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                     EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N°°°° 0004/2009 
 

 
“ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA 
SELECIONAR CANDIDATOS AO CARGO DE 
MÉDICO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO”. 

 

 

ANTONINHO ROSSI, Prefeito do Município de Ponte Serrada, Estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições legais, FAZ SABER, a todos os interessados 

que se encontram abertas junto à Secretaria Municipal de Administração, no 
Departamento de Recursos Humanos, às inscrições ao Processo Seletivo 

Simplificado visando selecionar candidatos ao cargo de Médico, para contratação em 

caráter temporário, com fundamento na Lei Municipal n. 081/2007 c/c o art. 37, IX, 
da Constituição Federal e regrada pelas normas adiante estabelecidas: 
 

1 – DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS E SALÁRIO. 
 
1.1. O Processo Seletivo será realizado a fim de selecionar candidatos para contração temporária, 

com carga horária e escolaridade constante do quadro abaixo: 
 
ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

CARGO 
PÚBLICO 

HABILITAÇÃO 
EXIGIDA PARA O 
CARGO 

CARGA 
HORARIA 

VAGAS SALARIO 

Médico Médico Portador de Diploma de 
curso superior em 
Medicina, com registro no 
órgão fiscalizador da 
profissão. 

 
40 horas 

 
01 

 
7.424,24 

 
 

2.0– DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão realizadas nos dias 14 de Agosto de 2009 à 26 de agosto de 2009, das 
08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00 horas, junto à Secretaria Municipal de Administração, no 
Departamento de Recursos Humanos, localizada na Rua Madre Maria Theodora, nº 264, 
centro, cidade de Ponte Serrada – SC. 
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2.2 Ao preencher e assinar a respectiva ficha de inscrição, o candidato assume integral 

responsabilidade pelas informações que prestar, sendo que a prestação de declarações falsas 
ou inexatas ou apresentação de documentos adulterados implicará na anulação da inscrição, 
bem como, dos demais atos dela decorrentes; 

2.3 Julgados os pedidos de inscrição através do exame da documentação apresentada e satisfeitas 
as exigências, as inscrições serão homologadas por ato do poder executivo, o qual será 
publicado e afixado em local público.  

2.4 Não serão homologadas inscrições sem a apresentação de toda a documentação exigida. 
2.5. Em hipótese alguma, admitir-se-ão inscrições e escolha de vagas por correspondência ou 
procuração; 

 

3.0 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

     
a) Carteira de Identidade; 
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
c) Certidão de Nascimento ou Casamento, quando for o caso; 
d) Certidão de Nascimento dos filhos com idade inferior a 14 anos; 
e) Documento comprobatório de horas de aperfeiçoamento e atualização na área de saúde; 
f) Comprovante de votação da última eleição; 
g) Certificado de Reservista, quando for o caso; 
h) Diploma de Conclusão Ensino Superior ou Comprovante do Número de Inscrição no 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina; 
i) Ser brasileiro (nato ou naturalizado) 
j) Idade de 18 anos completos, na data da inscrição. 
 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da inscrição os candidatos deverão apresentar os 
documentos pessoais originais para anotações e conferência, os quais serão conferidos e 
devolvidos no mesmo ato. Não os possuindo, deverão apresentar fotocópias autenticadas por 
cartório.  
  
4- DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1 O conteúdo programático para o cargo de Médico será de acordo com o quadro abaixo: 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de frase, palavra ou texto; língua 
padrão ou norma culta; ortografia; acentuação gráfica; pontuação; grafia das palavras; morfologia; 
sintaxe; emprego dos pronomes; emprego dos verbos; regras gramaticais; regência nominal e 
verbal; concordância nominal e verbal; linguagem figurada, conotação e denotação; virtudes e 
vícios de linguagem. 
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MATEMÁTICA: Raciocínio lógico em regras de três, simples e compostas; equações de 2º grau; 
cálculo de juros simples e compostos; resolução de problemas; progressão aritmética e 
geométrica, análise combinatória e problemas para aferição do raciocínio lógico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES: Aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, econômicos, sociais e atuais do Município de Ponte Serrada/SC, da 
micro região, da região da AMAI (Associação dos Municípios do  Alto Irani), da Secretaria 
Regional de Xanxerê, do Estado de Santa Catarina e do País. Aspectos contemporâneos da 
humanidade. Atualidades sócio-econômicas e políticas, em nível local, regional, estadual, nacional 
e mundial, segundo o grau de conhecimentos e formação exigido para o cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos da legislação inerente à saúde pública; conhecimentos inerentes à existência e 
operacionalização de programas de saúde pública executados pelos Municípios e instituídos e 
financiados, mesmo que parcialmente, pelo Ministério da Saúde, especialmente sobre a Estratégia 
de Saúde da Família – PSF; atribuições do cargo, segundo as normas da administração pública e 
do Conselho Federal e Regional de Medicina; campanhas de saúde pública; interpretação de sinais 
e sintomas; epidemiologia e vigilância sanitária; didática aplicada à medicina; conselho e fundo 
municipal de saúde; Sistema Único de Saúde – SUS; doenças transmissíveis; vacinas; saúde da 
mulher e do idoso; saúde infantil e acompanhamento materno-infantil; programas preventivos a 
cargo da saúde pública; participação comunitária e saúde preventiva; saneamento básico; 
alimentação e nutrição; ética profissional; conhecimentos elementares da legislação aplicada à 
saúde pública de competência dos Municípios, nos termos da Lei Orgânica do Município, da 
Constituição Federal, das principais leis aplicáveis à saúde e das normas da saúde pública; normas 
que regulamentam a Estratégia da Saúde da Família, especialmente a Portaria nº 648, de 28 de 
março de 2006; outros conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, do conjunto de 
atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos municipais. 
 
5 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

Para organização, avaliação, julgamento e demais tarefas atinentes à realização do 
Processo Seletivo Simplificado instituído pelo presente edital, fica nomeada uma Comissão 
Especial composta pelos servidores municipais, Mariza Lopes Pimentel, Andréia Ferrari, 
Raquel Foppa Evangelista, Roseli Fornari Rocha Rauber e Eduardo Coppini sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Administração. 

 

6 – DAS PROVAS, FORMA DE CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 

6.1 - Serão submetidos a uma prova escrita com peso de 10 (dez) pontos. 
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6.2 – Os candidatos aos cargo de Médico serão submetidos a prova classificatória no dia 05 de 
Setembro de 2009  ás 9:00 hs, na Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada, localizado 
na Rua: Sete de Setembro, Nº 301, Centro, Ponte Serrada – SC. 

6.3 - A nota final para fins de classificação, será a nota maior. 
6.4 – Havendo empate entre os candidatos, após a classificação, deverão ser aplicados os 
seguintes critérios em ordem decrescente prevalecendo: 
 a) maior nota na prova escrita; 
 b) maior pontuação na prova de títulos (quando for o caso); 
            c) maior número de dependentes 
6.5 – A classificação será divulgada no mural da Prefeitura Municipal e nas Secretarias Municipais 
de Educação e de Saúde a partir do dia 08 de Setembro do corrente. 
6.6 - O candidato que se julgar prejudicado na classificação terá prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar da data da divulgação do resultado para protocolar pedido de revisão junto à Comissão de 
Seleção. 
6.7- No prazo de 01 (um) dia, a comissão analisará o pedido e dará sua decisão. 
 
7 – DO CALENDÁRIO E PRAZOS RECURSAIS 
 
7.1 Fica instituído o calendário oficial do certame de acordo com o quadro abaixo: 

 
Lançamento do Edital 14/08/2009 
Publicação 14/08/2009 
Período de Inscrição 14/08 a 26/08/2009 
Publicação da Relação das inscrições deferidas 28/08/2009 
Prazo para interpor Recursos de inscrições indeferidas 31/08/2009 
Julgamento dos Recursos das inscrições indeferidas 01/09/2009 
Publicação da Relação das inscrições homologadas 01/09/2009 
PROVA ESCRITA 05/09/2009 
Publicação da Classificação 08/09/2009 
Prazo para interpor Recursos de Classificação 11/09/2009 
Julgamento de eventuais Recursos de Classificação 12/09/2009 
Publicação do Edital contendo o resultado final e 
homologação do certame. 

13/09/2009 

 

8 – DA ABERTURA E ESCOLHA DE VAGAS: 

 
8.1 - A escolha de vagas obedecerá à ordem de classificação e ocorrerá de acordo com a existência 
de vagas e mediante publicação por meio de edital específico; 
8.2 - A chamada dos candidatos selecionados será feita obedecendo á ordem de classificação, 
mediante a existência de vaga. 
8.3 - Os candidatos que não comparecerem no dia, local e horário estabelecidos para a escolha das 
vagas perderá o direito à primeira escolha, bem como aqueles que não aceitarem as vagas 
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oferecidas, indo automaticamente para o final da lista, podendo ser reaproveitados nas chamadas 
subseqüentes de acordo com eventuais necessidades. 

9 – DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 

 
9.1- No ato da contratação, além da documentação apresentada na inscrição, o candidato deverá 
apresentar Atestados de Saúde Física e Mental; 
9.2 - Os candidatos aprovados serão contratados à medida que as vagas forem abertas, pelo prazo 
de até um ano, prorrogável nos casos excepcionais que a legislação permitir; 
9.3 – O candidato aprovado deverá apresentar a Carteira Regional de Medicina do Estado de 
Santa Catarina. 
 
10 – DO REGIME JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO  
 
 Regime Jurídico: Estatutário 
 Regime Previdenciário: RGPS – Regime Geral da Previdência Social do INSS 
 
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
11.1. Valerá a inscrição para todo e qualquer efeito, como forma expressa da aceitação por parte 
do candidato, das formas constantes neste edital; 
11.2. Caberá a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer a responsabilidade 
de coordenar o presente Processo Seletivo; 
11.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de seleção de que trata o item 5. 

Este edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Ponte Serrada – SC, 14 de agosto de 2009. 
 

 
 
 
 

______________________ 
ANTONINHO ROSSI 

Prefeito Municipal 
 
 

 
Publicado na data supra 

Márcio José Chibicheski 

Secretario Municipal da Administração. 


