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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA Nº 01/2017

 
A Comissão Municipal de Serviço Civil, em cumprimento  à Portaria nº 56/17 e à

Lei Complementar Municipal nº. 91/15, INFORMA a abertura de processo seletivo para
contratação temporária para os cargos de  MÉDICO CLÍNICO GERAL e MÉDICO DE
SAÚDE DA FAMÍLIA:

I – DADOS GERAIS 
MÉDICO CLÍNICO GERAL
VAGA(S): 01 (uma) vaga.
Carga Horária: 10 (dez) horas semanais.
Escolaridade: Superior Completo em Medicina, Especialização em Clínica Geral
Exigência: Carteira e registro no CRM
Salário: R$ 2.860,73 

MÉDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA
VAGA(S): 01 (uma) vaga.
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais.
Escolaridade: Superior Completo em Medicina, Especialização em Clínica Geral - Residência Médica.
Exigência: Carteira e registro no CRM
Salário: R$ 12.784,33

II – DA INSCRIÇÃO
1) Valor da inscrição: R$ 16,04 (dezesseis reais e quatro centavos).
2) O período de inscrição será do dia 18/01/17 a 25/01/17.
3)  As  inscrições  serão  realizadas  somente  pela  internet,  no  site  da  Prefeitura  Municipal,
www.lencoispaulista.sp.gov.br,  através  dos  links  “Cidadão”,  “Concursos”,  no prazo previsto até  às  23h59
(horário de Brasília) do último dia de inscrição. Após às 23h59 o sistema de inscrição da Prefeitura de Lençóis
Paulista não aceitará quaisquer inscrições.
Para inscrever-se, o candidato deverá primeiramente se cadastrar informando seus dados de forma correta, de
acordo com o que o sistema exigir. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, cabendo à Comissão Municipal de Serviço Civil a faculdade de excluir aquele que os preencher com
dados  incorretos  ou  que  prestar  informações  inverídicas  ou,  ainda,  que  não  satisfaça  todas  as  condições
estabelecidas  neste edital.  Verificadas quaisquer dessas hipóteses,  será cancelada a inscrição do candidato,
sendo, em consequência, anulados todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e exames, ainda
que o fato seja constatado posteriormente. Após o cadastramento do candidato, o mesmo deverá fazer seu login
com CPF e senha, clicar no  link  “Inscrições Abertas”, e realizar a inscrição dentro do prazo previsto para o
cargo que deseja concorrer. Realizado o pedido de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e pagar em
qualquer agência bancária. O pagamento deverá ser realizado até o próximo dia útil da data final da inscrição.
Caso o candidato  recolha valor  maior  ao da inscrição,  não será  ressarcido o valor  pago a maior.  Caso o
candidato recolha valor menor ao da inscrição, a inscrição não será efetivada, sendo que neste caso o candidato
deverá gerar um novo boleto e pagar o valor correto em qualquer agência bancária. O simples cadastramento
dos dados do candidato, o pedido de inscrição e a geração do boleto bancário não implicam na efetivação da
inscrição.  Para  que  a  inscrição  do  candidato  seja  efetivada  é  necessário  que  haja  o  pagamento  do  valor
expresso  no  boleto  dentro  do  prazo  de  vencimento.  Não  será  aceito  pagamento  de  taxa  de  inscrição  por
depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito
comum em conta-corrente, extemporânea ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste edital.
Não haverá devolução de importância paga seja qual for o motivo alegado ou em duplicidade de pagamento do
valor da taxa de inscrição. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na
localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
O candidato poderá verificar o status de sua inscrição no menu “Inscrições do Candidato”.
4)  Poderá  tomar  posse  no  cargo  o  candidato  devidamente  habilitado  para  o  exercício  das  funções  acima
discriminadas.



5) Outros documentos serão exigidos quando de eventual contratação.

 

III – DA SELEÇÃO
1) A seleção dos candidatos se dará por processo seletivo simplificado que constará de prova escrita versando
sobre conhecimentos gerais.
2) A prova terá caráter objetivo e valerá 10 (dez) pontos. 
3) A classificação do candidato será definida através da soma dos pontos obtidos na prova.

IV – INSTRUÇÕES GERAIS
1) Local, data e horário da prova escrita serão divulgados oportunamente após a apuração da quantidade de
candidatos inscritos. 
2) Não serão fornecidas informações via telefone. O candidato deve acompanhar as edições do jornal contratado
atualmente pela Prefeitura para divulgações de atos oficiais.
3) Os candidatos deverão se apresentar no local de provas com 15 (quinze) minutos de antecedência do horário
previsto.
4) Documentos: O candidato deverá apresentar documento de identidade com foto para admissão à prova.
5) Material: O candidato deverá portar lápis, caneta azul ou preta e borracha.
6) Não será admitido no local  da prova o candidato que não se apresentar no horário determinado ou sem
documento de identificação.
7) Não será permitido o uso de qualquer aparelho de comunicação durante a prova, sob pena de exclusão do
processo seletivo.
8) A prova terá duração de uma hora.
9) Outras instruções serão transmitidas no momento da prova.
10) Em havendo apenas um candidato inscrito para o cargo e constatando-se pela Comissão que o mesmo se
encontra  devidamente  habilitado,  será  suspensa  a  realização  da  prova  e  o  candidato  será  sumariamente
classificado para a vaga.
11) Não havendo candidato inscrito no período determinado neste edital, será contratado o primeiro interessado
pela vaga que comprovar ser devidamente habilitado.

V – DOS EXAMES ADMISSIONAIS
1) Após finalizadas as etapas do processo seletivo e homologada a classificação final, os candidatos aprovados,
quando da convocação para preenchimento de vaga, serão submetidos ao exame admissional que será agendado
pelo Setor de Medicina do Trabalho.
2) O exame admissional tem  objetivo de constatar a  aptidão do candidato  para o cargo pretendido, e visa o
cumprimento do princípio da  eficiência  no  serviço  público  municipal,  conforme artigo  37  da  Constituição
Federal.
3) O candidato que não comparecer no dia agendado para avaliação psicológica ou exame médico deverá, no
prazo de 02(dois) dias úteis a contar da data agendada, apresentar requerimento e/ou justificativa para sua au-
sência e solicitar novo agendamento.
4) O reagendamento nos termos do item 3 será deferido uma única vez e o não comparecimento implicará na
eliminação do candidato. 
5) O exame admissional do candidato será composto por exame médico para verificar as condições plenas de
saúde  física  e  mental  e de  avaliação  psicológica  para  verificar  as  características  inerentes  ao  perfil
profissiográfico do cargo, conforme as disposições do inciso VI do artigo 7º, c/c § 1º do art. 10 c/c inciso III do
art. 16 da Lei Municipal nº. 3660/06 (Estatuto dos Funcionários Públicos) bem como suas alterações.
6) O candidato será notificado dos resultados do exame admissional previsto no item 5.
7) A avaliação psicológica será conduzida por Psicólogo Organizacional, que aplicará instrumentos validados e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, nos termos das Resoluções n.º CFP – 001/2002 e 02/2003.
8) A avaliação psicológica será composta por uma bateria de testes cognitivos e de personalidade, bem como
entrevista psicológica, considerando as exigências do cargo, efetivando-se de forma padronizada, neutra e igua-
litária para todos os candidatos.
9) A avaliação psicológica empregará um conjunto de técnicas para identificação, de forma objetiva e padroni-
zada, capazes de aferir os aspectos psicológicos do candidato, para fins de prognóstico do desempenho das ati-
vidades relativas ao cargo pretendido. Para tanto, serão utilizados testes psicológicos comercializados em que
serão observados os parâmetros cientificamente reconhecidos para cada instrumento técnico bem como sua in-
dicação técnica para avaliar o fator definido no perfil.
10) A entrevista psicológica será utilizada para agregar dados da história de vida do candidato que são impor -
tantes para análise, não possuindo, por si só, caráter eliminatório. De acordo com os dados da entrevista psico -
lógica, poderá o Psicólogo Organizacional validar as informações junto aos órgãos e/ou empresas que o candi -
dato já tenha atuado e também as informações disponíveis nas mídias sociais.
11) O candidato deverá informar, no início da avaliação, qualquer condição física ou emocional excepcional
que possa de alguma maneira influenciar o resultado do mesmo. Qualquer alegação com este fundamento após



a realização da avaliação não será considerada.
12) Sendo constatado pelo Psicólogo durante a avaliação, a ocorrência de fato com potencial de influenciar o
resultado da mesma, a avaliação deverá ser interrompida e retomada em momento oportuno a ser definido pelo
examinador.  
13) A análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, observará estritamente as orientações
e parâmetros contidos nos respectivos manuais de cada instrumento, e indicará o resultado final da avaliação
que deverá, de forma conclusiva, ser considerado como Apto ou Inapto. 
14) Os níveis de referência para os fatores avaliados que indicarão o resultado final da avaliação psicológica se
classificarão nas seguintes categorias para todos os instrumentos utilizados:

Elevado acima dos padrões 

Médio dentro dos padrões 

Inadequado abaixo dos padrões 

15) A aptidão do candidato se dará quando o resultado da avaliação psicológica enquadrar-se nos níveis espera -
dos, de acordo com o perfil profissiográfico estabelecido pelo Decreto Executivo nº 199/2016.
16) A inaptidão do candidato se dará quando qualquer fator observado no perfil profissiográfico enquadrar-se
no nível “Inadequado”, ou seja, por não apresentar as características cognitivas e/ou de personalidade favorá-
veis para o desempenho adequado das atividades.
17) A inaptidão constatada na avaliação psicológica não significa a pressuposição da existência de transtornos
mentais; indica apenas que o candidato não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções ineren-
tes ao cargo estabelecidos no Anexo I – Descrição de Cargo.
18) Após ser notificado do resultado, fica facultado ao candidato reprovado na avaliação psicológica, solicitar o
agendamento da entrevista devolutiva no prazo de 02 dias a partir da ciência do resultado, através de requeri-
mento protocolado no Setor de Medicina e Segurança do Trabalho, sita na Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis
Pta. - SP. 
19) A entrevista devolutiva é um procedimento técnico que se dará de forma verbal apenas ao candidato, segui-
do da entrega do Relatório Psicológico, que contará com a descrição dos instrumentos utilizados, explicações
dos resultados obtidos e os motivos da inadequação do candidato quanto aos requisitos exigidos no perfil pro-
fissiográfico de acordo com o Decreto Executivo nº 199/2016.
20) É facultado ao candidato contratar um psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para
acompanhá-lo na entrevista devolutiva. Neste caso deverá informar, no requerimento de agendamento, os se-
guintes dados do psicólogo contratado: nome, número de registro junto ao (CRP), número de telefone e endere-
ço completo.
21) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo que o acompanhará na entrevista devolutiva, gravar e
nem retirar, copiar e/ou reproduzir informações relativas aos testes psicológicos e folhas respostas de acordo
com o Artigo 8º da Resolução 001/2002 do CFP. Todas as informações pertinentes constarão no relatório psico-
lógico.
22) Não haverá reagendamento da entrevista devolutiva quando do não comparecimento do candidato, ou do
psicólogo para acompanhá-lo, ficando disponível o relatório psicológico, o qual será entregue exclusivamente
ao candidato. 
23) Caso o candidato não concorde com o relatório psicológico, poderá no prazo de 02 (dois) dias úteis após a
realização da entrevista devolutiva, interpor recurso, devidamente fundamentado, a ser protocolado no Setor de
Segurança e Medicina do Trabalho.
24) Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou
os recursos com simples discordância do resultado.
25) Os recursos referentes à avaliação psicológica serão analisados no prazo de 30 dias, sendo o candidato noti-
ficado da decisão final.
26) O exame médico será conduzido por Médico com especialidade em Medicina do Trabalho, que avaliará as
condições plenas de saúde física e mental, que poderá solicitar laudos de outros profissionais especialistas.
27) Para avaliação das condições plenas de saúde, serão verificadas as características globais e específicas indi-
cadoras de aptidão física e mental do candidato ao serviço público. Havendo constatação da existência de con-
dições que predispõe a possibilidade de desenvolvimento de patologias ou que indicam o estágio inicial de pa-
tologias que impeçam o exercício das funções inerentes ao cargo estabelecidos no Anexo I – Descrição de Car-
gos, o candidato será considerado Inapto.
28) O candidato convocado para o exame clínico geral deverá apresentar-se com roupa e calçado apropriados
para a execução plena do exame, a exemplo: calção, bermuda, short, camiseta e tênis.
29) Na ocasião do exame médico, o candidato fará uma declaração pormenorizada de suas condições de saúde e
fará o preenchimento da “anamnese” (técnica de entrevista que busca relembrar todos os fatos que se relacio-
nam com alguma doença, se faz uso de medicação, ou ainda, se o candidato está ciente de alguma doença que
possa impedir de realizar o trabalho).
30) O candidato será submetido ao exame clínico geral, exames laboratoriais e complementares, constantes no
Anexo II do presente edital.
31) Quando da realização do exame clínico geral, poderá o Médico do Trabalho solicitar outros exames com-



plementares que não constem no Anexo II, para melhor subsidiar seu parecer de Apto ou Inapto.
32) Após ser notificado do resultado, fica facultado ao candidato reprovado no exame médico, solicitar o agen-
damento da entrevista devolutiva no prazo de 02 dias a partir da ciência do resultado, através de requerimento
protocolado no Setor de Medicina e Segurança do Trabalho, sita na Avenida Brasil, 862, Centro, Lençóis Pta. -
SP.
33) A entrevista devolutiva é um procedimento técnico que se dará de forma verbal apenas ao candidato, segui-
do da entrega das cópias dos exames médicos.
34) Caso o candidato não concorde com o resultado do exame médico, poderá no prazo de 02 (dois) dias úteis
após a ciência do resultado, interpor recurso, devidamente fundamentado, a ser protocolado no Setor de Medici-
na e Segurança do Trabalho da Prefeitura.
35) Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou
os recursos com simples discordância do resultado.
36) Os recursos referentes ao exame médico serão analisados no prazo de 30 dias, sendo o candidato notificado
da decisão final.
37) Na ocasião do exame médico, poderá o médico do trabalho encaminhar o candidato à especialista(s) para
melhor investigação ou tratamento. Este encaminhamento não faz parte do exame admissional, mas medida
preventiva para a saúde do candidato, não alterando o parecer de inaptidão expedida pelo médico do trabalho.
38) Os exames médicos necessários para a admissão do cargo constam no Anexo II do presente edital e poderão
ser acrescidos conforme item 31.
39) O perfil profissiográfico exigido para a admissão do cargo consta no Anexo III do presente edital.
40) No ato da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos que comprovem os requisitos exigidos
no presente edital e demais documentos legais, sob pena de desclassificação.
41) Verificada, após a admissão, enfermidade preexistente à contratação e não identificada no exame admissio-
nal ou omitida na declaração e/ou na anamnese previstas no item 29, o candidato será exonerado, nos termos do
artigo 28 da Lei Municipal nº. 3660/06.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) No momento da posse o candidato deverá apresentar todos os documentos exigidos para admissão, dentre
eles original e cópia do diploma ou certificado que comprove a habilitação ao cargo e carteira do CRM.
2)  O critério para desempate na classificação será o de maior idade.
3) A contratação do candidato classificado estará condicionada, ainda, à aprovação do mesmo pelo Setor de
Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal.
4) O contrato de trabalho poderá ser interrompido caso o desempenho das funções demonstre-se insatisfatório.
5) Situações omissas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão Municipal de Serviço Civil.
6)  O  contrato  de  trabalho  será  regido  pelo  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Municipais,  sendo  que  a
contribuição previdenciária se dará junto ao INSS. 
7) Faz parte do presente Edital:

Anexo I  – Descrição do Cargo.
           Anexo II – Quadro de exames médicos admissionais.
           Anexo III – Perfil Profissiográfico para o exercício do cargo.
 

Lençóis Paulista, 17 de janeiro de 2.017.

Rafael Augusto Barbosa de Souza
Comissão Municipal de Serviço Civil



ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

Médico Clínico Geral
Descrição sintética: prestar assistência médica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como
elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública.
Atribuições: prestar assistência médica em postos de saúde, escolas e creches municipais, bem como elaborar,
executar  e  avaliar  planos,  programas  e  subprogramas  de  saúde  pública.  Efetuar  exames  médicos,  emitir
diagnósticos,  prescrever  medicamentos  e  realizar  outras  formas  de  tratamento  para  diversos  tipos  de
enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Analisar e interpretar resultados de
exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. Manter
registro  dos  pacientes  examinados,  anotando  a  conclusão  diagnóstica,  tratamento  prescrito  e  evolução  da
doença. Prestar atendimento em urgências clínicas,  cirúrgicas e traumatológicas.  Encaminhar pacientes para
atendimento especializado, quando for o caso. Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos em
ocupações  definidas,  baseando-se  nas  exigências  da  capacidade  física  e  mental,  para  possibilitar  o
aproveitamento dos mais aptos. Coletar e avaliar dados bioestáticos e sócio sanitários da comunidade, de forma
a desenvolver indicadores de saúde da população estudada. Elaborar programas educativos e de atendimento
médico preventivo voltado para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino.
Assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva. Participar
do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária. Zelar pela conservação de boas condições de trabalho,
quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento. Executar outras atribuições afins.

Médico de Saúde da Família
Descrição sintética: prestar assistência médica nas unidades de Estratégia de Saúde da Família.
Atribuições: prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade. Valorizar a relação médico-
paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança. Oportunizar os contatos com
indivíduos sadios e doentes, visando abordar os aspectos profiláticos e de educação sanitária. Empenhar-se em
manter os clientes saudáveis. Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de
abrangência.  Executar as  ações de assistência nas áreas  de atenção à criança,  ao adolescente,  à mulher,  ao
trabalhador, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimento de primeiros cuidados nas urgências, entre
outros. Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável. Discutir de
forma permanente – junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, enfatizando os direitos
à saúde e às bases legais que os legitimam. Realizar visitas a residência dos pacientes quando for necessário.
Observar rigorosamente as diretrizes norteadoras da Estratégia de Saúde da Família. Executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.



ANEXO II
QUADRO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS

Nº CARGO EXAMES PARA ADMISSÃO
1 Médico Clínico Geral Clínico, HbsAG, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV

2 Médico de Saúde da Família Clínico, HbsAG, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV



ANEXO III
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO

Médico Clínico Geral
FATORES DESCRIÇÃO DIMENSÃO

Controle Emocional Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram em seu comportamento

Elevado

Relacionamento Interpessoal (demons-
trar empatia, tolerância)

Capacidade de relacionar-se com os demais de maneira saudável e 
empática.

Elevado

Inciativa (tomar decisões) Capacidade de realização das atividades sem necessidade de 
influências externas

Elevado

Organização Capacidade de realização do trabalho com ordem, equilíbrio e 
coerência.

Adequado

Comunicação Capacidade de estar em contato com outras pessoas, seja para passar-
lhes informações ou para recebê-las, através de relação de entendi-
mento, conhecimento e respeito entre as partes

Elevado

Produtividade Volume de trabalho realizado em determinado espaço de tempo Adequado

Concentração (capacidade de atenção
seletiva)

Capacidade que o sujeito tem de manter a sua atenção concentrada no
trabalho.

Elevado

Energia Vital Disposição  para  realização  e  manutenção  da  execução  das  tarefas;
capacidade  de  reagir  diante  dos  obstáculos,  contrariedade  e/ou
situações difíceis

Adequado

Capacidade de Trabalho em Equipe Habilidade em civilidade, contribuindo para o bom desenvolvimento
da equipe e produtividade.

Adequado

Adaptabilidade (capacidade de lidar
com situações adversas)

Capacidade a aceitar e situações que fogem da rotina Elevado

Médico de Saúde da Família
FATORES DESCRIÇÃO DIMENSÃO

Controle Emocional Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram em seu comportamento

Elevado

Relacionamento Interpessoal (demons-
trar empatia, tolerância)

Capacidade de relacionar-se com os demais de maneira saudável e 
empática.

Elevado

Inciativa (tomar decisões) Capacidade de realização das atividades sem necessidade de 
influencias externas

Elevado

Organização Capacidade de realização do trabalho com ordem, equilíbrio e 
coerência.

Adequado

Comunicação Capacidade de estar em contato com outras pessoas, seja para passar-
lhes informações ou para recebê-las, através de relação de entendi-
mento, conhecimento e respeito entre as partes

Elevado

Produtividade Volume de trabalho realizado em determinado espaço de tempo Adequado

Concentração (capacidade de atenção
seletiva)

Capacidade que o sujeito tem de manter a sua atenção concentrada no
trabalho.

Elevado

Energia Vital Disposição  para  realização  e  manutenção  da  execução  das  tarefas;
capacidade  de  reagir  diante  dos  obstáculos,  contrariedade  e/ou
situações difíceis

Adequado

Capacidade de Trabalho em Equipe Habilidade em civilidade, contribuindo para o bom desenvolvimento
da equipe e produtividade.

Adequado

Adaptabilidade (capacidade de lidar
com situações adversas)

Capacidade a aceitar e situações que fogem da rotina Elevado
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