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EDITAL DE ABERTURA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

O Município de Passos, através da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, torna
público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado,mediante Análise Curricular, para
contratação temporária, por prazo determinado, para suprir as vagas imediatas e formação de cadastro reserva
dentro do prazo de validade deste Edital, para atuação na(s)função(ões) contida(s) na Tabela I do respectivo
Edital, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviçosna
Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), observado no que couber a
Portaria de Consolidação n°. 3, de 28 de setembro de 2017,nos termos do Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA), de acordo com o artigo 2o, V da Lei Municipal no 3.049/2013, conforme distribuição de
vagas por função e nível de escolaridade apontados abaixo, observados os termos da legislação em vigor, sob a
supervisão da Comissão do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 340, de 26 de abril de 2022- Edital nº
001/2022– regendo-se sob as normas, disposições e critérios contidos nas Instruções Especiais e Disposições
Legais pertinentes à matéria, que ficam fazendo parte integrante deste Edital.

I- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado visa atender a necessidade de excepcional interesse público para o
preenchimento de vagas existentes nas funções de: A) MÉDICOPSIQUIATRA, B) NEUROLOGISTA, C)
FONOAUDIÓLOGO(A), D) ENFERMEIRO(A), E) TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM, F) PSICÓLOGO, G)
TERAPEUTA OCUPACIONAL, H) EDUCADOR FÍSICO, I) ARTESÃO, J) TÉCNICO DE FARMÁCIA, K)
FARMACÊUTICO, L) ASSISTENTE SOCIAL,para atuarem vinculados à Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde,conforme disposto na Tabela I do presente Edital,
dentro do prazo de validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período ou até a nomeação de
candidato aprovado em Concurso Público ou Processo Seletivo de Provas e Títulos (se ocorrer antes do
vencimento, não podendo a prorrogação ultrapassar o prazo de validade previsto neste edital), a contar da data da
homologação do resultado final, a critério da Prefeitura Municipal de Passos. O período de validade estabelecido
para este Processo Seletivo não gera obrigatoriedade para a contratação de todos os candidatos classificados;

1.1.1. A contratação será em caráter temporário, por meio da celebração de contrato por prazo
determinado, sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), nos termos do art. 37, IX da CF/88,
de acordo com artigo 2º, V, da Lei Municipal nº 3.049/2013, observando o disposto da legislação vigente.

1.1.2.Todo o processo de execução deste Processo Seletivo, com as informações pertinentes, estará disponível no
endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Passos (https://www.passos.mg.gov.br/portal/editais/3) e será
regido por este Edital e coordenado pela Comissão Examinadora nomeada pelaPortaria nº 340, de 26 de abril
de 2022.

1.1.3. Os atos oficiais relativos à divulgação, publicação de resultados, homologação Processo Seletivo
inclusive convocações dos classificados serão publicadosna Imprensa Oficial do Município de Passos
(Mural) e no site da Prefeitura Municipal de Passos (https://www.passos.mg.gov.br/portal/editais/3).

1.1.4 Após as Homologações dos Resultados Finais do certame, o candidato deverá acompanhar as
publicações dos Editais de Convocação realizadas pelo Município de Passos, por meio deafixação na
prefeitura e Câmara Municipal, bem como disponibilizado nosite do Município de Passos
https://www.passos.mg.gov.br/portal/editais/3(Menu Rápido/Cidadão/Concursos).

1.2.As atribuições básicas das funções estão descritas no Anexo I deste Edital.

1.3.Os salários constantes na Tabela I, deste capítulo, se referem ao mês deMaio de 2022.

CERTIFICO QUE O PRESENTE FOI
AFIXADO EM_______/_______/_______ NO
QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PASSOS, CONFORME
DETERMINA A LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO.

Fernanda Fátima Carvalho
Oficial de Administração

Mat. 6297
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1.4.Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF.

1.5. A aprovação e a classificação final no Processo Seletivo nãoasseguram ao candidato o direito de ingresso
automático na função, mas apenasa expectativa de ser nele contratado, ficando a concretização desse ato
condicionada à oportunidade e à conveniência da Administração, durante toda a validade do certame.

1.6. A função, o número de vagas, a Escolaridade e Requisitos exigidos, o Salário, a Jornada e Trabalho, está
estabelecido na Tabela I, deste Edital, conforme especificada abaixo:

TABELA I

Código Função

Vagas Existentes*

Escolaridade/
requisitos mínimos

Salário R$/
Jornada de
TrabalhoTotal

Reservas
para pessoas
com
deficiência**

01 Médico psiquiatra 01 -

- Ensino Superior
completo em

Medicina
acompanhado de

certificado de
residência em

Psiquiatria ou Curso
de Especialização na

área pretendida,
reconhecido pelo

MEC
- Registro no

Conselho de Classe.

R$ 9.061,41
+

Insalubridade

20h/sem

02 Médico neurologista 01 -

- Ensino Superior
completo em
Medicina com
residência em

Neurologia ou Curso
de Especialização na

área pretendida
reconhecido pelo

MEC ; acompanhado
de Curso de

Especialização na
área de saúde mental

- Registro no
Conselho de Classe.

R$ 9.061,41
+

Insalubridade

20h/sem

03 Fonoaudiólogo 01 -

- Ensino Superior
completo em

Fonoaudiologia;
- Registro no

ConselhodeClasse.

R$ 1.673,38
+

Insalubridade

20h/sem

04 Enfermeiro 02 -

- Ensino Superior
completo em

Enfermagem; Curso
de especialização ou
aperfeiçoamento em

saúde mental;
- Registro no

ConselhodeClasse.

R$ 3.345,49
+

Insalubridade

40h/ sem
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05 Psicólogo 02 -

- Ensino Superior
completo em
Psicologia;

- Registro no
Conselho de Classe.

R$ 3.216,33
+

Insalubridade

40h/sem

06 Terapeuta Ocupacional 01 -

- Ensino Superior
completo em Terapia

Ocupacional;
- Registro no

Conselho de Classe.

R$ 3.216,33
+

Insalubridade

30h/sem

07 Educador Físico 01 -

- Ensino Superior
Completo em

Educação Física;
- Registro no

Conselho de Classe

R$ 2.890,05
+

Insalubridade

40h/sem

08 Artesão 01 -

- Ensino Médio
completo;

- Curso específico
para artesão.

R$ 1.924,73
+

Insalubridade

40h/sem

09 Técnico de Farmácia 01 -

- Ensino Médio
completo;

-Curso de técnico em
farmácia;

- Registro no
Conselho de Classe.

R$ 1.989,31
+

Insalubridade

40h/sem

10 Técnico de Enfermagem 02 -

Ensino Médio
completo;

-Curso de técnico em
enfermagem;
- Registro no

Conselho de Classe

R$ 1.989,31
+

Insalubridade

40h/sem

11 Farmacêutico 01 -

- Ensino Superior
completo em

Farmácia;
- Registro no

Conselho de Classe

R$ 3.345,49
+

Insalubridade

40h/sem

12 Assistente Social 01 -

- Ensino Superior
completo em Serviço

Social;
- Registro no

Conselho de Classe

R$ 3.345,49
+

Insalubridade

30h/sem

Legenda:
1- (*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para pessoas com deficiência.
2- (**) Reserva de vagas pessoas com deficiência, conforme estabelecido no Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999,

alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 02/12/2004 e Lei Municipal no 2.535, de 12 de janeiro de 2006, e suas
alterações subseqüentes.

1.7. No presente Processo Seletivo Simplificado público a disputa pelas vagas será por função específica,
conforme quadro de vagas (Tabela I), constante deste edital. Como neste caso o número de vagas seja inferior a 5
(cinco), não será possível a reserva imediata de vagas para candidatos com deficiência, uma vez que a reserva de
uma única vaga já́ ultrapassaria o limite legal de 20%. Caso haja a necessidade de abertura de 5 (cinco) vagas, ao
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longo do período de vigência do Processo Seletivo Simplificado, a quinta vaga será necessariamente destinada
aos candidatos com deficiência, este fato faz com que independentemente da pontuação final de todos os
candidatos, a quinta vaga seja reservada ao candidato com deficiência que obtenha maior pontuação dentro deste
grupo seleto.

1.8.A jornada de trabalho poderá ser estendida, caso haja necessidade, e realizadas em regime de plantões, bem
como aos sábados, domingos e feriados e serão exercidas no âmbito da Administração Municipal, de acordo com
as suas necessidades e conveniências.

1.9.Os documentos comprobatórios para as funções que exigem escolaridade completa – diplomas registrados e
acompanhados de histórico escolar – devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE).

1.10.Os diplomas e certificados, obtidos no exterior, para que tenham validade, deverão estar revalidados de
acordo com a legislação vigente.

1.11.A Prefeitura Passos oferece a toda função em Processo Seletivo o benefício de Vale Transporte, que será
opcional e descontado da remuneração do servidor conforme legislação em vigor (Lei Complementar 021/2006,
art 127).

II- DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS

2.1.Os requisitos básicos para contratação na função são os especificados a seguir:

2.1.1.O candidato deverá ler o Edital de Abertura do Processo Seletivo em sua íntegra e cumprir todas as
determinações nele contidas;

2.1.2.Ter sido classificado neste Processo Seletivo;

2.1.3. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e
Portugueses, conforme o disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal, e do Decreto
Federal no 70.436/72, ou ser naturalizado brasileiro conforme legislação vigente no país até a data da
contratação;

2.1.4.Ter, na data da contratação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;

2.1.5.No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar na data da contratação;

2.1.6.Estar quite com a Justiça Eleitoral na data da contratação;

2.1.7.Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a função, conforme o especificado na Tabela I,
constante no Item I - Das Disposições Preliminares, deste Edital;

2.1.8.Apresentar a documentação comprobatória de acordo com as exigências acima, por ocasião da convocação,
que antecede a contratação;

2.1.9.Não registrar antecedentes criminais;

2.1.10.não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidadeincompatível com nova investidura em função
pública;

2.1.11.Não estar com idade de aposentadoria compulsória;

2.1.12.Não ter sido demitido por justa causa pela Administração Pública;
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2.1.13.No ato da contratação, o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em nova
função;

2.1.14.Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e sobre
recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão (disponível Anexo IV deste edital);

2.1.15.Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiênciafísica incompatível com o exercício da
função, comprovada em inspeção realizada por junta especializada de profissionais ,conforme exames médicos e
ou laudos solicitados pela Prefeitura Municipal de Passos.

III– DAS INSCRIÇÕES

3.1. Somente serão admitidas inscrições realizadas pessoalmente ou por meio de procurador devidamente
constituído, no CEREST- CENTRO DE SAÚDE DO TRABALHADOR , sito à Av. Dr. Breno Soares Maia,

nº 835 - Bairro Jardim Belo Horizonte, Passos - MG, 37.901-218 no período de 13/06/2022 a 15/06/2022,nos
horários de 08:00h às 11:00 e de 13:00h às 16:00h, encerrandoo recebimento da documentação ás 16:00h do dia
15 de junho de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF e os itens constantes no Capítulo II - Dos
Requisitos Básicos Exigidos para contratação na função, estabelecidos neste Edital;

3.2. O candidato é o responsável pela impressão e preenchimento da ficha de inscrição (disponível no
Anexo II deste edital, e pela veracidade das informações prestadas, principalmente sobre a existência de
eventual deficiência. Estarão automaticamente eliminados do processo os candidatos cujas fichas de
inscrição apresentar rasuras, incorreções, dados incompletos ou informações inverídicas.A inscrição do
candidato importará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação as quais não poderá alegar desconhecimento e o candidato que prestar qualquer declaração falsa ou
inexata no ato da inscrição, ou caso, não possa satisfazer a todas as condições estabelecidas neste Edital
terá sua inscrição cancelada e será anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado no
processo seletivo e que o fato seja constatado após a análiseda documentação.

3.3.No ato da inscrição os candidatos deverão se apresentar com a seguinte documentação:

I- Original e xerox de documento de identificação ou outro documento que comprove ser brasileiro nato ou
naturalizado;

I- Original e xerox do comprovante de escolaridade mínima exigida;

II- Original e xerox dos títulos e certificados;

III- Original e xerox que comprovem a experiência na área pretendida.

IV- Toda documentação deverá ser apresentada semencadernação e não numerados;

V- Envelope vazio;

VI- Ficha de Inscrição devidamente preenchida.

3.4.O canhoto do Formulário de Inscrição é o Comprovante de Inscrição do Candidato, ficando o mesmo sob sua
responsabilidade.

3.5. A inscrição implicará a completa ciência e tática aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento
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3.6.A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido certame, será feita
por ocasião da contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo
candidato;

3.7 Não será cobrada taxa de inscrição.

3.8. Caso o candidato pretenda se candidatar a mais de uma função pública, deverá realizar a inscrição
correspondente (uma inscrição para cada função pleiteada), anexando a documentação referida no item
3.3.

3.9. Será permitida a inscrição porprocuração particular, com firma reconhecida em cartório, mediante
entrega do respectivo mandato, acompanhada obrigatoriamente do documento de identidade do procurador.

3.9.1.O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por
seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante no preenchimento
da ficha de inscrição.

3.10.Toda a documentação referente ao item 3.3 e que comprove formação e ou experiência deverão ser
devidamente autenticadas em cartório ou conforme dispostona LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE
2018, juntamente com aficha de inscrição (conforme orientado no item 4.6), no ato de entrega dos
documentos.

3.10.1.O candidato que optar pela autenticação conforme LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018
deverá apresentar as cópias e os originais, dentro de envelope aberto no ato da inscrição onde o
responsável pelo recebimento, fará a conferência da autenticidade dos documentos, apondo o carimbo
“confere com o original”.

3.11.O não atendimento aos procedimentos estabelecidos para a inscrição implicará o seu cancelamento,
se verificada a irregularidade a qualquer tempo.

3.11.1. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexataou, ainda, que não possa satisfazer
todas as condições estabelecidas neste Edital terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados
todos os atos decorrentes, mesmo que aprovado no processo seletivo e que o fato seja constatado
posteriormente.

3.11.2.As informações prestadas naficha de inscriçãoconstituem inteira responsabilidade do candidato,
cabendo à Comissão Examinadora o direito de excluir do processo seletivo aquele que preenchê-la com
dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas ainda que o fato seja constatado
posteriormente, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

3.12. Uma vez efetivada a inscrição, não será possível a entrega denovos documentos, alteração dos
documentos entregues ou alteração nas informações prestadas nafichade inscrição.

3.12.1.O recebimento da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando
solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condiçõesestabelecidos neste Edital, sob pena de
eliminação do certame.

3.12.2.A documentação apresentada deverá corresponder à função pleiteada, sob pena de desclassificação.

3.12.3.A ausência de qualquer documento importará na desclassificação e exclusão do candidato do
processo seletivo.

3.12.4.Não se admitirá o envio por fax e/ou e-mail de qualquer documentação, solicitação ou recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS
Estado de Minas Gerais

Praça Geraldo da Silva, nº 175, Centro, Passos/MG, CEP 37900-900
Fone: (35) 3522-7086 / 3522-7213 7

IV– DAS INSCRIÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1.Aos candidatos com deficiência, que pretendam fazer uso dasprerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do art. 37 da Constituição Federal e no art. 37 do DecretoFederal n°. 3.298/99, é assegurado o direito de
inscrição para as funções previstas neste procedimento, cujas atribuições estejam compatíveis com a deficiência
de que são portadores.

4.2.Os candidatos com deficiência participarão do presente Processo Seletivo em igualdade de condições com os
demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/99, particularmente em
seu artigo 40.

4.3 Serão reservadas vagas às pessoas com deficiência, no totalde 10%, conforme estabelecido no Decreto
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e Lei Municipal nº 2.535,
de 12 de janeiro de 2006, e suas alterações subsequentes.

4.3.1Os candidatos classificados na listagem de candidatos com deficiência serão convocados às vagas abertas
para a função para a qual se candidataram, quando da convocação da 11º vaga, 21º, 3lº, e assim, sucessivamente,
a cada intervalo de l0 vagas

4.4.A condição de deficiente será assinalada naficha de inscrição,mas a comprovaçãose dará no momento da
convocação para contratação, mediante apresentação de laudo médico, que especifique claramente a deficiência
de que o candidato é portador e se esta é compatível com o exercício da função pleiteada.

4.5.A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho docandidato com deficiência obedecerá ao disposto
no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, arts. 43 e 44, conforme o especificado a seguir:

4.5.1. A avaliação do potencial de trabalho do candidato com deficiência, frente às rotinas da função, será
realizada pelo Município Passos, por meio de perícia médicaoficial, no momento da convocação, que observará:

a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição e laudo médico apresentado;

b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais da funçãoa desempenhar;

c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das
tarefas;

d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize; e

e) o CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.

4.6.O candidato, cuja deficiência não for configurada ou quandoesta for considerada incompatível com a função
a ser desempenhada, será desclassificado do certame.

V– DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. Da habilitação: Estarão habilitados os candidatos cuja documentação esteja completa e em acordo
com as exigências dos Itens II, III e IV deste Edital.

5.1.2. Uma vez verificada a inexatidão, rasura ou casos em que a documentação esteja incompleta, o
candidato será desclassificado do presente certame.

5.2. Da Avaliação e Classificação dos Títulos:A análise dos documentos apresentados será realizada
pelos membros da Comissão Examinadora constituída para esta finalidade e a classificação dos
candidatos inscritos/habilitados far-se-á de acordo com aformação/habilitação específica para a função
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pretendida, observados os critérios a seguir apresentados:

5.2.1Formação:

Profissionais de Nível Superior

Título Documento exigido para a comprovação
Valor
Unitário

Valor
Máximo

Doutorado Diploma de Doutor, na área de atuação pretendida pelo candidato,
emitido por instituição oficial de ensino, com cursos reconhecidos
pelo MEC, ou Certificado de Conclusão de Curso e obtenção da
titulação, concluído até a data da inscrição, acompanhado do
respectivo Histórico Escolar.

10

pontos

10

pontos

Mestrado Diploma de Mestre, na área de atuação pretendida pelo candidato,
emitido por instituição oficial de ensino, com cursos reconhecidos
pelo MEC, ou Certificado de Conclusão de Curso e obtenção da
titulação, concluído até a data da inscrição, acompanhado do
respectivo Histórico Escolar.

5

pontos

5

pontos

Programa de
Residência

Residência na profissão na área pelo qual o candidato se inscreveu
com carga horária mínima de 5.760 horas.

3

pontos

3

pontos

Pós Graduação
Lato Sensu
(Especialização*
em Psiquiatria ou
Saúde Mental)

Diploma de Especialista * na área de atuação para a qual o
candidato se inscreveu, emitido por instituição oficial de ensino,
com cursos reconhecidos pelo MEC, ou
Certificado/Certidão/Declaração de Conclusão de Curso, indicando
o número de horas e o período de realização, concluído até a data
da inscrição, acompanhado do respectivo Histórico Escolar, com
carga horária mínima de 360 horas.

5

pontos

5

pontos

Outras Pós
Graduação Lato
Sensu
(Especialização*)

Diploma em outras especialidades, emitido por instituição oficial
de ensino, com cursos reconhecidos pelo MEC, ou
Certificado/Certidão/Declaração de Conclusão de Curso, indicando
o número de horas e o período de realização, concluído até a data
da inscrição, acompanhado do respectivo Histórico Escolar, com
carga horária mínima de 360 horas.

1 ponto 5 pontos

* Especializações/ cursos de aperfeiçoamento que constam como requisito mínimo para inscrição do candidato, não serão
pontuados.
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5.2.2. Experiência profissional na área pleiteada:

Experiência Comprovada Documento exigido para a comprovação Número de Pontos Total
Máximo

Experiência Profissional /
tempo de serviço comprovado
na área de atuação em saúde
mental

Certidão de Contagem de Tempo original,
expedida em papel timbrado, datada e
assinada pelo Responsável Legal do órgão

Cópia autenticada de anotação da
contratante; CTPS, ou seguida do original.

2 pontos por ano
efetivo de exercício
na função pleiteada

10

pontos

Experiência Profissional /
tempo de serviço comprovado
em outras áreas de atuação

Certidão de Contagem de Tempo original,
expedida em papel timbrado, datada e
assinada pelo Responsável Legal do órgão

Cópia autenticada de anotação da
contratante; CTPS, ou seguida do original.

1 ponto por ano
efetivo de exercício
na função pleiteada

5

pontos

Observação 1- Para tempo de experiência concomitante não será pontuado duas vezes no mesmo item;
Observação 2- A certidão de Contagem de Tempo dos Servidores Municipais dePassos/MG deverá ser
solicitada no setor de protocolo da Prefeitura Municipal dePassos, de forma presencial, (podendo ser feita por
terceiros desde que forneçam o CPF do servidor requerente),até a data limite de 10/06/2022, das 08h às 14h,
respeitando as normas de prevenção de Combate à COVID-19.

5.2.2.1. Não será considerada a contagem de tempo que não explicite o período trabalhado e a área
pleiteada pelo candidato.

5.2.2.2.Os documentos deverão estar legíveis, datados e assinados pelo gestor do órgão declarante, sem
rasuras, bem como em papel timbrado da instituição.

5.2.2.3.Não serão aceitos documentos fora da data, horário e local indicado para as inscrições.

5.2.2.4. O tempo de experiência será computado em dias efetivamente trabalhados, no mínimo de 30
(trinta) dias completos, fixando-se o termo de 31/05/2022 para contabilização do tempo de
experiência do candidato.

5.3.Em hipótese alguma, será devolvida qualquer documentação apresentada.

5.4.A análise dos títulos é de caráter eliminatório até a exigência da titulação mínima, conforme item 5.2 e
daí por diante terá caráter meramente classificatório.

5.5.A nota final será constituída do somatório dos pontos corridos obtidos pelo candidato.

5.5.1. A comissão examinadora, poderá no momento da inscrição do candidato, fazer a contagem da
pontuação obtida pelo candidato, seguindo conforme Itens5.2.1e 5.2.2, fazendo a anotação da nota obtida
pelo candidato no canhoto da ficha de inscrição, entregue posteriormente para o Candidato conforme Item
3.4.
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VI– DO RESULTADO

6.1. Do Resultado Provisório - após análise dos documentos apresentados será divulgada uma lista
contendo aclassificação provisóriaem ordem decrescente do total de pontos obtidos, por área pleiteada.

6.1.2. O resultado provisório será publicado no site oficial no endereço
https://www.passos.mg.gov.br/portal/editais/3e afixado nos Murais de Avisos da Prefeitura Municipal e
Câmara Municipal de Passos, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.

6.1.3.O resultado final será calculado pela soma geral dos pontos obtidos na forma do item 3 deste Edital.

6.1.4.Serão desclassificados os candidatos que não satisfazeremos requisitos mínimos exigidos conforme
os itens 5.1 deste Edital.

6.1.5.Na hipótese de empate será dada preferência para efeito de classificação, sucessivamente:

a) Os candidatoscom idade igual ou superior a 60 anos,completadosaté o último dia do prazo de
inscrição, terão preferência sobre os demais, na hipótese de empate, adotando-se como primeiro
critério de desempate, nesse caso, a idade mais elevada, nostermos do art. 27, parágrafo único, da Lei
nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

b) Candidato que tiver maior idade (nasceu primeiro).

c) Ao candidato que tiver maior experiência profissional na área para a qual se inscreveu;

d) Ao candidato que apresentar a maior nota na formação acadêmica.

6.2. DOS RECURSOS

6.2.1. Os candidatos inscritos, que não concordarem com sua classificação provisória, poderá interpor
recurso, por escrito, devidamente fundamentado, em formulário próprio (Anexo III) a ser entregue
diretamente no CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial), localizado na Rua SÃO GABRIEL, nº 160,
VILA RICA. No horário das 8:00 as 15:00,no prazo de 03 (dois) dias úteis, contados a partir da
publicação doresultado provisório,conforme cronograma Anexo IV deste Edital.

6.2.2.Os recursos serão julgados, pela Comissão Examinadora, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados
da sua interposição, seguindo cronograma do Anexo IV.

6.2.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, relativamente à classificação, por função
pleiteada, desde que devidamente fundamentado.

6.2.4.Não será conhecido o recurso que:

a) for interposto fora do prazo;

b) for interposto por via postal, fax ou correio eletrônico.

c) não estiver de acordo com as exigências especificadas nos itens desteedital.

6.2.5.As respostas dos recursos serão publicadas junto com o Resultado Final no site oficial, no endereço
https://www.passos.mg.gov.br/portal/editais/3, bem como no mural de avisos da Municipalidade, por
número do protocolo da ficha de inscrição.

6.3. Do Resultado Final- A publicação doResultado Final será realizada no prazo máximo de 02 (dois)
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dias úteis, do qual não caberá mais qualquer recurso.

6.3.1Não será aceito revisão de recursos ou recursos de recursos.

6.3.2.O resultado final deste processo seletivo será homologado pelo Chefe do Poder Executivo, através
de Decreto de Homologação que será publicado no site oficialno endereço
https://www.passos.mg.gov.br/portal/editais/3, bem como nos murais de avisos da Municipalidade.

6.3.3. O resultado definitivo ainda que homologado, poderá ser revisto de ofício pela Administração
Pública, desde que fundamentado, quando constatado erro material e/ou de análise dos documentos
apresentados. Neste caso deverá ser editado um novo DecretoHomologatório.

6.3.4.A modificação do resultado definitivo que determinar uma reclassificação dos candidatos, terá como
consequência imediata a extinção dos contratos eventualmente celebrados daqueles que não tiveram
alcançados pontuação suficiente para a contratação em faceda nova classificação.

VII – DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO

7.1. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de01 (um) ano, prorrogável uma única vez
por igual período, a contar da data de publicação do Decreto Homologatório que homologar o resultado
final, ou até a realização de concurso público de provas e/ouprovas e títulos, o que ocorrer primeiro.

7.2. Os contratos firmados poderão ser rescindidos antes do término de vigência do presente, caso haja
interesse da administração ou realização de concurso público de provas e/ou provas e títulos.

7.3. Havendo necessidade, os contratos firmados poderão ser prorrogados/renovados pelo prazo máximo
previsto em lei, desde que tenham sido firmados dentro da vigência deste processo.

VIII – DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. Os candidatos aprovados no presente certame, poderão ser convocados de acordo com a necessidade
e interesse público.

8.2. Uma vez convocado, o candidato deverá apresentar-se junto ao Setor de Departamento de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Passos, na Praça Geraldo da Silva Maia, n.º 175 – Centro, no prazo de 05 (cinco)
dias, munido dos documentos abaixo relacionados acompanhado dos respectivos originais para
conferência, sob pena de sua desídia ser considerada como renúncia ao objeto do certame, à relação
jurídica e ao direito de contratar com a municipalidade, devendo ser convocado o próximo classificado da
lista.

8.3.Os documentos para assinatura do contrato são os seguintes:

a) 02 (duas)fotografias3x4 defrente,coloridas,recenteseiguais;
b) fotocópiadascertidõesdeNascimentoouCasamentodo candidato;
c) fotocópia dacertidão deNascimentoe CPFdefilhos e/oudependentes;
d) fotocópia do Título deEleitor ecomprovantedevotação naúltima eleição;
e) fotocópia do CertificadodeReservista,sedo sexomasculino;
f) fotocópia do cartão dePIS/PASEP;
g)fotocópia doCPF;
h) fotocópia daCarteiradeIdentidade(RG);
i) CND junto aoregistrodeclassepleiteada;
j) declaração debense valoresqueconstituemseupatrimônio;
k) declaração de exercício ou não de outro cargo, empregoou função pública, municipal, estadual,
distrital ou federal, com respectivo horário. (Art. 37, XVIe Art. 40, § 6º,CF/88);
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l) certidão deantecedentes,expedidapeloInstitutodeIdentificação deMinasGerais;
m) fotocópia do Diplomae RegistroProfissionaldeCategoria,coma habilitação específica daáreapara
a qual se inscreveu;
n) comprovantedeendereço atualizado(faturasdeágua,energia,telefone);
o)declaração denão haversofridosanção impeditivado exercício decargoou função pública;
p) cadernetadevacinação ou documentoequivalente,quandofilho menorde07 anos;
q) comprovantedefrequênciaescolardosfilhos, apartir de07 anosdeidade;
r) laudo médico subscrito por profissional médico atestandoa capacidadefísica e mental para o
desempenho das funções;
s) em casode deficiência, laudo médico especificandoa deficiência de que é portadore que a mesmaé
compatível com o exercício da função pretendida, que deveráser, obrigatoriamente, homologado pelo
médico perito do Município; e
t) outrosdocumentoseventualmentesolicitadospeloSetordeRecursosHumanos.
Observação: o laudo médico deverá ser homologado pelo Médico Perito do Município de Passos.

8.4. Caso o candidato já ocupe outro cargo ou função, na prefeitura municipal de Passos, seja ele
contratado ou efetivo, o mesmo deverá optar em qual cargo ou função ele permanecerá, uma vez que não
será aceita em hipótese alguma acumulação de cargo ou função, mesmo que a carga horária seja
compatível e mesmo que a carga horária não exceda 60 horas.

8.5. É condição essencial para a assinatura do contrato a apresentação dos documentos mencionados no
item 8.3. e 8.4. e da sua regularidade. A não apresentação da documentação prevista ou a sua
irregularidade conforme item 8.4., implicará a não realização do contrato ou a sua nulidade se celebrado
sem esse requisito essencial. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não comparecer no
local, data e hora estabelecidas, exceto quando houver justificativa prévia por escrito, quando poderá ser
designado para outra ocasião.

8.6.As convocações poderão ocorrer durante todo o período de validade do Processo Seletivo;

8.7. A classificação final no presente certame não assegurará o ingresso automático como servidor da
Municipalidade, tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 021/2006, com redação dada
pela Lei Complementar nº 030/2007.

IX – DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegura apenas a expectativa de direito à
contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à subsistência da necessidade administrativa,
à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração,
à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade do Processo Seletivo.

9.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Examinadora, observados os princípios e normas
que regem a Administração Pública.

9.3. Os contratos originados deste processo seletivo simplificado reger-se-ão em conformidade com a Lei
Municipal n.º 3049/2013, Lei Complementar nº. 021/2006, noque couber, especialmente quanto aos
direitos, deveres e ao processo administrativo disciplinar.

9.4. O contratado será avaliado por comissão de avaliação composta por funcionários municipais efetivos,
seguindo os seguintes critérios:

a) Observância das atribuições da função;
b) Eficiência no desenvolvimento das atribuições da função;
c) Pontualidade e assiduidade;
d) Assimilação e compreensão das ordens expedidas;
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Passos, 08 de junho de 2022.

e) Iniciativa;
f) Trato com os colegas de trabalho, alunos e com o público em geral;
g) Adaptabilidade e aceitação ao uso permanente de Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando a
função exigir;
h) Aceitação as ordens expedidas pelos superiores e encarregados.

9.5. As despesas decorrentes das contratações deste Processo Seletivo correrão à conta da(s) seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):

a) 020601.1030200190.149 - Manter as atividades do Serviçode Atenção Psicossocial;

9.6. É legalmente competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Processo Seletivo, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, oForo da Comarca de Passos do Estado de
Minas Gerais.

DIEGO RODRIGO DE OLIVEIRA
PrefeitoMunicipal

RONALDO RESENDE DOS ANJOS
Secretário Municipal deAdministração
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES
CÓDIGO FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO

01 Médico psiquiatra

Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional,
conforme protocolos estabelecidos ou reconhecidos pela instituição,
desenvolvendo ações que visem à proteção, promoção, prevenção e
recuperação da saúde mental da população; Realizar atendimento em
grupo (oficinas terapêuticas), visitas domiciliares, matriciamento
(consulta conjunta,interconsulta e visitas domiciliarescompartilhadas);
Prestar atendimentos médicos e ambulatoriais à população (adulta e
infantil), solicitando e interpretando exames complementares,
prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução e
encaminhando-os aos serviços de maior complexidade, quando
necessário; Realizar atendimento de urgência, educações em saúde
dentro e fora do equipamento dos equipamentos de saúde mental;
Trabalhar em parcerias com equipes de Saúde da Família, de Apoio a
Saúde da Família (NASF), CREAS, CRAS, Associações Comunitárias,
grupos organizados, ONGS, dentre outros equipamentos que compõem
a rede de atenção à saúde; Referenciar e contra referenciar informações
dos pacientes atendidos para profissionais que compõem da própria
equipe e de outras equipes que compõem a rede de atenção à saúde;
Priorizar ações que privilegiem aspectos biológicos, psicossociais e
culturais da gênese dos transtornos mentais; Realizar trabalho
interdisciplinar voltado para a obtenção de um objetivo comum entre
paciente, família e equipe de saúde; Trabalhar em consonância com o
fluxo e as normativas da rede de atenção de Saúde Mental e do SUS;
Participar de equipe multiprofissional na elaboração e diagnóstico de
saúde, analisando dados de morbidade, e mortalidade,verificando a
situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de
prioridades; Participar de equipe multiprofissional, visando
planejamento, programação, execução e avaliação de atividades
educativas e preventivas na área de saúde mental; Participar de
pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços,
elaboração e adequação de protocolos, programas, normas e rotinas,
visando à sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde;
Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme
padrõesestabelecidos;Emitir pareceresquandosolicitado.

02 Médico Neurologista

Avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios neurológicos, atuar dentro dos
preceitos do código de ética médica, de acordo com os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS que são: a Universalidade,
a Equidade e a Integralidade. Registrar o histórico, exame físico,
hipótese diagnóstica, conduta e, se houver, registrar as solicitações de
exames laboratoriais e/ou de imagem, prescrição de medicamentos e
sua via de administração, realizar encaminhamentos e remoções para
outro serviço, obedecendo a rede de referência, contra referência e
demais atividades pertinentes à função. Atender familiares e/ou
acompanhantes fornecendo as informações e esclarecimentos que se
fizerem necessários, esclarecer ao paciente sobre sua patologia,
evolução e tratamento, escrever em ficha de atendimento, prontuário
médico, relatórios e receitas de maneira clara e com letra legível. Atuar
de acordo com as orientações do Conselho Regional de Medicina e o
Regimento da Instituição. Trabalhar em parceriascom equipes de
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Saúde da Família, de Apoio a Saúde da Família (NASF), CREAS,
CRAS, Associações Comunitárias, grupos organizados, ONGS, dentre
outros equipamentos que compõem a rede de atenção à saúde;
Participar de equipe multiprofissional, visando planejamento,
programação, execução e avaliação de atividades educativas e
preventivas na área de saúde mental; Participar de pesquisas,
objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços,
elaboração e adequação de protocolos, programas, normas e rotinas,
visando à sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde;
Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme
padrões estabelecidos; Emitir pareceres quando solicitado.

03 Fonoaudiólogo

Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência fonoaudiológica, por
meio da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológicas,a fim de
desenvolver e/ou restabelecer a capacidade de comunicaçãodos
pacientes, além das seguintes atribuições: avaliar as deficiências dos
pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
além de outras técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento
ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se
nos resultados da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de
cada caso e, se necessário, nas informações médicas; desenvolver
trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e
oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da
palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação
neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no
decorrer do tratamento, observando a evolução do processo e
promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; promover a
reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; 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 Administração Municipal e outras entidades públicas e
particulares, realizando 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, planose programas de
trabalho , direta ou indiretamente, à política de atendimento à criança e
ao adolescente, e realizar outras atribuições compatíveiscom sua
especialização profissional.

04 Enfermeiro

Responsabilização técnica da área geográfica de abrangência do CAPS,
diagnóstico de saúde; realização de planejamento das açõesde saúde
desenvolvidas; programação e implementação de ações intersetoriais,
com estímulo à interdisciplinaridade; planejar, organizar, coordenar,
supervisionar, executar e avaliar os serviços de assistência de
enfermagem; aplicar a sistematização da assistência de enfermagem aos
pacientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento;
assegurara garantia dos princípios do SUS de universalidade,
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hierarquia, equidade, integralidade, bem como de participação da
atenção à saúde segura e humanizada; assegurar os registrosde
informações dos pacientes em prontuários por todos os profissionais da
equipe; observar e analisar os cuidados prestados pelos profissionais;
fortalecer os mecanismos de referência e contra referência; padronizar
normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processode
trabalho; planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e
problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar
resultados; implementar ações e definir estratégias para apromoção da
saúde, elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
conhecimento; coordenar o trabalho da equipe segundo normas técnicas
de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental; orientar o usuário sobre a assistência que será realizada;
verificar sinais vitais;administrar medicação conforme prescrição;
observar e intervir nas alterações provocadas; observar, estimular,
supervisionar e ajudar o usuário quanto à alimentação e hidratação;
observar, estimular,supervisionar as atividades de higiene do usuário;
fazer uso da relação terapêutica; observar, anotar, comunicar e intervir
nas alterações do quadro clínico; coordenar a equipe de enfermagem;
prescrever a assistência de enfermagem realizar reunião dediscussão
técnica com a equipe; participar e realizar treinamento e reciclagens;
fazer controle dos psicofármacos; participar como terapeuta ou
coterapeuta nos grupos terapêuticos; executar pré- consulta e consulta
de enfermagem; acompanhar internações e alta dos usuários;participar
nas atividades de cunho reabilitativo e profissionalizante para os
pacientes; participar das atividades de integração do paciente com a
comunidade; colaborar na investigação epidemiológica e sanitária;
planejar, elaborar e executar ações quanto a imunização de acordo com
aPNI (ProgramaNacionaldeImunização).

05 Psicólogo

Desempenhar atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a
proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, assim como
aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura daspessoas
em situação de rua.
- Trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, agregando
conhecimentos básicos sobre Redução de Danos, uso, abuso e
dependência de substâncias psicoativas;
- Realizar atividades educativas e culturais (educativas elúdicas);
- Dispensação de insumos de proteção à saúde;
- Encaminhar e mediar o processo de encaminhamento para Redede
Atenção Psicossocial, acionando os dispositivos apropriados, para
atender a área determinada; encaminhar e Receber pacientespara
avaliação e diagnose, emitir laudo indicando problemas e distúrbios de
ordem emocional e psíquica e o tratamento adequado. Efetuaro
atendimento a pacientes em sessões de psicoterapia, quer individuais,
quer grupais, no sentido de orientá-los na solução e problemas de
ordem emocional e psíquica. Participar de programas para o
desenvolvimento da rede de atenção psicossocial e dos usuários da
rede. Participar de programas comunitários de educação para a saúde,
organizando cursos e proferindo palestras em matéria específica de
psicologia aplicada. Prestar atendimento ambulatorial, integrando-se às
equipes de trabalhos multidisciplinar oferecendo um serviço que atenda
às necessidades da comunidade. Executar outras atividadescorrelatas.
Conheceros princípios e diretrizes do SUS, da reforma sanitária e
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reforma psiquiátrica; Realizar visita domiciliar e leito de retaguarda
para acompanhamento do usuário (se necessário); Executar outras
tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato;
Participardereuniõesdeequipeeafins.

06
Terapeuta
Ocupacional

Diagnóstico terapêutico da área geográfica de abrangênciada Rede de
Atenção Psicossocial, com diagnóstico ocupacional motor,sensorial,
perceptocognitivo, mental, emocional, comportamental, funcional,
desempenho ocupacional, cultural, social e econômico do indivíduo
através de utilização de métodos e técnicas terapêuticas ocupacionais;
ações de prevenção e promoção da saúde, desenvolvimento, tratamento
e recuperação do indivíduo que necessita de cuidados físicos, mentais,
sensoperceptivos, cognitivos, emocionais e/ou sociais, para ampliação
de seu desempenho em todo o contexto biopsicossocial na vida
cotidiana; operar com as capacidades de desempenho das Atividades de
Vida Diária (AVDs) e que estas abrangem a mobilidade funcional, os
cuidados pessoais, a comunicação funcional, a administração de
ferramentas e dispositivos ambientais e a expressão
sexual;desenvolvimento da Tecnologia Assistida em grupo com a
utilização de quaisquer produtos, itens, peças de equipamentos ou
sistemas, adquiridos comercialmente ou desenvolvidos artesanalmente,
produzidos em série, modificados ou feitos sob medida, assim
utilizados para aumentar, manter ou melhorar habilidades de pessoas
com limitações funcionais, sejam físicas, mentais, comportamentais ou
sensoriais e auxiliar no desempenho funcional de atividades, reduzindo
a incapacidade para a realização de AVDs e das AIVDs, nos diversos
domínios do cotidiano; identificar os problemas individuais e coletivos
que interferem na independência do indivíduo, determinar objetivos de
tratamento e proporcionar treinamento para aumentar a sua autonomia;
avaliar as habilidades funcionais do indivíduo, elaborar aprogramação
terapêutica ocupacional e executar o treinamento das funções para o
desenvolvimento das capacidades de desempenho das Atividades de
Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVDs) para as áreas comprometidas no desempenho ocupacional,
motor, sensorial, perceptocognitivo, mental, emocional,
comportamental, funcional, cultural,social e econômico de pacientes;
uso da Tecnologia Assistida nas Atividades de Vida Diária (AVDs) e
Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs) com os objetivos de:
I- promover adaptações de jogos, brincadeiras e brinquedos, II- criar
equipamentos,adaptações de acesso ao computador e software, III-
utilizar sistemas de comunicação alternativa, de órteses,de próteses e
de adaptações, IV promover adequações posturais para o desempenho
ocupacional por meio de adaptações instrumentais, V- realizar
adaptações para déficits sensoriais (visuais, auditivos,táteis, dentre
outros) e cognitivos em equipamentos e dispositivos para mobilidade
funcional, VI- adequar unidades computadorizadas de controle
ambiental, VII promover adaptações estruturais em ambientes
domésticos, laborais, em espaços públicos e de lazer, VIII-promover
ajuste, acomodação e adequação do indivíduo a uma nova condição e
melhoria na qualidade de vida ocupacional. No âmbito das Atividades
de Vida Diária (AVDs) e Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVDs), de acordo com o diagnóstico e o prognóstico terapêutico
ocupacional: prescrever a alta da terapêutica; traçar estratégias para o
alcanceda melhoria dos indicadoresde saúde mental, a partir das
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características da população identificadas a partir do diagnóstico;
desenvolvimento de grupos com ações para promoção da saúde,
prevenção e reabilitação; formação de grupos terapêuticos;
atendimentos familiares e individuais aos usuários referenciados;
realização de atividades de educação para a saúde para grupos e
individuais, com valorização da temática de Saúde Mental; acompanhar
as equipes de saúde em ações direcionadas aos profissionais;
desenvolvimento de ações de Educação Continuada com as Equipes de
Saúde de referência com estímulo à realização da escuta terapêutica,
atendimento em grupo e estímulo ao relacionamento interpessoal;
favorecer a formação de grupos de vivências na comunidade; ações
individuais e coletivas; fazer as avaliações próprias paraindicação de
terapia ocupacional; indicar e encaminhar pacientes para atividades
socioterápicas e oficinas terapêuticas; prescrever atividades para os
grupos(CAPSeoficinas);

07 Educador Físico

I- desenvolver ações de orientação junto à população, sobre os
benefícios de estilos de vida saudáveis, objetivando aumentar os níveis
populacionais de atividade física e reduzir fatores de risco para doenças
não transmissíveis;
II - mapear, apoiar, consolidar e criar ações de atividade física e de
exercícios físicos nos serviços de Atenção Básica e estratégia de Saúde
da Família, e da Saúde Mental;
III - analisar as condições de saúde mental dos indivíduos e da
coletividade, promovendo a autonomia e inserção social dosusuários, a
proteção e preservação de seus direitos como cidadãos; a atuação
interdisciplinar e psicossocial nas redes de atenção de saúde mental; a
intensificação de cuidado em situações de crise e de vulnerabilidade
social; o uso de tecnologias relacionais que favoreçam as estratégias de
cuidado, trabalho e formação interprofissional e a articulação
intersetorial das políticas necessárias para a abordagem integral das
necessidades dos usuários dos serviços, suas famílias e comunidade.
IV - estimular a inclusão de pessoas com transtornos mentaise
comportamentais em projetos de atividades físicas e de exercícios
físicos;
V – diagnosticar, planejar, prescrever, organizar, dirigir, prestar apoio
matricial, desenvolver, ministrar e avaliar programas de atividades
físicas e de exercícios físicos na área de especialidade ou de forma
interdisciplinar;
VI - prestar serviços de consultoria, auditoria e assessoria nas áreas de
especialidade;
VII - desenvolver pesquisa e investigação científica nas áreas de
especialidade ou de forma interdisciplinar;
VIII - desenvolver estudos e formular metodologias capazesde
produzir evidências e comprovar a efetividade de estratégias de
atividades físicas e de exercícios físicos no controle e prevenção das
doençascrônicasnão transmissíveis.

08 Artesão

Desenvolver na área geográfica de abrangência do CAPS, atividades
relacionadas ao artesanato em fios (bordado, tricô e crochê); trabalhar
na produção de decoupagem, patchwork, concreto celular e biscuit,
customização de roupas, tecidos (costura, pintura e acramê); estimular o
reaproveitamento de material reciclável e fazer uso das técnicas para
trabalhar com esses materiais (jornal, plástico, papel, papelão); fazer
uso da prática estética:leitura, conhecimentoe trabalho artístico;
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elementos formais da expressão plástica: ponto, linha, forma, cor,
volume luz, textura; prática de oficinas de desenho, modelagem,
pintura, gravura, escultura, bordados, cerâmica, cestaria, trançados,
madeira,bemcomooutrashabilidadesmanuais.

09
Técnico de

Farmácia

Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar
manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e
rótulos das matérias primas; controlar estoques, fazer testes de
qualidade de matérias primas e equipamentos; documentar atividades e
procedimentos da manipulação farmacêutica; assessorar nas atividades
deensinoepesquisaextensão.

10
Técnico de

Enfermagem

- Identificar as necessidades em enfermagem a serem realizadas;
Realizar acolhimento, entrevistas, anamnese e orientaçãocom
familiares e usuários; Conhecer os princípios e diretrizesdo SUS, da
reforma sanitária e reforma psiquiátrica; Realizar administração de
medicamentos dos usuários; Realizar busca ativa dos usuários;
Acompanhar os usuários em caso de internações ou regresso damesma
(se necessário); Realizar visita domiciliar; Executar oficinas
terapêuticas; Preservar e recuperar a saúde dos usuários; Colaborar com
a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras tarefas
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato; Participar
dereuniõesdeequipeeafins.

11 Farmacêutico

- Coordenar e supervisionar a farmácia e os insumos; Realizar consulta
farmacêutica; Realizar visita farmacêutica (se necessário); Referenciar
e contra referenciar o usuário e seus familiares aos serviços oriundos;
Realizar dispensação supervisionada de medicamentos; Realizar grupos
operativos de orientação sobre o uso das medicações; Realizar e
oportunizar oferta de grupos operativos antitabaco; Participar de
reuniões de equipe e afins; Colaborar com a limpeza e organização do
local de trabalho; Conhecer os princípios e diretrizes do SUS, da
reforma sanitária e reforma psiquiátrica; Executar outrastarefas
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. Possuir
conhecimento e domínio dos preceitos que fundamentam a atuação e o
papel do farmacêutico no campo da Saúde Mental, da Clínica Ampliada
e da Atenção Psicossocial; Conhecimento do preenchimento dos livros
de medicamentos controlados; conhecimento pleno de gestãode
estoque; conhecimento de Psicofarmacologia; conhecimento de
Psicopatologia; conhecimento dos fundamentos do SUS;
disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e
intersetorial, disponibilidade para visitas domiciliares/ hospitalares e
disponibilidade para participar de reuniões de equipe e supervisão.

12

Assistente Social

- Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando
e analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de
outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social
para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e
promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade;
Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo
planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade do
comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantesou ao
meio social; Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu
equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social;
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Ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas
psicossociais, como menores carentes ou infratores, agilização de
exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de
pessoas com problemas de saúde; Elaborar diretrizes, atos normativos e
programas de assistência social, promovendo atividades educativas,
recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do
comportamento individual; Assistir as famílias nas suas necessidades
básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional,
médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar
uma convivência harmônica entre os membros; Organizar programas de
planejamento familiar, materno-infantil, atendimento à hansenianos e
desnutridos, bem como demais enfermidades graves; - Elaborar e emitir
pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento
familiar e relação de material e medicamentos necessários;Participar de
programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas
multiprofissionais, para promover a integração ou reintegração
profissional de pessoas física ou mentalmente deficientespor doenças
ou acidentes decorrentes do trabalho; Conhecer os princípios e
diretrizes do SUS, da reforma sanitária e reforma psiquiátrica; Realizar
visita domiciliar e leito de retaguarda para acompanhamento do usuário
(se necessário); Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato; Participar de reuniões de equipe e
afins.
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Assinale com um X os documentos que instruem a inscrição:
( ) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
( ) Cópia simples da Carteira de Identidade ou outro
documento de identificação;
( ) Comprovante de escolaridade em conformidade com a habilitação exigida;
( ) Comprovação de formação acadêmica e títulos;
( ) Comprovação de experiência profissional;
( ) Termo de Procuração com firma reconhecida em cartório, bem como cópia simples do documento de identidade do
procurador, em se tratando de inscrição por procuração.

Declaroquejuntei_ ( ) folhasreferentesaostítulosapresentados.
(N° defolhas) (N° de folhaspor extenso)

Passos, ____ de maio de 2022.

ASSINATURA DO(A) CANDITADO(A) OU PROCURADOR LEGAL

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO N.º

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

Nome do candidato:

RG CPF Data de Nascimento

Endereço Número CEP Complemento

Bairro Cidade Estado

Telefone Telefone E-mail

Função Pleiteada:

Enquadra-se na condição de deficiente: ( ) sim ( ) não

.................................................................................................................................................
PROTOCOLO DE ENTREGA - FICHA DE INSCRIÇÃO N.º _______

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022
Data da inscrição:_____/JUNHO/2022

Nome do candidato:

Função pleiteada:
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ANEXO III - FORMULÁRIO PARA RECURSO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

Nome do candidato:

RG CPF Data de Nascimento

Endereço Número CEP Complemento

Bairro Cidade Estado

Telefone Telefone E-mail

FunçãoPleiteada:

FATOS E FUNDAMENTOS DO RECURSO:

Passos, __________ de _____________________ de 2022
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ANEXO IV – CRONOGRAMA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022

Item Atividade Data

01 Publicação do Edital 08/06/2022

02 Período de Inscrição 13/06/2022 a 15/06/2022

03
Análise dos documentos apresentados pela

Comissão Examinadora
20/06/2022 a 24/06/2022

04 Publicação Resultado Provisório 28/06/2022

05 Prazo para Interposição de Recursos 29/06/2022 a 01/07/2022

06 Avaliação dos Recursos 04/07/2022 a 06/07/2022

07 Publicação do Resultado Final 08/07/2022

08 Publicação do Decreto Homologatório 13/07/2022


