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SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/2018

                  O Fundo Municipal de Saúde de Nazaré/TO, torna público 
que estarão abertas as inscrições para o processo de seleção pública 
simplificada objetivando a contratação temporária, com a finalidade 
de preenchimento de vagas de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Controle de Endemias, para atender o Fundo Municipal 
de Saúde, por 12 (doze) meses, prorrogável pelo mesmo período a 
critério da Municipalidade a fim de suprir a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, consubstanciada na manutenção 
dos serviços de Saúde Pública deste Município de Nazaré, Estado do 
Tocantins, em consonância com o que determina o inciso IX, do Artigo 
37 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Municipal n°. 
724/2016, inciso VI, IX, e orientações do Ministério Público Estadual, bem 
como instruções contidas neste edital, em conformidade com a demanda, 
constante nos Anexos I (Termo de Referencia) deste instrumento, com 
data de abertura prevista para ser realizado no dia 01 de Agosto de 2018 
às 9h00min, na sala reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 
10 de Janeiro, S/N, Centro – Nazaré –CEP: 77.895-000, as inscrições 
poderão ser feita junto a Secretária de Saúde do Município, e o edital 
poderá ser obtido com seus anexos no Site Oficial do Município: http://
www.nazare.to.gov.br/portal/, e na Secretária de Saúde do Município de 
Nazaré/TO, bem como serão prestadas as informações necessárias pelo 
Fone: (63) 3455-1185, nos dias úteis das 8h00min às 12h00min e das 
14h00min as 18h00min, nos dias 23 a 31 de Julho de 2018.   

Nazaré/TO, em 20 de Julho de 2018.

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

ARLEY MATIAS RODRIGUES

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/2018

                  O Fundo Municipal de Saúde de Nazaré - TO, torna público 
que estarão abertas as inscrições para o processo de seleção pública 
simplificada objetivando a contratação temporária, com a finalidade 
de preenchimento de vagas para as funções de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Controle de Endemias, para atender o Fundo 

Municipal de Saúde, por 12 (doze) meses, prorrogável pelo mesmo 
período a critério da Municipalidade a fim de suprir a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, consubstanciada na 
manutenção dos serviços de Saúde Pública deste Município de Nazaré, 
Estado do Tocantins, em consonância com o que determina o inciso 
IX, do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e 
Lei Municipal n°. 724/2016, inciso VI, IX, e orientações do Ministério 
Público Estadual, e de acordo com as instruções contidas neste edital, 
em conformidade com a demanda, constante nos Anexos I (Termo de 
Referencia) deste instrumento, com data de abertura prevista para ser 
realizado no dia 01 de Agosto de 2018 às 9h00min, na sala reuniões 
da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 10 de Janeiro, S/N, Centro – 
Nazaré – CEP: 77.895-000, as inscrições poderão ser feita na Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nazaré/TO, e o edital 
poderá ser obtido com seus anexos no Site Oficial do Município: http://
www.nazare.to.gov.br/portal/, e na recepção da sede da Prefeitura, bem 
como serão prestadas as informações necessárias pelo Fone: (63) 3455-
1185, nos dias 23 a 31 de Julho de 2018. 

CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos procedimentos 
legais para publicação de Edital. 

CONSIDERANDO a vacância temporária dos cargos de Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Controle de Endemias, junto ao Município de 
Nazaré/TO, e conforme orientação do Ministério Público Estadual, e verificado 
a urgência pela continuidade do serviço público no Município. O fundamento 
jurídico para a contratação temporária de agentes estatais pela Administração 
pública encontra-se no art. 37, IX, da Constituição da República e Lei Municipal 
n°. 724/2016, inciso VI, IX. O objetivo desse tipo de admissão é atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público.

RESOLVE:
 
I - Que o Processo Seletivo será regido por este Edital, eventuais 

retificações e/ou aditamentos serão realizados sob a responsabilidade do Fundo 
Municipal de Saúde.

II - Determinar que a Seleção Pública Simplificada regida por esta 
Portaria seja válida por 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogável por igual período, 
a partir da data de homologação do Resultado Final.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IV - A aprovação no Processo Seletivo não ensejará a obrigatoriedade 

da admissão para o serviço público, que se dará apenas em decorrência das 
necessidades da administração e da existência de vagas temporárias.

V - Os profissionais contratados não serão abrangidos pela 
remuneração e critérios de progressão e promoção estabelecidos no Plano de 
Cargos e Carreiras do Magistério do município.

VI - Trata - se de contratação temporária, pelo prazo de 12 (doze) 
meses dias, podendo ser renovada por igual período, com a finalidade de atender 
a necessidade excepcional dos serviços essenciais.

1. DOS CARGOS, QUANTITATIVO DE VAGAS, CARGA 
HORÁRIA SEMANAL, REMUNERAÇÃO MENSAL. 

Itens Cargo Vagas C a r g a 
Horária

Remuneração 

01 Agente Comuni tár io de 
Saúde /Zona Rural/Micro 
área 06 

01 40 horas R$ 1.014,00 + adicional 
de insalubridade 

01 Agente de Contro le de 
Endemias

01 40 horas R$ 1.014,00 + adicional 
de insalubridade

A – Agente Comunitário de Saúde;

OBJETO: Contração de serviço de Agente Comunitário de Saúde para 
a composição da equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Nazaré – TO, 
O fundamento jurídico para a contratação temporária de agentes estatais pela 
Administração pública encontra-se no art. 37, IX, da Constituição da República 
e Lei Municipal n°. 724/2016, inciso VI, IX. O objetivo desse tipo de admissão 
é atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

B- Agente de Controle de Endemias;
OBJETO: O agente de combate a endemias fará um trabalho em 

equipe dentro de determinadas comunidades, já que o profissional atua nas 
ruas em visitas em casas de moradores que podem ser acometidas por alguma 
endemia. Esse profissional atua junto à comunidade em visitas a casas e locais que 
podem ser atingidos por qualquer tipo de endemia. No dia a dia esse profissional 
faz levantamentos e indica locais com problemas, faz controle de doenças que 
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estejam surgindo em determinada região e também faz ações relacionadas a 
saúde do local em que atua.

2. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
TEMPORÁRIA

O Agente Comunitário de Saúde e Agente de Controle a Endemias 
tem como atribuições o exercício de atividades de prevenção de doenças e 
de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em 
Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a 
saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de ampliar o acesso 
da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, de saúde, de 
promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, 
distrital, estadual ou federal.  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher 
os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

Residir por dois 02 anos na área da comunidade em que atuar/micro 
área;

      Ter concluído o ensino médio;
Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito 

previsto no item 2.2 do edital, poderá ser admitida a contratação de candidato 
com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio 
no prazo máximo de três anos. 

2.4      Os requisitos constantes no item 2.1 do instrumento 
convocatório é aplicável apenas ao cargo de Agente Comunitário de Saúde.

3. DA INSCRIÇÃO.

3.1. As inscrições estarão abertas nos dias 23 a 31 de Julho de 2018, 
no horário das 8h00min às 12h00min na sede da Secretaria Municipal de Saúde 
localizada entre a Rua Ruy Barbosa e Coelho Neto, no Município de Nazaré/
TO, mediante o preenchimento da ficha de inscrição, as quais serão entregues 
a comissão organizadora. 

3.2. A inscrição será gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente ou 
por procuração, com poderes específicos para tal e firma reconhecida. No ato 
da inscrição será exigida a entrega da respectiva procuração, acompanhada de 
cópia autenticada do documento de identidade do candidato e a apresentação do 
documento de identidade do procurador. Deverá ser entregue uma procuração 
para cada inscrição e esta ficará retida.

3.3. Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou internet.

4. HABILITAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. Toda documentação deverá ser entregue em Envelope A4 
devidamente identificado no lado de fora com o nome do candidato, no qual 
serão entregues e coferidas pela comissão avaliativa no dia 01 de agosto de 2018 
às 9h00min na sala reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 10 de 
Janeiro, S/N, Centro – Nazaré – CEP: 77.895-000. 

4.2. São documentos para a habilitação:

a) Cópia do documento oficial de identificação com foto do candidato 
(RG ou CNH ou 

Passaporte);
b) Cópia CPF (cadastro de Pessoa Física);
c) Cópia de Certificado de Reservista (para candidatos do sexo 

feminino);
d) Cópia de Comprovante de Residência Atual (até três meses);
e) Cópia do Título Eleitoral;
f) Currículo devendo estar atualizados, contendo: Dados 

Pessoais, Endereço completo, Formação, Formação Complementar (cursos 
profissionalizantes/capacitação) e atuação profissional/experiência na área;

i) Copia do diploma/certificado de conclusão ensino médio;
j) Cópia dos certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes/

capacitação declarados no currículo.
j) Anexar todas as cópias das comprovações exigidas, em 

conformidade com este Edital.

4.3 Os candidatos que não entregarem a documentação completa serão 
desclassificados automaticamente do processo seletivo

 
4.4. O candidato será responsável pela manutenção atualizada de 

seu endereço residencial completo, implicando na sua eliminação do Processo 
Seletivo pelo não cumprimento deste item e das informações para o correto 
cumprimento das normas deste edital.

4.6. São condições para contratação dos selecionados neste processo:

I. Ser brasileiro nato, na forma da lei;
II. Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
III. Estar quite com as obrigações eleitorais;
IV. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
V. Não ter qualquer outra restrição de ingresso no serviço público;
VI. Ter a formação escolaridade requisitada no edital; 

VIII. Apresentar declaração de que não possui mais de um vínculo 
com a Administração Pública

IX Aos cargos acumuláveis permitidos por Lei, deverá o candidato 
apresentar declaração da existência de outro vínculo;

X. Residir na área da comunidade em que atuar/micro área 

4.7 observações quanto à DOCUMENTAÇÃO

a) Todas as cópias serão autenticadas pela Comissão Organizadora 
no ato da inscrição, o candidato terá que apresentar os documentos originais 
para a conferência;

b) Os candidatos que não entregarem a documentação completa, serão 
desclassificados automaticamente do processo seletivo;

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1. A Seleção pública simplificada constará com:

Análise da documentação solicitada para habilitação no item n. 4;
Análise curricular de caráter classificatório e eliminatório;
Entrevista para conhecer o perfil do candidato. 

6. RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA

6.1. O resultado dos classificados na seleção pública será afixado 
no Placard Oficial do Fundo Municipal de Saúde, Placard Oficial da Prefeitura 
Municipal e no Site Oficial do Município: http://www.nazare.to.gov.br/portal/

7. DA AVALIAÇÃO 

7.1. Os títulos/certificados apresentados pelos candidatos serão 
objetos de análise, segundo a pontuação contida no Anexo I, sendo a contagem 
acumulativa e a classificação mediante ordem decrescente dos pontos somados;

7.2. Para comprovação dos títulos, o candidato deverá apresentar no 
ato da inscrição os originais com as respectivas cópias;

7.3. Não serão considerados para fins de pontuação, protocolos de 
documentos, documentos ilegíveis ou incompletos e declarações de cursos a 
concluir.

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.1. Serão classificados os candidatos que obtiverem maior nota na 
somatória da análise curricular, documentos e entrevista, em caso de empate:

a) O que obtiver maior pontuação no item Experiência Profissional
b) Entrevista;
c) O de maior idade

8.2. As convocações obedecerão à rigorosa ordem de classificação.

8.3. Os candidatos selecionados serão convocados de acordo com a 
legislação que rege as contratações por tempo determinado nos termos do Art. 
37, IX da Constituição Brasileira e Lei Municipal n°. 724/2016.

8.4. No ato da convocação, o candidato deverá apresentar os 
documentos que comprovem os requisitos exigidos no presente edital e demais 
documentos legais, sob pena de desclassificação.

9. DO PRAZO DE VALIDADE

9.1. O prazo de validade da seleção será de 30 (trinta) dias prorrogáveis 
pelo mesmo período, contado a partir da publicação no Placard Oficial do Fundo 
Municipal de Saúde, Placard Oficial da Prefeitura Municipal e no Site Oficial do 
Município, podendo ser prorrogado 01 (uma) vez por igual período a interesse 
do Município;

10. DOS RECURSOS

10.1. O Candidato que desejar interpor recurso contra o resultado 
poderá fazê-lo, até 48 horas após a divulgação do resultado, através de solicitação 
por escrito, junto a sala da Secretaria de Administração do Município de 
Nazaré/TO ou Secretaria Municipal de Saúde de Nazaré/TO, em requerimento 
devidamente justificado e documentado, quando for o caso. 

11.2. Após recebimento oficial do requerimento, a Comissão de 
Seleção deverá emitir um parecer definitivo até 48 horas após o recebimento 
do recurso.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Cabe ao Município o direito de convocar os candidatos 
classificados, necessários para o preenchimento das vagas existentes de acordo 
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com a distribuição contemplada neste instrumento.

12.2. Os candidatos aprovados a partir de divulgação do resultado final 
terão o prazo de 48 (quarenta e oito) para formalização de contrato, devendo 
comparecer ao setor de recursos humanos do Município durante o horário de 
expediente.  O não comparecimento no prazo estipulado implica na convocação 
do subsequente.

12.3. Os profissionais selecionados deverão ter disponibilidade para 
trabalhar nos turnos diurno e vespertino, bem como participar de atividades 
pertinentes como reuniões técnicas, planejamento, avaliação e capacitações.

12.4. O Município reserva-se o direito de substituir os profissionais 
seguindo a ordem de classificação da seleção, quando os mesmos não se 
adequarem ao serviço a que forem contratados.

12.5 Após a contratação caberá ao Município lotar os respectivos 
contratados em quaisquer horários de trabalho dentro da conveniência e 
necessidade do órgão.

12.6. A inexatidão das informações ou a constatação mesmo posterior 
de irregularidade em documento ou nas provas eliminarão o candidato além da 
comunicação aos órgãos competentes para instauração de procedimentos legais.

12.7. Todos os casos, problemas ou questões surgirem e que não 
tenham sido expressamente previstos no presente Edital, serão resolvidos pelo 
departamento jurídico do Município.

Nazaré/TO, em 20 de Julho de 2018.

Gestor do Fundo Municipal de Saúde
ARLEY MATIAS RODRIGUES

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2018

A seleção dos (as) candidatos (as) será realizada mediante a análise 
dos documentos solicitados, currículos apresentados, entrevista e outras provas 
de cursos de capacitação. 

Para análise dos Currículos serão utilizados os seguintes critérios: 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Tempo de serviço na área
A cada um ano conta-se 02 pontos, limitados a 
20 pontos.

Curso de aperfeiçoamento na área 02 Pontos por certificado limitado a 20 pontos 

Curso de especialização na área 05 Pontos
QUESITOS QUE SERÃO AVALIADOS 
NA ENTREVISTA 

Conhecimento técnico e específico 
da área

05 Pontos

Solução de conflitos (Controle Emocional) 03 Pontos

L i d e r a n ç a ,  C r i a t i v i d a d e  e 
Comunicabilidade

05 Pontos 

Aspirações, motivação para o cargo 
em questão. 03 Pontos 

Postura Profissional 05 Pontos

A comprovação do tempo de serviço se dará mediante exibição 
contrato de prestação de serviço, declaração de Recursos Humanos comprovando 
que o interessado trabalhou por tempo determinado na jurisdição do Município 
de Nazaré, ou em outra Cidade do Tocantins. 

A comprovação dos cursos e demais capacitações se dará mediante 
apresentação de diplomas e/ou certificados, podendo ser através de cópias 
devidamente autenticadas.

A nota final do candidato (a) será computada da seguinte maneira: 
NOTA FINAL = (SOMA DOS PONTOS OBTIDOS)

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO
SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 001/2018

INSCRIÇÃO Nº: _______________________________________

NOME: ________________________________________________

ENDEREÇO___________________________________________

TELEFONE: ___________________________________________

CÉDULA DE IDENTIDADE Nº ______________________________

CPF Nº: _______________________________________________

TITULO ELEITORAL Nº_________________________________

E-MAIL _______________________________________________

CARGO PRETENDIDO: _________________________________

Declaro para todos os fins que tenho pleno conhecimento de todas 
as normas do edital regedor da seleção simplificada, como também que as 
informações aqui prestadas são todas verdadeiras. 

Local e Data: ________________________________________

Assinatura do(A) Candidato(A): ________________________

Assinatura Servidor Responsável da Administração: 
_____________________________
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