemáticas; Neuroviroses; Toxoplasmose; 
Caxumba; Difteria; Cólera; Antimicrobianos; Imunizações; Vigilância epidemiológica; Tuberculose; 
Piodermites; Hanseníase; Dermatoviroses; Micoses; Psoríase; Infecções respiratórias – vias aéreas 
superiores; Rinite alérgica; Urticária; Choque anafilático; Avitaminoses; Afogamentos; Intoxicação 
exógena; Lesões por eletricidade; Plaquetoses; Embolia aérea; Hematopoiese; Acidentes ofídicos; 
Hipotireoidismo e Hipertireoidismo; Doença hipertensiva específica da gravidez. 
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR 
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias 
secundárias, relações de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de 
palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo 
(ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência); Estilos de texto (técnico, 
científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos: 
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, pronome e verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, 
orações subordinadas e períodos simples, compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de 
sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações; Concordância verbal e nominal; Aspectos 
estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças. 
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR 
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da 
estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, 
com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições 
implicações e equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. 
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CARGO: TÉCNICO DE REFERÊNCIA ASSISTENTE SOCIAL 
 

 
I – ESPECÍFICO 
Abordagem social e busca ativa; Políticas públicas; Proteção social, direitos socioassistenciais e 
redes socioassistenciais; Programas de transferência de renda com condicionalidades; Trabalho 
infantil, exploração sexual e situação de rua; Pobreza, vulnerabilidade e exclusão social; Família na 
contemporaneidade; Uso de substâncias psicoativas; Descentralização e participação social; 
Democracia e participação política; Concepção de protagonismo juvenil; Noções básicas sobre a 
pedagogia do oprimido; Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente; Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Estatuto do Idoso; Lei Federal nº 
8.742, de 07 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência Social; Lei Federal nº 11.340 de 07 
de agosto de 2006. Lei Maria da Penha; Lei Federal nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. Programa 
Bolsa Família; Lei Federal nº 10.836 de 09 de janeiro de 2004. Cria o Bolsa Família e dá outras 
providências; Decreto 3.298/1999. Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência; 
Norma Operacional Básica – NOB/SUAS; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: Política Nacional para a Inclusão da População 
em Situação de Rua; Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária; Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas; Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador; 
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
 
II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR 
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias 
secundárias, relações de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de 
palavras (sinônimos, antônimos, sentido literal e sentido figurado); Aspectos do texto dissertativo 
(ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência); Estilos de texto (técnico, 
científico, literário e jornalístico); Coesão e coerência textuais; Conhecimentos linguísticos: 
Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, pronome e verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações coordenadas, 
orações subordinadas e períodos simples, compostos e mistos); Ordem direta e ordem inversa de 
sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações; Concordância verbal e nominal; Aspectos 
estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças. 
 
III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO SUPERIOR 
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento da 
estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via prática, 
com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições 
implicações e equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. 
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= ANEXO III = 

=ATRIBUIÇÕES= 
 
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

 Ensino médio completo; 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microarea; 

 Cadastrar todas as pessoas de sua microarea e manter os cadastros atualizados; 

 Orientar as famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis; 

 Realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea; 

 Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando 
os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam 
visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1(uma) visita/família/mês; 

 Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita a 
UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de 
vigilância a saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas 
nos domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate a dengue, malaria, leishmaniose, 
entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco; 

 Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando a 
promoção da saúde, a prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com 
problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa 
Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de 
vulnerabilidade implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o 
planejamento da equipe; 

 É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde, desde que 
vinculadas as atribuições acima. 
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CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL PSF 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

 Ensino Médio completo; 

 Registro no CRO; 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de atenção a saúde; 

 Realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea; 

 Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 
odontológicos e do ambiente de trabalho; 

 Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clinicas; 

 Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a saúde bucal com os demais membros 
da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; 

 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; 

 Processar filme radiográfico; 

 Selecionar moldeiras; 

 Preparar modelos em gesso; 

 Manipular materiais de uso odontológico; 

 Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 
examinador. 
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CARGO: FARMACÊUTICO NASF  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO  
-  Superior completo em farmácia; 
 
 
ATRIBUIÇÕES  
- Atuar realizando intervenções diversas (individuais ou coletivas) para orientação quanto ao uso 

correto dos medicamentos, a prevenção e ao tratamento da dependência química, a utilização de 
plantas medicinais, a viabilização da dispensação de medicamentos de alto custo e outras ações 
especificas da sua formação de base, bem como intervenções que dizem respeito a qualquer 
profissional de saúde, independentemente do seu núcleo de saber, de acordo com os princípios da 
clínica ampliada e da saúde coletiva;  Promover o uso racional de medicamentos em respeito ao 
planejamento local da assistência farmacêutica; 

  Realizar assistência farmacêutica; 

  Realizar apoio matricial; 

  Participar das ações coletivas realizadas pelas ESF.  
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CARGO: MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO   
- Curso superior de medicina; 

  Registro CRM; 
 
ATRIBUIÇÕES  
-  Realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

  Realizar consultas clinicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 
quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc.);  
-  Realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea; 

  Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 
mantendo sua  responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; 
-  Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar,  mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;  
-  Contribuir, realizar e participar das atividades de Educação permanente de todos os membros da 
equipe; 

  Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USB;
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CARGO: TÉCNICO DE REFERÊNCIA ASSISTENTE SOCIAL 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

 Curso superior em Assistência social; 

 Experiência comprovada na área social, de no mínimo 1 ano; 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Articular as ações do SCFV com as do CRAS; 

 Ser responsável pelo planejamento das oficinas, capacitação da equipe de referência; 

 Desenvolver ações que integrem os usuários do SCFV na sociedade; 
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= ANEXO IV = 

= CRONOGRAMA PREVISTO = 
 

Data Ocorrência 

12 de junho de 2017 
 
Publicação do Extrato do Edital  
 

13 e 14 de junho de 2017 
 
Prazo de recursos contra as disposições contidas no Edital. 
 

26 de junho a 07 de julho de 2017 
 
Período de inscrições. 
 

26 e 27 de junho de 2017 
 
Prazo para requerimento de isenção da taxa de inscrição 
 

30 de junho de 2017 

 
Divulgação da relação das isenções das taxas deferidas e 
indeferidas 
 

12 de julho de 2017 
 
Divulgação da lista das inscrições efetivadas 
           

13 e 14 de julho de 2017 
 
Prazo de recursos contra a lista das inscrições efetivadas. 
 

18 de julho de 2017 
 
Divulgação dos locais e horários das provas 
 

30 de julho de 2017 

 
Aplicação das provas Escritas 
Divulgação dos Gabaritos. 
 

31 de julho a 1º de agosto de 2017 
 
Prazo de recursos quanto ao gabarito e questões de provas. 
 

15 de agosto de 2017 
 
Divulgação do Resultado das provas. 
 

16 e 17 de agosto de 2017  
 
Prazo de recursos quanto ao resultado das provas. 
 

21 de agosto 2017 
 
Divulgação do Resultado Final 
 

 
  
 

. 
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= ANEXO V = 
= MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO = 

 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição: (modelo) 
 
Eu,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, DECLARO, para efeito 
de concessão de isenção de taxa de inscrição do Processo seletivo da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, 
normatizado pelo edital 01/2017, sob as penas da lei, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 
Federal nº 6.135, e estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), NIS: 
____________________________________. 
 
Dados Gerais: 
 

Nome: 

Identidade:  CPF: 

 
Cargo (que pretende se inscrever):  
 

Deficiente:        Sim (   )           Não (   ) 
Sexo:  Masculino (   )           Feminino (   )  
   

Nacionalidade Naturalidade  UF 

Filiação: 
  
                      
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Data de Nascimento: 
 
 _________/__________/__________ 
 

Estado Civil:  Escolaridade: 

Endereço: (Rua, Av, Praça) Nº. Compl. 
 
 

Bairro: 
 
 

Cidade UF: CEP: 

Telefone Residencial: Telefone Comercial: Telefone Celular: 
 
 

Declaro estar ciente das normas descritas no Edital. 
Este documento representa a expressão da verdade. Todos os dados nele contidos estão corretos, podendo ser 
comprovados a qualquer tempo, mediante diplomas, certidões, atestados ou declarações. 
Nos termos do Edital, declaro estar ciente de que qualquer omissão ou falsidade, bem como o não atendimento dos 
prazos e/ou exigências, significará minha exclusão do concurso. 
 
Alto Rio Doce, _____ de ______ de 2017. 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 

 


