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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Antonio Inicio de Oliveira, S/Nº, Centro 

Fone: (77) 3621-2125�

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 

Nº 001/2019

Edital de Abertura de Inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado para 
Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público de profissionais da saúde e 
profissionais de outras áreas afins com atuação no âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde de Cotegipe - Bahia

A Prefeitura Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, através de sua Prefeita 
Municipal, a Senhora MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, no uso de suas atribuições 
legais e em atenção aos termos do que dispõem o art. 2º, § 3º, da Lei Municipal 
170/2013 que dispões sobre a contratação de pessoal por tempo determinado em caráter 
temporário por excepcional interesse público e ainda ante ao disposto no art. 37, inciso 
IX, da Constituição Federal, conjuntamente com o Secretário Municipal de Saúde do 
Município, o Senhor FRANCISCO GOMES DA CRUZ, torna público que o 
Município, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará Processo Seletivo 
Público Simplificado para as contratações de profissionais da saúde e profissionais de 
outras áreas afins, para atuarem, em caráter temporário, decorrente de necessidade de 
excepcional interesse público, por prazo determinado, exercendo suas atividades no 
âmbito da aludida Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Cotegipe, para as 
vagas abaixo discriminadas tanto remanescentes do último concurso público realizado 
quanto novas vagas e tantas outras que se fizerem necessárias, durante o período de 
validade deste processo seletivo. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo Público Simplificado será regido por este Edital, por seus 
anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações, sendo sua execução de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Cotegipe-BA. 

1.2. O presente Processo Seletivo Público Simplificado destina-se a selecionar 
candidatos para o preenchimento de vagas, ficando o citado preenchimento 
condicionado à conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de Cotegipe, bem 
como às restrições orçamentárias ou fatos supervenientes que ocorram durante o prazo 
de validade desta Seleção. 

1.3. O Processo Seletivo Público Simplificado de que trata este edital será realizado em 
duas etapas, de caráter classificatório e eliminatório, denominadas Avaliação Curricular 
e Entrevista, conforme dispõe o item 05 (cinco), deste edital, e serão executadas pela 
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Comissão Especial de Organização e Avaliação de Seleção Publica Simplificada, tendo 
seus membros designados no item 03 (três) deste edital. 

1.4. O presente edital, bem como o resultado final da seleção simplificada, estarão 
disponíveis no Diário Oficial do Município de Cotegipe, no site 
www.cotegipe.ba.io.org.br�  e na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cotegipe, 
localizada à Rua Antonio Inácio de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 47900-000, conforme o 
disposto no anexo II deste edital. 

1.5. A descrição sintética das atribuições específicas de cada função estão dispostos no 
anexo I deste edital  e a  Jornada de Trabalho, Lotação, Valor da Remuneração e dos 
Requisitos de Formação encontram-se discriminados na tabela do item 2.4 deste Edital. 

1.6. Aos atos advindos da execução da Seleção Pública, para os quais é exigida ampla 
divulgação, será utilizado o endereço eletrônico www.cotegipe.ba.io.org.br. 

2. DAS VAGAS  

2.1. Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certificar-se das atribuições e 
requisitos específicos do cargo/função, conforme previsto no Anexo I deste Edital. 

2.1.1. Para ocupar possíveis vagas que surjam durante o período de validade da 
Seleção, por desistências, rescisões ou criação de novas vagas, poderão ser 
convocados candidatos classificados, respeitando-se o quantitativo de vagas 
reservadas para pessoas com deficiência e observando-se sempre a ordem 
decrescente de notas. 

2.2. Das vagas destinadas às pessoas com deficiência  

2.2.1. Ficam asseguradas 5%  cinco por cento  das vagas disponíveis às pessoas 
portadoras de deficiências, desde que haja compatibilidade entre as atribuições do 
cargo e a capacidade do candidato de exercê-las, em obediência ao disposto nos 
termos do artigo 37, inciso VIII da CF/88. 

2.2.2. As vagas que não forem providas por falta de candidatos deficientes aprovados 
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

2.2.3. O candidato portador de deficiência deverá declarar essa condição na ficha de 
inscrição, identificando-a e anexando à mesma, laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente do 
CID, que comprove a deficiência e ateste sua APTIDÃO ao cargo pretendido. 

2.3. Da escolha de vagas

2.3.1. O candidato não poderá se inscrever para mais de uma vaga. 

 2.3.1.1. O candidato que se inscrever em vaga para a zona rural deverá ter 
disponibilidade para residir na localidade, então selecionada pelo candidato.
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2.3.2. O contrato decorrente da admissão em face do presente processo seletivo será 
de caráter administrativo temporário por excepcional interesse público e poderá ser 
prorrogado nos termos da lei, somente por mais uma vez, por igual período, 
ressaltando-se que a rescisão poderá se dar a qualquer tempo no decorrer do 
exercício caso ocorra a ocupação da vaga em razão de nomeação por concurso 
público, ou ainda pelo não enquadramento do contratado às normas regulamentares 
estatuídas no contrato e as normas do Sistema Municipal de Saúde. 

2.3.3. Não poderão se inscrever os que mantêm na atualidade, qualquer relação 
jurídica com o município em decorrência de admissão por concurso, nomeação ou 
contratação por processo seletivo cujo contrato esteja em vigor, ainda que por força 
de estabilidade gestacional, estabilidade acidentária ou em face de auxílio-doença. 

2.4. As vagas ofertadas nesta Seleção Simplificada serão distribuídas por cargo, 
conforme quantitativo indicado na tabela seguinte: 

CARGO�

VAGAS� VAGAS�PARA�
PORTADOR�

DE�
DEFICIÊNCIA�

CARGA�
HORÁRIA�
SEMANAL�

REQUISITOS� LOTAÇÃO� REMUNERAÇÃO�
(Salário�Bruto)�ZONA�

URBANA�
ZONA�
RURAL�

Enfermeiro�PSF� 01� �� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Enfermagem,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Enfermagem.��

USF�João�
Maurício�
Mariani�

Wanderley�
�

R$3.064,00�
(incluso�

insalubridade)�

Dentista�PSF� 01� �� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Odontologia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��

USF�João�
Maurício�
Mariani�

Wanderley�
�

R$3.500,00�
(incluso�

insalubridade)�
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profissional no
Conselho��

Regional��de��
Odontologia.�

Técnico�de�
Enfermagem�

01� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem�e�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem.�

USF�João�
Maurício�
Mariani�

Wanderley�
�
�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�

Técnico�de�
Enfermagem���

Vacinador�
01� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem,�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem�e�
certificado�de�
conclusão�de�

curso�básico�de�
vacinação.�

USF�João�
Maurício�
Mariani�

Wanderley�
�
�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�

Auxiliar�de�
Consultório�

Dentário�
01� �� 00� 40h� Certificado�de�

nível�médio�

USF�João�
Maurício�
Mariani�

Wanderley�
�

R$1.278,00�
(incluso�

insalubridade)�

Recepcionista� 01� �� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

USF�João�
Maurício�
Mariani�

Wanderley�
�

R$�1.178,00�
(incluso�

insalubridade)�

Recepcionista� 01� �� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

USF�Sebastião�
Francisco�dos�

Santos�
�

R$�1.178,00�
(incluso�

insalubridade)�

Técnico�de�
Enfermagem�

01� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem�e�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

USF�Sebastião�
Francisco�dos�

Santos�
�
�
�
�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�
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Enfermagem.

Enfermeiro�PSF� 01� �� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Enfermagem,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Enfermagem.��

USF�José�
Barbosa�de�

Oliveira�
�

R$3.064,00�
(incluso�

insalubridade)�

Dentista�PSF� 01� �� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Odontologia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��
Odontologia.�

USF�José�
Barbosa�de�

Oliveira�
�

R$3.500,00�
(incluso�

insalubridade)�

Técnico�de�
Enfermagem�

01� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem�e�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem.�

USF�José�
Barbosa�de�

Oliveira�
��

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�

Técnico�de�
Enfermagem����

Vacinador�
01� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem,�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

USF�José�
Barbosa�de�

Oliveira�
�
�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�
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Enfermagem�e�
certificado�de�
conclusão�de�

curso�básico�de�
vacinação.�

Auxiliar�de�
Consultório�

Dentário�
01� �� 00� 40h� Certificado�de�

nível�médio�

USF�José�
Barbosa�de�

Oliveira�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�

Auxiliar�de�
Serviços�Gerais�

01� �� 00� 40h� Ensino�
Fundamental�

USF�José�
Barbosa�de�

Oliveira�
�

R$�1.178,00�
(incluso�

insalubridade)�

Farmacêutico�� 01� �� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Farmácia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Farmácia.�

CAF�–�Central�
de�

Abastecimento�
Farmacêutica�

�

R$2.800,00�

Enfermeiro�PSF� �� 01� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Enfermagem,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Enfermagem.��

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$3.064,00�
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Dentista�PSF� �� 01� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Odontologia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$3.500,00�
(incluso�

insalubridade)�
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profissional no
Conselho��

Regional��de��
Odontologia.�

Técnico�de�
Enfermagem�

�� 01� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem�e�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem.�

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Auxiliar�de�
Consultório�

Dentário�
�� 01� 00� 40h� Certificado�de�

nível�médio�

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�

Auxiliar�de�
Serviços�Gerais�

�� 01� 00� 40h� Ensino�
Fundamental�

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Motorista�� �� 02� 00� 40h�
Certificado�de�
nível�médio�e�

Carteira�de�
Habilitação�B�

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$1.280,00
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Recepcionista� �� 01� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

USF�
Claudionor�

Siqueira�
�

R$1.178,00(incluso�
insalubridade)�+�
ajuda�de�custo�

Enfermeiro�PSF� �� 01� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Enfermagem,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Enfermagem.��

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$3.064,00�
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Dentista�PSF� �� 01� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Odontologia,��

fornecido��por��
instituição��de��

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$3.500,00(incluso�
insalubridade)+�
ajuda�de�custo�
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ensino superior
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��
Odontologia.�

Técnico�de�
Enfermagem�

�� 01� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem�e�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem.�

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Auxiliar�de�
Consultório�

Dentário�
�� 01� 00� 40h� Certificado�de�

nível�médio�

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Recepcionista� �� 01� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$1.178,00
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Motorista�� �� 01� 00� 40h�
Certificado�de�
nível�médio�e�

Carteira�de�
Habilitação�B�

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$1.280,00
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Vigilante� �� 01� 00� 40h� Ensino�
Fundamental�

USF�Casimiro�
José�Siqueira�

�

R$1.178,00
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Enfermeiro�PSF� �� 01� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Enfermagem,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Enfermagem.��

USF�Dr.�José�
Pinto�

�

R$3.064,00�
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Técnico�de�
Enfermagem�

�� 01� 00� 40h�
Certificado�de

nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�

USF�Dr.�José�
Pinto�

�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�
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conclusão�do�
curso�Técnico�em�

Enfermagem�e�
registro�

profissional�no�
Conselho�

Regional�de�
Enfermagem.�

Recepcionista� �� 01� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

USF�Dr.�José�
Pinto�

�

R$1.178,00
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Auxiliar�de�
Serviços�Gerais�

�� 01� 00� 40h� Ensino�
Fundamental�

USF�Dr.�José�
Pinto�

�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)+�
ajuda�de�custo�

Técnico�de�
Enfermagem�

04� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem�e�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem.�

Centro�Médico�
Santa�Cruz�

�

R$�1.44800��
(incluso�

insalubridade�e�
adicional�noturno)�

Motorista�� 03� �� 00� 40h�
Certificado�de�
nível�médio�e�

Carteira�de�
Habilitação�B�

Centro�Médico�
Santa�Cruz�

�

R$1.448,00
(incluso�

insalubridade�e�
adicional�noturno)�

Digitador�� 02� �� 00� 40h�
Certificado�de�
nível�médio�e�

noções�de�
informática.�

Secretaria�
Municipal�de�

Saúde�
�

R$998,00�

Técnico�de�
Enfermagem�

02� �� 00� 40h�

Certificado�de�
nível�médio�
acrescido�de�

certificado�de�
conclusão�do�

curso�Técnico�em�
Enfermagem,�

registro�
profissional�no�

Conselho�
Regional�de�

Enfermagem�e�
certificado�de�
conclusão�de�

curso�de�suporte�
básico�de�vida.�

SAMU�–�
Serviço�Móvel�
de�Urgência�

�

R$�1.448,00��
(incluso�

insalubridade�e�
adicional�noturno)�

Condutor���
Socorrista�

05� �� 00� 40h�
Certificado�de�
conclusão�de�
ensino�médio,�

carteira�de�

SAMU�–�
Serviço�Móvel�
de�Urgência�

�

R$1.448,00
(incluso�adicional�

noturno�e�
insalubridade)�
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habilitação�D�ou�
E,�certificado�de�

conclusão�de�
curso�de�suporte�
básico�de�vida�e�
certificado�de�
conclusão�de�

curso�de�
condução�de�

veículo�de�
emergência.�

Fisioterapeuta�� 01� �� 00� 30h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Fisioterapia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��
Fisioterapia.��

NASF�
�

R$2.800,00�
(incluso�

insalubridade)�

Psicólogo�� 01� �� 00� 40h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Psicologia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��
Psicologia.��

NASF�
�

R$2.800,00�
(incluso�

insalubridade)�

Assistente�Social� 01� �� 00� 20h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Serviço�Social,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��

NASF�
�

R$1.760,00�
(incluso�

insalubridade)�
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Regional de
Serviço�Social.��

Educador�Físico� 01� �� 00� 20h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Educação�Física,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Educação�Física.��

NASF�
�

R$1.760,00�
(incluso�

insalubridade)�

Veterinário� 01� �� 00� 20h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Medicina�

Veterinária,��
fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��

Medicina�
Veterinária.��

NASF�
�

R$1.760,00�
(incluso�

insalubridade)�

Fisioterapeuta�� 01� �� 00� 30h�

Diploma,
devidamente��

registrado,��de��
curso��de��

graduação��em��
Fisioterapia,��

fornecido��por��
instituição��de��

ensino��superior��
reconhecida��
pelo��MEC,��e��

registro��
profissional��no��

Conselho��
Regional��de��
Fisioterapia.��

Centro�
Municipal�de�
Fisioterapia�

�

R$2.800,00�
(incluso�

insalubridade)�

Recepcionista�� 01� �� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

Centro�
Municipal�de�
Fisioterapia�

�

R$�1.280,00��
(incluso�

insalubridade)�
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Agente�de�
Combate�a�
Endemias��

03� �� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio��

Vigilância�
Epidemiológica�

–�Endemias��
PNCD�

�

R$1.280,00�
(incluso�

insalubridade)�

Agente�de�
Combate�a�
Endemias��

03� �� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

Vigilância�
Epidemiológica�

–�Endemias��
PCDCh�

�

R$1.280,00�
(incluso�

insalubridade)�

Fiscal�Sanitário�� 02� �� 00� 40h� Certificado�de�
nível�médio�

Vigilância�
Sanitária�

�

R$1.280,00
(incluso�

insalubridade)�

2.4.1- No que tange o termo materializado na tabela funcional e financeira acima 
referida, e que se refere ao termo “ajuda de custo”, deve ser destacado que o mesmo se 
refere à complementação salarial destinada ao contratado/profissional, que efetivamente 
não residir na localidade a qual foi selecionado, valor este a ser definido por ato 
normativo especifico a ser editado pelo Executivo Municipal.

3. COMISSÃO ESPECIAL DE ORGANIZAÇÃO DE SELEÇÃO PUBLICA 
SIMPLIFICADA

NOME FORMAÇÃO CARGO 
EVAINE ZAYRA BISPO VIDAL ENFERMEIRA COORDENAÇÃO DA 

ATENÇÃO BÁSICA 
ITAMARA DE AZEVEDO DIAS 

BUENO GUEDES ENFERMEIRA ENFERMEIRA 

URÂNIA SANTIAGO 
MAGALHÃES NETA 

TÉCNICA EM 
ENFERMAGEM RECEPCIONISTA 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, nos dias 27 e 28 
de fevereiro de 2019, no horário das 8:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 
17:00 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, sediada na Rua Antônio Inácio de 
Oliveira, S/N, Centro, Cotegipe – BA. CEP: 47.900-000, podendo o candidato se 
inscrever somente na sua área de habilitação, promovendo no ato a entrega da 
documentação exigida e recebendo comprovante dos documentos entregues, seguindo 
os dispostos no item 4.3. 

4.2. São condições necessárias para as inscrições: 

4.2.1. Ter 18 anos completos até a data da inscrição; 
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4.2.2. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
4.2.3. Haver cumprido com as obrigações do serviço militar (quando do sexo 
masculino); 
4.2.4. Estar em dia com a justiça eleitoral; 
4.2.5. Possuir escolaridade correspondente às exigências referentes ao cargo nos 
termos do Item I- Quadro de Vagas deste Edital, até o ato da contratação; 
4.2.6. Caso não seja comprovada a titulação necessária exigida em edital, o candidato 
será desclassificado do processo seletivo no ato da validação. 

4.3. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente pelos próprios interessados, através 
do preenchimento do requerimento que estará disponível no local, com apresentação dos 
seguintes documentos: 

4.3.1. Cópia da carteira de identidade  RG. 
4.3.2. Cópia do CPF. 
4.3.3. Comprovante de residência. 
4.3.4. Cópia de todos os documentos que comprovem as exigências dos 

requisitos da tabela do item 2.4 para o respectivo cargo a que concorre. 
4.3.5. O curriculum vitae comprovado pelos elementos acima e pelos elementos 

indicadores do anexo III, quando houver. 

4.4. Condições Gerais da Inscrição: 

4.4.1. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de Cargo. 

4.4.2. Efetuar a inscrição através de Procurador legalmente documentado e com 
firma reconhecida, em caso de impedimento de seu comparecimento, mediante 
entrega do respectivo mandato, acompanhado de cópia do documento de identidade 
do candidato e apresentação da identidade do procurador no original. 

4.4.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no Requerimento 
de Inscrição. 

4.4.4. A prestação de declaração falsa ou inexata e a não apresentação de quaisquer 
documentos exigidos importarão na anulação da inscrição. 

4.4.5. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa 
aceitação, por parte do candidato, de todas as condições, normas e exigências 
constantes neste Edital e demais instrumentos reguladores, dos quais o candidato não 
poderá alegar desconhecimento. 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O Processo Seletivo Público Simplificado será realizado em duas etapas, 
denominadas Avaliação Curricular  Análise da Experiência Profissional e de Títulos  e 
Entrevista, de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com o calendário 
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constante no Anexo II do presente edital consonante com a Tabela de Pontuação - 
Anexo III do presente edital. 

5.1.1. A Análise de Experiência Profissional e de Títulos, de caráter eliminatório e 
classificatório, será realizada pela Comissão Especial de Organização de Seleção 
Publica Simplificada designada para esse fim, mediante a análise da documentação 
comprobatória e das informações prestadas no ato da Inscrição, valendo de 0 (zero)  
a 100 (cem)  pontos, conforme distribuição contida no Anexo III deste Edital.  

5.1.2. No que diz respeito aos Documentos Pessoais, de Titulação e de Experiência 
Profissional não serão aceitos protocolos em substituição dos mesmos.  

5.1.3. Cada item de avaliação será contado conforme descrição contida no Anexo III 
deste edital. 

5.1.4. A contagem do tempo de Experiência Profissional será comprovada através 
das cópias dos documentos a seguir especificados, constantes do Anexo III deste 
Edital:

a)  Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo as páginas de 
identificação, cargo, o início e o término do contrato, se for o caso;  

b)  Três últimos contracheques onde conste a data de admissão; 

c)  Contratos referentes à prestação de serviços no exercício da função; 

d)  Declaração ou Certidão emitida por pessoa jurídica de direito público ou 
privado na qual o profissional tenha atuado e em que conste expressamente a função 
desempenhada e as atividades desenvolvidas. 

5.1.5. Os títulos deverão ser entregues no ato da inscrição em fotocópia conferida 
com original.  

5.1.6. A não apresentação dos títulos importará na atribuição de nota 0  zero  ao 
candidato.

5.2. A entrevista de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada somente para os 
candidatos classificados na etapa anterior (Avaliação Curricular  Análise da Experiência 
Profissional e de Títulos), valendo de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. 

5.2.1. O tempo da entrevista será, em média, de 20 minutos por candidato, com a 
realização de perguntas a respeito do processo de trabalho bem como do 
desenvolvimento das atividades relativas ao cargo que serão definidas pela comissão 
e informadas ao candidato no momento da entrevista; 

5.2.2. O candidato que não comparecer à entrevista será eliminado do processo 
seletivo; 
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5.2.3. Será atribuída ao candidato entrevistado uma pontuação de desempenho na 
entrevista de acordo com os critérios a serem avaliados, conforme anexo III deste 
edital. 

5.3 É dever do candidato, acompanhar todos os comunicados que vierem a ser 
publicados na imprensa oficial do município de Cotegipe e na Internet, no endereço 
eletrônico www.cotegipe.ba.io.org.br. ou na sede da Secretaria Municipal de Saúde. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS, CRITÉRIOS DE DESEMPATE E 
HOMOLOGAÇÃO

6.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Público Simplificado será o somatório dos 
pontos obtidos na Análise de Experiência Profissional e de Títulos e Avaliação da 
entrevista, conforme estabelecido no Anexo III. 

6.2. Os candidatos serão classificados, no Resultado Final, de acordo com o escore 
alcançado. 

6.3. A classificação final será feita em ordem decrescente, sendo considerado aprovado 
o candidato que obtiver o maior número de pontos considerando os critérios do presente 
edital. 

6.4. Em caso de igualdade de pontos na classificação final, serão adotados 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate para todos os cargos, conforme os 
critérios específicos abaixo: 

6.4.1. Candidato mais idoso; 

6.4.2. Maior número de filhos menores de 18 anos; 

6.4.3. Maior tempo de residência no Município de Cotegipe. 

6.5 O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado estará à disposição dos 
candidatos para consulta no endereço eletrônico www.cotegipe.ba.io.org.br, bem como 
na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Cotegipe, no endereço: Rua Antônio 
Inácio de Oliveira, S/N, Centro, CEP: 47.900-000, observando a ordem decrescente de 
pontuação e conforme data prevista no Anexo III. 

6.6 A partir da divulgação do resultado preliminar, o candidato que tiver em desacordo 
com a mesma, terá o prazo de 02 (dois) dia útil para requerer recurso. 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, a 
Comissão convocará os candidatos habilitados, através de Edital de Convocação 
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publicado no Diário Oficial do Município, conforme distribuição de vagas, por ordem 
de classificação final por cargo. 

7.2. O candidato deverá comparecer no dia, horário e local designados, conforme Edital 
de Convocação publicado para entrega da documentação exigida. 

7.3. No ato da contratação o candidato habilitado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a) original e cópia, do diploma de conclusão do curso de nível superior, quando 
for o caso, para o cargo a que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação - MEC;

b) original e cópia do registro profissional, quando for o caso; 

c)  original e cópia do diploma de conclusão do curso, relacionado ao cargo com 
pré-requisito/escolaridade de nível médio, quando for o caso, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; 

d)  original e cópia carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de 
casamento, se for o caso; 

e)  original e cópia da certidão de nascimento ou RG dos dependentes; 

f)  número de conta corrente do Banco Bradesco S/A; 

g)  original e cópia do título de eleitor e comprovante/certidão de quitação 
eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; 

h)  original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse 
para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública não acumulável na forma 
do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando for o caso. 

i)  declaração de bens;  

j)  original e cópia PIS/PASEP  caso seja inscrito ; 

k) original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

l)  declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções; 

m)  original e cópia de certificado de reservista para os homens; 

n)  03  três  fotos 3x4; 

o)  original e cópia de comprovação de residência; 

p)  certidão negativa de antecedentes criminais; 
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8.  DO REGIME E PRAZO DE CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO 
PROCESSO SELETIVO 

8.1. O regime contratual será o administrativo temporário e por prazo determinado, 
decorrente do atendimento de excepcional interesse público nos termos dos permissivos 
legais do art. 4º, da Lei Municipal 170/2013 e do art. 37, inciso IX, da Constituição 
Federal, para todos os cargos que integram o quadro de vagas do item 2.4. 

8.2. O prazo da contratação será de 12 (doze) meses admitida a prorrogação contratual 
por igual período na forma da legislação municipal.  

8.3. O presente processo seletivo terá validade de até 12  doze  meses, a contar da 
HOMOLOGAÇÃO do Ato Administrativo podendo ser prorrogado por até igual 
período.

9. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO 

9.1. O candidato aprovado na Seleção Simplificada de que trata este Edital, será 
investido no cargo se atender as seguintes exigências, no ato da contratação:

a)  ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, 
com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da 
Constituição Federal;  

b)  ter idade mínima de 18  dezoito  anos; 

c)  estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos; 

d)  estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e)  estar em dia com os deveres do Serviço Militar para os candidatos do sexo 
masculino; 

f)  ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos; 

g)  possuir idoneidade moral, comprovada pela inexistência de antecedentes 
criminais, atestados por certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais, 
estaduais e federais; 

h)  apresentar os documentos comprobatórios da escolaridade e requisitos 
constantes deste Edital; 

i)  não ser ocupante de cargo público, salvo os casos dispostos na Constituição 
Federal;

j ) cumprir com as determinações deste Edital. 
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. - A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do certame, anulando-se todos os atos 
decorrentes, não o eximindo de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

10.2. A inscrição poderá se dar por procuração nos termos já explicitados neste edital. 

10.3. Acaso surjam vagas após a convocação dos inscritos classificados para as vagas já 
existentes, o seu preenchimento se dará segundo a mesma ordem de classificação do 
presente processo seletivo. 

10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Saúde de 
Cotegipe.

10.5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Cotegipe, 25 de fevereiro de 2019. 

Márcia da Silva Sá Teles 

Prefeita Municipal 

Francisco Gomes da Cruz 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS CARGOS 

1. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim 
de mantê-lo em condições de asseio requeridas. Recolher o lixo da unidade em que 
serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinações 
definidas. Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e 
fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 
iluminação, máquinas e aparelhos. Lavar copos, xícaras e cafeteiras, coadores e 
demais utensílios de cozinha quando necessário. Verificar a existência de material 
de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso. 
Manter arrumado o material sob sua guarda. Comunicar ao superior imediato 
qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 
nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa 
aparência. Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e 
Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. Executar tarefas de lavagem de 
roupas. Lavar por completo e passar todas as roupas dos leitos e demais repartições 
do hospital. Manobrar máquinas de lavar para efetuar a lavagem. Zelar pela guarda e 
conservação das ferramentas e materiais peculiares ao trabalho. Manter sempre 
limpo o local de trabalho. Cumpre todas as determinações da Direção do 
Estabelecimento. Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

2. VIGILANTE 

Zelar pela guarda do patrimônio; promover e preservar a segurança dos clientes, 
colaboradores, acompanhando a entrada e a saída de visitantes nas 
unidades; executar rondas nas dependências das unidades, áreas e vias de acesso 
adjacente, identificando qualquer movimento suspeito e tomando as medidas 
cabíveis, conforme norma da empresa, inspecionar as dependências, para evitar 
incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, controlar 
fluxo de pessoas, identificando, orientando, e encaminhando aos lugares desejados, 
examinar portas, janelas, portões e assegurar que estão devidamente fechados, 
cuidar das segurança de funcionários, moradores e visitantes, dar auxílio operacional 
as rondas internas e proteção dos postos de serviço, acionar chave de contatos em 
caso de emergências, prestar atendimento pessoal, deliberar pequenos problemas e 
demais atividades pertinentes à função. 
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3. MOTORISTA

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes; Conhecer integralmente o veículo; realizar manutenção básica e limpeza; 
conhecer a malha viária local; verificar os cilindros de oxigênio;� ter disposição 
pessoal para a atividade, equilíbrio emocional e autocontrole; habilitação 
profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes; capacidade de 
trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação; 

4. RECEPCIONISTA 

Atender os pacientes de forma gentil e educada; agendar os horários de consultas, 
informar e encaminhar os pacientes para o atendimento da unidade de saúde; 
participar de reuniões em equipe; auxiliar na organização da unidade; realizar 
orientações sobre funcionamento geral da unidade aos pacientes. 

5. DIGITADOR

Cumprir com prazos estabelecidos pelos programas; verificar o conteúdo e 
finalidade dos documentos recebidos; configurar e adequar a máquina ou 
microcomputador às normas preestabelecidas para digitação de documentos; 
organizar e arquivar os documentos de acordo com as normas estabelecidas; gerar e 
imprimir relatórios sempre que solicitado; comunicar de imediato à coordenação de 
atenção básica sobre o não envio da produção pelas unidades de saúde; 

6. FISCAL SANITÁRIO 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa à saúde e saneamento, mediante: a 
fiscalização permanente, a lavratura de autos de infração e encaminhamento à 
unidade competente para aplicação de multa, a interdição do estabelecimento, a 
apreensão de bens e mercadorias, o cumprimento de diligências, informações e 
requerimentos que visem à expedição de autorização, licença, permissão e 
concessão. Colaborar na coleta de dados e informações necessárias ao Cadastro 
Técnico Municipal. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da legislação 
municipal. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 

7. AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS 

Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas 
esquitossomose, etc; Palestras, detetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de 
triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identificações e 
eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti em imóveis; Implantar a 
vigilância entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; -
Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no 
município, conforme classificação epidemiológica para leshmaniose visceral; - 
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Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de 
circulação de peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios para controle 
de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de 
mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para 
controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Palestrar em 
escolar e outros seguimentos; Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos. 

8. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Participar de ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde em 
nível individual e coletivo; atuar em equipe multiprofissional; Executar, sob 
supervisão, o atendimento a pacientes; executar serviços técnicos de enfermagem; 
observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; realizar; aplicar vacinas e 
aprazar as doses futuras de acordo com as normas vigentes do Programa Nacional 
de Imunização; ministrar medicamentos por via oral e parenteral mediante 
prescrição médica; fazer curativos diversos desinfetando o ferimento e aplicando os 
medicamentos apropriados; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 
rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; 
zelar pela limpeza e organização do material e equipamentos; colaborar com a 
organização da farmácia e administração de medicamentos sob supervisão do�
enfermeiro; acompanhar os usuários em atividades terapêuticas e sociais; realizar 
ações que envolvam as famílias dos pacientes; realizar visita domiciliar; participar, 
quando indicado, de fóruns específicos junto a comunidade; participar de reuniões 
técnicas, realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e de famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da Equipe de Saúde. 

9. TÉCNICO DE ENFERMAGEM- VACINADOR 

Participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação de vacinação 
de forma integrada com as demais ações da unidade de saúde; Prover, 
periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos; Conhecer os 
imunobiológicos disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunização e 
possíveis reações adversas; Ter conhecimento da dose, local de aplicação e via de 
cada imunobiológico; Manter as condições preconizadas de conservação de 
imunobiológicos, mapa de controle de temperatura no inicio e no final das 
atividades; Utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de 
funcionamento; Dar destino adequado aos resíduos da sala de vacina; Atender e 
orientar os usuários com responsabilidade e respeito; Registrar todos os dados 
referentes as atividades de vacinação nos impressos adequados para manutenção, o 
histórico vacinal do individuo e a alimentação do SIPNI; Manter o arquivo de 
vacina em ordem; Promover a organização e monitorar a limpeza da sala de 
vacinação; Participar de ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da 
saúde em nível individual e coletivo; atuar em equipe multiprofissional; Executar, 
sob supervisão, o atendimento a pacientes; executar serviços técnicos de 
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enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; realizar; aplicar 
vacinas e aprazar as doses futuras de acordo com as normas vigentes do Programa 
Nacional de Imunização; ministrar medicamentos por via oral e parenteral mediante 
prescrição médica; fazer curativos diversos desinfetando o ferimento e aplicando os 
medicamentos apropriados; executar tratamentos especificamente prescritos, ou de 
rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; 
zelar pela limpeza e organização do material e equipamentos; colaborar com a 
organização da farmácia e administração de medicamentos sob supervisão do�
enfermeiro; acompanhar os usuários em atividades terapêuticas e sociais; realizar 
ações que envolvam as famílias dos pacientes; realizar visita domiciliar; participar, 
quando indicado, de fóruns específicos junto a comunidade; participar de reuniões 
técnicas, realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e de famílias em 
situação de risco, conforme planejamento da Equipe de Saúde. 

10. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 
realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento 
clínico; recepcionar e identificar o paciente; organizar a sala para atendimento; 
auxiliar o cirurgião-dentista nos procedimentos a serem realizados; orientar o 
paciente na higiene bucal; marcar consulta e anotar fichas clínicas; revelar e montar 
radiografias intra-orais e zelar pela conservação e manutenção dos aparelhos 
odontológicos; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação 
da saúde no nível individual e coletivo; observar as normas de vigilância à saúde 
ambiental; auxiliar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental junto a cadeira 
operatória; participar dos levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares; 
participar de reuniões técnicas; atual em equipe multidisciplinar e atividades junto à 
comunidade; realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, 
evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica de 
Saúde da Família e espaços sociais identificados; registrar nos sistemas pertinentes 
os procedimentos de sua competência realizados. 

11. CONDUTOR SOCORRISTA  

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes. Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do 
mesmo. Estabelecer contato telefônico com o superior e seguir suas orientações. 
Conhecer a malha viária local. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos 
de saúde integrados ao sistema assistencial local. Auxiliar a equipe de saúde nos 
gestos básicos de suporte à vida. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de 
vítimas. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e 
sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. Cumprir com pontualidade seus 
horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de 
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antecedência. Cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; 
desempenhar tarefas afins. Cumpre todas as determinações da Direção do 
Estabelecimento. Exerce outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

12. CIRURGIÃO DENTISTA  

Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe 
interdisciplinar. Nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação da saúde, no nível 
individual e coletivo; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área 
de atuação; supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico aos programas 
de saúde; realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns pertinentes, junto à 
comunidade, no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; 
gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de ação comunitária; realizar 
registros nos prontuários; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão 
de investigação de denúncias e de óbitos; realizar diagnósticos e prognósticos e 
tratamento das afecções de cavidade bucal; assegurar a integralidade do tratamento 
no âmbito de atenção básica; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; supervisionar o trabalho do ASB e TSB; coordenar as ações coletivas 
voltadas para a promoção e a prevenção em saúde bucal; participar de reuniões 
técnicas e junto à comunidade; atuar em equipe multidisciplinar. Atuar em equipe 
multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis da atenção do sistema 
de saúde do município, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento e 
reabilitação, entendendo as necessidades de saúde da população como resultado das 
condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem; contribuir e participar 
das atividades de educação permanente, do agente comunitário de saúde, do ASB e 
TSB. Executar no nível de sua competência as ações de assistência básica de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Executar as ações de assistência integral em 
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso; 
Organizar e coordenar a criação de grupos de educação em saúde, como de 
hipertensos, de diabéticos, de saúde mental. 

13. ENFERMEIRO 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de 
assistência de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades 
técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais. Elaborar, executar e 
participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações 
para a promoção da saúde. Participar da elaboração e execução de planos 
assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança 
nos âmbitos hospitalar e ambulatorial. Prestar assistência direta aos pacientes de 
maior complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 
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Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção 
hospitalar. Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem. Realizar 
ações de orientação ao público na modalidade sala de espera, nos temas atribuídos 
pela coordenação. Realizar capacitação de outros profissionais da área de assistência 
com temas atribuídos pela coordenação. Participar, podendo ser membro das 
comissões de saúde, de acordo com a definição da coordenação de enfermagem. 
Acompanhar pacientes críticos, nos deslocamentos por ambulâncias simples 
remoção ou UTI móvel. Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 
assistenciais; Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 

14. FISIOTERAPEUTA

Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de saúde que requeiram 
ações de prevenção de deficiências e das necessidades em reabilitação ; desenvolver 
ações de promoção e proteção à saúde junto às equipes de saúde; cuidados com o 
corpo: hábitos orais, amamentação, postura, saúde auditiva e vocal, controle do 
ruído, com vistas ao autocuidado; realizar ações de prevenção de deficiências em 
todas as fases do ciclo da vida; acolher usuários que requeiram cuidados de 
reabilitação, orientando-os, acompanhando-os conforme a necessidade e capacidade 
instalada das USF; desenvolver ações de reabilitação priorizando o atendimento 
coletivo; desenvolver ações integradas a demais instituições; escolas, creches, 
pastorais, etc. realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e 
acompanhamentos; capacitar e dar suporte aos ACS; realizar, em conjunto as 
equipes de saúde, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e - realizar discussão 
e condutas terapêuticas conjuntas e complementares; desenvolver projetos e ações 
intersetoriais, para a inclusão e melhoria da qualidade de vida dos portadores de 
deficiência; orientar cuidadores e ACS sobre o manuseio, posicionamento, 
atividades da vida diária, para o desempenho funcional, conforme necessidade 
individual; desenvolver ações de reabilitação baseada na comunidade – RBC, 
pressupondo valorização do potencial da comunidade; acolher e apoiar famílias, no 
momento do diagnostico para manejo de situações oriundas da deficiência de um de 
seus componentes; acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e 
encaminhamentos quando necessários; realizar encaminhamento e acompanhamento 
das indicações e concessões de órteses, próteses e atendimento específico realizado 
por outro nível de atenção; realizar ações que facilitem a inclusão social, no trabalho 
e escolar de pessoas com deficiência. Elaborar planos, programas, projetos e 
atividades de trabalho referentes a Terapêutica adotada, acompanhando a 
operacionalização; participar de reuniões técnicas; atuar em equipe multidisciplinar 
e junto à comunidade; supervisionar estagiários e residentes. 

15. VETERINÁRIO 

Realizar avaliação de fatores de risco à saúde, relativos à interação entre os 
humanos, animais e o meio ambiente nos domicílios e áreas circunvizinhas em 
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apoio as equipes de SF. Realizar prevenção, controle e diagnóstico situacional 
de riscos de doenças transmissíveis por animais vertebrados e/ou invertebrados  
raiva, leptospirose, brucelose, tuberculose, leishmanioses, dengue, febre 
amarela, teníase/cisticercose, etc. , e outros fatores determinantes do processo 
saúde e doença. Realizar educação em saúde com foco na promoção da saúde e 
na prevenção e controle de doenças de caráter antropozoonótico e demais riscos 
ambientais, incluindo desastres naturais e provocados pelo homem. Desenvolver 
ações educativas e de mobilização contínua da comunidade, relativas ao 
controle das doenças/agravos na área de abrangência, no uso e manejo adequado 
do território com vistas à relação saúde/ambiente  desmatamentos, uso 
indiscriminado de medicamentos veterinários entre outros . Desenvolver estudos 
e pesquisa em saúde pública que favoreçam a territorialidade e a qualificação da 
atenção. Realizar orientações quanto a qualificação no manejo de resíduos. 
Desenvolver ações de educação em saúde, nas escolas; divulgação nos meios de 
comunicação e sensibilização às comunidades e sociedade organizada e não 
organizada.

16. EDUCADOR FÍSICO 

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade; Veicular informação 
que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, 
buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão 
social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade, 
por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 
Proporcionar Educação Permanente em Atividade Físico-Prático Corporal, nutrição 
e saúde juntamente com as Equipes PSF, sob a forma de coparticipação, 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da 
aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Permanente; 
Articular ações, de forma integrada às Equipes PSF, sobre o conjunto de prioridades 
locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; 
Contribuir para a ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como 
proposta de inclusão social e combate à violência; Identificar profissionais e/ou 
membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em 
práticas corporais, em conjunto com as Equipes do PSF; Capacitar os profissionais. 
Inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como 
facilitadormonitores no desenvolvimento de atividades físicas práticas corporais; 
Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas 
pelas Equipes PSF na comunidade; Articular parcerias com outros setores da área 
junto com as Equipes PSF e a população, visando ao melhor uso dos espaços 
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; 
Promover eventos que estimulem ações que valorizem. Atividade Física/Práticas 
Corporais e sua importância para a saúde da população; Outras atividades inerente à 
função.
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17. ASSISTENTE SOCIAL 

Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específicas individuais e/ou grupais, nos níveis preventivos, 
curativos, de reabilitação e de reinserção social; desenvolver ações de prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; realizar 
triagem e admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre assuntos 
relacionados a sua área de atuação; coordenar grupos operativos e terapêuticos, 
elaborando pareceres e relatórios, acompanhando o desenvolvimento individual e 
grupal dos pacientes; realizar atividades que envolvam os familiares dos pacientes; 
supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico aos programas de saúde; 
realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns pertinentes, junto à comunidade, 
no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; gerenciar, planejar, 
pesquisar, analisar e realizar registros nos prontuários; realizar supervisão em outros 
órgãos e compor comissão de investigação de denúncias e de óbitos; prestar 
orientação social a indivíduos, grupos e à população no sentido de identificar 
recursos e de fazer usos dos mesmos no atendimento e na defesa de seu direitos; 
planejar, organizar, e administrar benefícios e serviços sociais; identificar os 
problemas de origem psicossocial e econômico que interferem no tratamento de 
saúde; realizar o acompanhamento social individual do paciente em tratamento na 
comunidade, através de ações intersetoriais; participar de reuniões técnicas e junta à 
comunidade; atuar em equipe multidisciplinar; supervisionar estagiários e 
residentes. 

18. PSICÓLOGO

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adscrita; Planejar ações e desenvolver educação 
permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma 
integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações 
Inter setoriais; Participar dos Conselhos Locais de Saúde; Realizar avaliação em 
conjunto com as ESF e Conselho Local de Saúde do impacto das ações 
implementadas através de indicadores pré estabelecidos; Desenvolver grupos de 
portadores de transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de 
reinserção social, utilizando-se dos recursos da comunidade; Auxiliar no processo 
de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção social do 
portador de transtorno mental; Realizar ações coletivas abordando o uso de tabaco, 
álcool e drogas, traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da 
comunidade; Realizar ações de difusão da prática de atenção não manicomial, 
diminuindo o preconceito e a estigmatizarão com relação ao transtorno mental; 
Acolher de forma especial o egresso de internação psiquiátrica e orientar sua 
família, visando a reinserção social e a compreensão da doença; Mobilizar os 
recursos da comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção social do 
portador de transtorno mental; Manter contato próximo com a rede de serviços de 
saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários 
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de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; Realizar consultas para 
diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para definir projeto 
terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se na rede de serviços 
oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré 
estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas 
domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 

19. MÉDICO PLANTONISTA 

Atuar como clínico e/ou especialista; estabelecer conduta com base na suspeita 
diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de 
diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos prontuários; realizar 
cirurgias e tratamentos específicos; realizar atividades laboratoriais; participar de 
atividades de pesquisa; participar de comissões de controle de infecção hospitalar; 
realizar palestras relacionadas com a área de saúde; participar da avaliação da 
qualidade da assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões 
administrativas e científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários de 
internação, alta, cirurgia e óbito; participar na execução dos programas de 
atendimento ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional; emitir laudos 
pareceres e relatórios; fornecer dados de interesse estatístico; planejar, coordenar, 
executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com� técnicas
específica, individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos 
níveis preventivos, curativos, de reabilitação de reinserção social; desenvolver ações 
de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e 
coletivo; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos 
sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; coordenar grupos operacionais e 
terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento 
individual e grupal dos pacientes; realizar atividades que envolvam os familiares dos 
pacientes; supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico aos programas 
de saúde; realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns pertinentes junto à 
comunidade no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; 
gerenciar, planejar, pesquisar, analisar e realizar/operacionalizar ações na área social 
numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar e de ação comunitária; realizar 
registros nos prontuários; atuar em equipe multidisciplinar. 

20. MÉDICO PSF 

Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis de 
atenção do sistema de saúde do Município, desenvolvendo ações de promoção, 
prevenção, tratamento e reabilitação, entendendo as necessidades de saúde da 
população como resultado das condições sociais, ambientais e econômicas, em que 
vivem; Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, 
intervindo com técnicas específicas individuais e/ou grupais; emitir parecer e laudos 
sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; dar suporte técnico aos 
programas de saúde; realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns pertinentes, 
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junto à comunidade, no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; 
coordenar grupos operativos e terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e 
acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos pacientes; realizar 
atividades que envolvam os familiares dos pacientes; Atuar como clínico e/ou 
especialista; estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; realizar registros 
nos prontuários; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins 
de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos prontuários; 
realizar atividades laboratoriais; participar de atividades de pesquisa; realizar 
palestras relacionadas com a área de saúde; participar da avaliação da qualidade da 
assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões administrativas e 
científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários de internação, alta, 
cirurgia e óbito; participar na execução dos programas de atendimento, ensino e 
pesquisa médica; emitir laudos pareceres e relatórios; fornecer dados de interesse 
estatístico; realizar triagem e admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e 
laudos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; dar suporte técnico aos 
programas de saúde; participar de reuniões técnicas e junto à comunidade; Realizar 
ações de Educação em Saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da Equipe de Saúde. Contribuir e participar de Educação 
Permanente dos�ACS, Auxiliares de Enfermagem e ACD.  

21. FARMACÊUTICO 

Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da população adstrita; Planejar ações e desenvolver educação 
permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma 
integrada com as ESF; Realizar visitas domiciliares necessárias; Desenvolver ações 
Inter setoriais; Realizar avaliação em conjunto com as ESF e Conselho Local de 
Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré-
estabelecidos; Treinar, capacitar e supervisionar recursos humanos da atenção 
básica/saúde da família para execução das atividades de assistência farmacêutica; 
Participar de grupos programáticos abordando questões pertinentes à área; Integrar-
se na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo 
fluxo pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar 
visitas domiciliares em conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 
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ANEXO II 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

ATIVIDADE  DATA/PERÍODO LOCAL 

Publicação do Edital 25 de fevereiro de 2019 
www.cotegipe.ba.io.org.br 

e Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde

Período de Inscrição 27 e 28 de fevereiro de 2019 

Secretaria Municipal de 
Saúde. Rua Antônio Inácio 
de Oliveira, S/N, Centro, 

Cotegipe – BA. CEP: 
47.900-000 

Validação e Confirmação dos 
inscritos – Relação Preliminar 

dos inscritos. 
04 de março de 2019 

www.cotegipe.ba.io.org.br 
e Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde 

Entrevista  

A ser definida e publicada no dia 04 de 
março de 2019 no endereço eletrônico 
www.cotegipe.ba.io.org.br e Sede da 
Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de 
Saúde. Rua Antônio Inácio 
de Oliveira, S/N, Centro, 

Cotegipe – BA. CEP: 
47.900-000 

Divulgação do Resultado 
preliminar – Lista por ordem de 

Classificação.
Prevista para 11 de março de 2019 

www.cotegipe.ba.io.org.br 
e Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde  

Recebimento de Recurso contra 
classificação.

Até 02(dois) dias após a divulgação do 
resultado preliminar 

Secretaria Municipal de 
Saúde. Rua Antônio Inácio 
de Oliveira, S/N, Centro, 

Cotegipe – BA. CEP: 
47.900-000 

Divulgação do Resultado Final da 
Seleção Até 15 de março de 2019 

www.cotegipe.ba.io.org.br 
e Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde 

Convocação A partir do dia 18 de março de 2019 
www.cotegipe.ba.io.org.br 

e Sede da Secretaria 
Municipal de Saúde 
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ANEXO III 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

1. Nível Médio

Indicadores Pontuação
Unitária 

Pontuação
Máxima

Cursos de capacitação realizados após a conclusão 
do ensino médio de, no mínimo, 20 horas/aula. 5 40 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre. 

5 pontos por período 
de 06 meses 

trabalhado  máximo 
04 Anos  40 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre no Sistema Único de 

Saúde. 

5 pontos por período 
de 6 meses 

trabalhado  máximo 2 
anos

20 

Total: 100 pontos

3.  Nível Superior 

Indicadores Pontuação
Unitária 

Pontuação
Máxima

Certificado/Declaração de conclusão de curso de 
especialização lato sensu, referente a 

especialidade que concorre, com carga horária 
mínima de 360 horas. 

10 10 

Cursos de capacitação após a graduação em áreas 
correlatas às atividades inerentes ao cargo para o 
qual o candidato se inscreveu com carga horária 

compreendida entre 20 e 60 horas/aula. 

04 20 

Cursos de capacitação após a graduação em áreas 
correlatas às atividades inerentes ao cargo para o 
qual o candidato se inscreveu com carga horária 

compreendida entre 61 e 100 horas/aula. 

02 10 

Cursos de capacitação após a graduação em áreas 
correlatas às atividades inerentes ao cargo para o 
qual o candidato se inscreveu com carga horária 

compreendida entre 101 e 359 horas/aula. 

05 10 

Experiência profissional na área referente a 
especialidade que concorre. 

5 pontos por período 
de 6 meses 
trabalhados 

50 

Total: 100 pontos 
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4.  Entrevista  

ENTREVISTA 

Abordagem Pontuação

Conhecimento na área específica do cargo pretendido. 20 

Conhecimento em saúde pública e programas desenvolvidos pelo SUS. 10 

Facilidade de comunicação e desenvoltura na entrevista. 10 

Capacidade de trabalhar em equipe. 10 

Total máximo de pontos da entrevista: 50 pontos 
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