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EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO  

  
A Prefeitura Municipal de Catanduva, através da Secretaria Municipal da Saúde e, nos termos da 
legislação vigente, em especial a Lei nº 4.448, de 23 de julho de 2007, torna pública a abertura de 
inscrições ao Processo Seletivo do Programa de Saúde da Família -  PSF, objetivando a  cria-
ção de vagas, pelo período de um ano, podendo ser r enovável por mais um, a partir de 
01/12/2007 para os empregos de : 

• Agente Comunitário de Saúde do PSF (verificar as ár eas no item 1.1. deste Edital) 
• Auxiliar Administrativo do PSF 
• Auxiliar de Cirurgião-Dentista do PSF 
• Auxiliar de Enfermagem do PSF 
• Auxiliar de Serviços Gerais do PSF 
• Cirurgião Dentista do PSF 
• Enfermeiro do PSF 
• Farmacêutico do PSF 
• Fisioterapeuta do PSF 
• Médico do PSF 
• Médico de Pronto Atendimento de UBSF 
• Motorista de Veículos Leves do PSF 
• Psicólogo do PSF 

 
As contratações, por ocasião do chamamento, serão em caráter temporário, pelo período de um 
ano, podendo ser renovável por mais um, a partir de 01/12/2007. 

As provas serão aplicadas  no dia 30 de setembro de 2007 em horário e local a ser definido em 
Edital de Convocação conforme item 6.1 deste Edital.  

A realização do Processo Seletivo foi autorizada pelo Senhor Prefeito Municipal, conforme despa-
cho exarado em processo próprio. 

O regime ao qual estarão vinculados os candidatos habilitados no Processo Seletivo será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

O Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais a seguir transcritas. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1.1. Os empregos, a escolaridade, as exigências, a carga horária semanal, os salários, as taxas 

de inscrição e as formas de avaliação são estabelecidos abaixo. 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF  
Escolaridade/Requisitos:   Ensino Fundamental Completo; Residir em um dos bairros da área 

do PSF há, no mínimo, dois anos; 40 horas semanais 
Salário:  R$ 380,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 20,00 
Vagas por área: 
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05 vagas - Bairro: Jd. Imperial  
PSF JD. IMPERIAL – SEGMENTO 01 – ÁREA 001 
End: Rua Camanducaia, 200 
 
05 vagas - Bairros: Jd. Alpino, Zé Povão, Conjunto Habitacional Nair de Freitas e Cidade Jardim 
PSF JD. ALPINO – SEGMENTO 02 – ÀREA 002 
End: Rua São Bento, 40 
 
05 vagas - Bairros: Gabriel Hernandes, Residencial Esplanada, Distrito Industrial Antônio Zaccaro 
PSF GABRIEL HERNANDES – SEGMENTO 03 – ÀREA 003 
End: Rua Gurarapari, 81 
 
05 vagas - Bairros: Giordano Mestrineli, Ângelo Gavioli e Antônio Mastrocola 
PSF PRODEC – SEGMENTO 04 – ÀREA 004 
End: Av. Maranguape, 965 
 
07 vagas - Bairro: Bom Pastor 
PSF BOM PASTOR – SEGMENTO 05 – ÀREA 005 
End: Rua São Lourenço, 265 
 
07 vagas - Bairros: Jd. Eldorado e Residencial Pachá 
PSF PACHÁ – SEGMENTO 06 – ÀREA 006 
End: Av. Francisco Agudo Romão Filho, 1100 
 
06 vagas – Bairros: Lot. Antônio Zácaro (Solo Sagrado II) 
PSF SOLO SAGRADO II – SEGMENTO 06 – ÀREA 007 
End: Av. Francisco Agudo Romão Filho, 1100 
 
07 vagas - Bairro: Conj. Habitacional Solo Sagrado I 
PSF SOLO SAGRADO I – SEGMENTO 06 – ÀREA 008 
End: Av. Francisco Agudo Romão Filho, 1100 
 
06 vagas - Bairros: Nosso Teto, Jd. Esperança, Nova Catanduva, Residencial Juliatti de Carvalho, 
e Parque Glória V e VI 
PSF NOSSO TETO – SEGMENTO 07 – ÀREA 009 
End: Av. Palmares, 1980 
 
08 vagas - Bairros: Parque Glória I, II, III e IV e Sebastião Moraes 
PSF NOSSO TETO II – SEGMENTO 07 – ÀREA 011 
End: Av. Palmares, 1980 
 
06 vagas - Bairros: Conjunto Euclides I e II e Jd. São Domingos 
PSF CONJUNTO EUCLIDES – SEGMENTO 08 – ÀREA 010 
End: Rua Aricanduva, 457 
 
 
06 vagas - Bairros: Vila Engrácia, Santa Paula, Jd. Martani, Residencial Primavera e Residencial 
Isabela 
PSF VILA ENGRÁCIA – SEGMENTO 09 – ÀREA 090 
End:  Rua Alvorada do Sul, 77 
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05 vagas - Bairro: Parque Flamingo 
PSF PARQUE FLAMINGO – SEGMENTO 10 – ÀREA 100 
End: Rua Coroados, 100 
 
05 vagas - Bairros: Jd. Ipiranga, Vila Paulista, Vila Guzzo, Residencial Ipanema e Distrito Industrial 
Antônio Boso 
PSF PARQUE FLAMINGO II – SEGMENTO 10 – ÀREA 101 
End: Rua Coroados, 100 
 
06 vagas - Bairros: Jd. Santa Rosa e São Francisco 
PSF SANTA ROSA – SEGMENTO 12 – ÀREA 012 
End: Rua Mococa, 355 
 
10 vagas - Bairros: Vila Santo Antônio, Jardim Belém, Vila Rodrigues e Vila Stocco 
PSF SANTO ANTÔNIO – SEGMENTO 13 – ÀREA 013 
End: Rua Araraquara, 1000 
 
09 vagas – Bairros: Vila Lunardelli, Vila Jorge, Jardim Caparroz e Vila Bela 
PSF VILA LUNARDELLI – SEGMENTO 14 – ÀREA 014 
End: Praça Brasília, 320 
 
06 vagas – Bairros: Colina do Sol, Julia Caparroz, Pedro Borgonovi e Alto do Higienópolis. 
PSF VILA LUNARDELLI  II – SEGMENTO 14 – ÀREA 018 
End: Praça Brasília, 320 
 
03 vagas – Bairros: Conjunto Habitacional Pedro Nechar e Conjunto Habitacional Pedro L. Boso 
PSF PEDRO NECHAR – SEGMENTO 15 – ÀREA 015 
End: Rua Nardi Ignotti, 160 
 
04 vagas – Bairros: Theodoro Rosa Filho, Vila Mota e Vila São Luiz 
PSF THEODORO ROSA FILHO – SEGMENTO 16 – ÀREA 016 
End: Av. São Domingos, 2370 
 
05 vagas – Bairros: Jd. Del Rey, Agudo Romão I e II, Jd. Miguel Elias e Residencial Pedro Monte-
leone 
PSF JD. DEL REY – SEGMENTO 17 – ÀREA 017 
End: Rua Alvorada do Sul, 77 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PSF  
Escolaridade/Requisitos:   Ensino médio completo e conhecimento em informática / 40 horas 

semanais 
Salário:  R$ 538,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 28,00 
Vagas : 23 
 
 

AUXILIAR DE CIRURGIÃO-DENTISTA DO PSF  
Escolaridade/Requisitos:   Ensino Médio Completo e registro no CROSP / 40 horas semanais  
Salário:  R$ 424,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 28,00 
Vagas : 21 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  DO PSF 
Escolaridade/Requisitos:   Ensino Fundamental Completo / 40 horas semanais 
Salário:  R$ 380,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 20,00 
Vagas : 23 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  DO PSF 
Escolaridade/Requisitos:   Ensino Médio Completo, Curso de Auxiliar de Enfermagem e registro 

no COREN / 40 horas semanais 
Salário:  R$ 550,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 28,00 
Vagas : 53 
 
CIRURGIÃO DENTISTA  DO PSF 
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Odontologia e registro no CROSP / 40 horas 

semanais 
Salário:  R$ 2.000,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 21 
 
ENFERMEIRO DO PSF 
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Enfermagem e registro no COREN / 40 horas 

semanais 
Salário:  R$ 2.000,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 23 
 
FARMACÊUTICO DO PSF  
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Farmácia e registro no CRF / 30 horas sema-

nais 
Salário:  R$ 958,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 10 
 
FISIOTERAPEUTA DO PSF  
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Fisioterapia e registro no CREFITO / 30 horas 

semanais 
Salário:  R$ 958,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 15 
 
MÉDICO DO PSF  
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Medicina e registro no CRM / 40 horas sema-

nais 
Salário:  R$ 5.000,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 21 
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MÉDICO DE PRONTO ATENDIMENTO DE UBSF 
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Medicina e registro no CRM / 20 horas sema-

nais 
Salário:  R$ 2.000,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 15 
 
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES DO PSF 
Escolaridade/Requisitos:   Ensino Fundamental Completo e CNH “C” ou “D” / 40 horas sema-

nais 
Salário:  R$ 538,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 28,00 
Vagas : 15 
 
PSICÓLOGO DO PSF 
Escolaridade/Requisitos:   Superior Completo em Psicologia e registro no CRP / 30 horas se-

manais 
Salário:  R$ 958,00 
Taxa de Inscrição:  R$ 40,00 
Vagas : 10 
 
1.2. As descrições sumárias das atividades que caracterizam cada emprego são as estabeleci-

das no Anexo I do presente Edital. 
1.3. Os candidatos habilitados serão contratados segundo necessidade de pessoal, condições 

técnicas de trabalho, disponibilidade orçamentária da Prefeitura e limites legais para tais 
despesas, obedecendo a ordem de classificação final. 

1.4. O Processo Seletivo terá as provas em caráter eliminatório/classificatório, e títulos de cará-
ter classificatório de acordo com os Capítulos 4, 5 e 7 do presente Edital. 

1.5. O Processo Seletivo será realizado na cidade de Catanduva. 
 

2. DO CADASTRO E DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Para inscrever-se para o emprego de Agente Comunitário de Saúde do PSF , os candida-
tos antes de comparecerem ao local onde serão efetivadas as inscrições deverão se dirigir à 
unidade do PSF mais próxima de sua residência (veja os endereços das Unidades nas fls. 2 
e 3), no período de 21 a 30 de agosto de 2007 , das 09:00 às 15:00 horas a fim de preen-
cher seu cadastro, ocasião em que será definida a ÁREA para a qual o candidato deverá se 
inscrever. 

2.1.1. O candidato deverá, no ato do preenchimento do cadastro, informar o nome da rua onde 
mora e os nomes das ruas à esquerda e à direita, bem como outras informações que facili-
tem a localização exata da moradia, devendo ainda apresentar cópia do comprovante de 
endereço como conta de luz, carnê de IPTU ou de compra, conta de telefone etc., (que fica-
rá anexada à ficha de cadastro). 

2.1.2. O candidato, após conferência da ficha de cadastro assinará confirmando os dados constan-
tes da ficha e responsabilizando-se pelas informações ali prestadas e deverá dirigir-se ao 
local onde estarão sendo recebidas as inscrições: no MIS - Museu de Imagem e do Som 
“Júlio João Trida”, localizado à Avenida São Domingos nº 880 – Centro, Catanduva/SP, das 
09:00 às 15:00 horas. 

2.1.3. A inscrição somente será efetivada se o candidato estiver de posse de sua ficha de cadas-
tro e do comprovante de depósito da ficha de inscrição. 

2.1.4. Feito o cadastro os candidatos ao emprego de Agente Comunitário de Saúde do PSF 
deverão, proceder como os candidatos aos demais empregos, conforme os itens a seguir. 
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2.2. As inscrições serão recebidas, no período de 21 a 30 de agosto de 2007 , exceto sábado, 
domingo e feriado, das 09:00 às 15:00 horas no MIS - Museu de Imagem e do Som “Júlio 
João Trida”, localizado à Avenida São Domingos nº 880 – Centro, Catanduva/SP, ou ainda 
pela internet do dia 21 ao dia 29 de Agosto de 2007, nas formas previstas no item 2.6 deste 
Capítulo. 

2.2.1. Em virtude do disposto nos itens 2.1, 2.1.1, 2.1.2,  2.1.3 e 2.1.4 os candidatos ao em-
prego de Agente Comunitário de Saúde do PSF não pod erão se inscrever pela inter-
net. 

2.3. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilita-
ção no Processo Seletivo e no ato da posse do emprego, irá satisfazer as seguintes condi-
ções: 

2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma do artigo 12 da Constituição Federal; 
2.3.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
2.3.3. Estar quite com o Serviço Militar se for o caso; 
2.3.4. Estar em gozo dos seus direitos civis e políticos; 
2.3.5. Estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.3.6. Preencher as exigências do emprego segundo o que determina a Lei e o item 1.1 do presen-

te Edital. 
2.3.7. Conhecer, entender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.4. A apresentação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no item anterior 

será feita por ocasião da contratação.   
2.4.1. A não apresentação da referida documentação é fator de cancelamento de todos os efeitos 

da inscrição.  
2.5. Para inscrever-se, o candidato deverá, no ato da inscrição: 
2.5.1. Efetuar depósito da taxa de inscrição, no valor estabelecido no item 1.1 deste Edital no Ban-

co do Brasil, agência 2234-9, conta corrente nº 580 1-7 ou Banco Banespa, agência 
0648, conta corrente 13.002647-3 e comparecer ao local das inscrições definido no item 
2.2 munido do comprovante de depósito da taxa de inscrição e original do documento de i-
dentidade, para fornecer os dados para digitação de sua ficha. 

2.5.2. Conferir a ficha de inscrição, assumindo total responsabilidade pelos dados informados, in-
clusive a data de nascimento (considerada como critério de desempate) assinando-a e re-
ceber o protocolo confirmando a efetivação da inscrição. 

2.5.3. O pagamento da importância só poderá ser efetuado em dinheiro. 
2.5.4. Os candidatos que desejarem se inscrever pela internet deverão proceder nas formas esta-

belecidas no item 2.6.2 (pagamento através de boleto bancário). 
2.5.5. Não haverá devolução da taxa de inscrição, em hipótese alguma. 
2.5.6. Não haverá isenção da taxa de inscrição. 
2.5.7. O candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição, proceder na forma estabe-

lecida no item 3 deste Edital. 
2.5.8. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. 
2.5.9 O candidato é responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição/formulário de 

inscrição, arcando com as eventuais conseqüências de erros de preenchimento daquele 
documento. 

2.6. As inscrições poderão, ainda, ser efetuadas pela in ternet no endereço www.ibamsp-
concursos.org.br do dia 21 ao dia 29 de Agosto de 2 007. 

2.6.1. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscri-
ção, acrescido de R$ 3,00 (três reais) de tarifa bancária, nas agências bancárias constantes 
no endereço eletrônico mencionado no item anterior. 

2.6.2. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pel a internet, somente  poderá ser 
utilizado o boleto bancário impresso . 
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2.6.3. Não serão aceitos pagamentos de inscrição pela inte rnet por meio de transferência 
bancária ou depósito bancário . 

2.6.4. A inscrição poderá ser acompanhada e confirmada pelo candidato no site www.ibamsp-
concursos.org.br . 

2.6.5. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela 
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunica-
ção, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibi-
litem a transferência de dados ou a impressão do boleto. 

2.6.6. O candidato que preencher incorretamente sua inscrição ou que fizer qualquer declaração 
falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no Edi-
tal, terá sua inscrição cancelada, tendo, em conseqüência, anulados os atos decorrentes de-
la, mesmo que aprovado nas provas e exames ou ainda que o fato seja constatado posteri-
ormente. 

2.7. Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os 
requisitos exigidos, será ela cancelada. 

2.8. O candidato responde, administrativa, civil e criminalmente, pelas informações prestadas na 
Ficha de Inscrição. 

2.9. É permitido ao candidato inscrever-se para mais de um emprego utilizando uma Ficha de 
Inscrição e um depósito bancário para cada emprego pretendido, ficando ciente, entretanto 
que em caso de coincidência de horários e datas de realização das provas, deverá optar por 
um dos empregos, sendo essa opção de sua inteira responsabilidade. 

 
3. DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 

3.1. Às pessoas portadoras de deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de 
inscrição no presente Processo Seletivo desde que a deficiência de que são portadoras seja 
compatível com as atribuições do emprego em provimento. 

3.1.1. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no presente Edital, por empre-
go, para candidatos portadores de deficiência conforme estabelece a legislação. 

3.1.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas catego-
rias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal 3.298/99 e alterações. 

3.1.3. As pessoas portadoras de deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação 
e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos.  

3.1.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especifican-
do-a na ficha de inscrição e informar se necessita de condição especial para realizar sua 
prova, devendo ainda apresentar Laudo Médico (com especificação do CID) atestando a es-
pécie e o grau ou nível da deficiência. 

3.1.4.1. Em virtude do descrito no item anterior, o candidato portador de deficiência não poderá 
realizar sua inscrição pela internet. 

3.1.5. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, 
não poderá interpor recurso em favor de sua situação.  

3.1.6. Não será contratado o candidato cuja deficiência não for configurada ou quando esta for 
considerada incompatível com a função a ser desempenhada. 

 
4. DAS PROVAS E SEU JULGAMENTO:  

4.1. A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades e co-
nhecimentos exigidos pelo emprego:  
� Para os candidatos ao emprego de Auxiliar de Serviços Gerais do PSF : prova escrita 

objetiva de Conhecimentos Básicos (CB); 
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� Para os candidatos ao emprego de Auxiliar Administrativo do PSF : prova escrita obje-
tiva de Conhecimentos Básicos (CB) e Conhecimentos Específicos (CE); 

� Para os candidatos ao emprego de Motorista de Veículos Leves do PSF : prova escrita 
objetiva de Conhecimentos Básicos (CB), Conhecimentos Específicos (CE) e Prova Prá-
tica (PP); 

� Para os candidatos aos demais empregos : prova escrita objetiva de Conhecimentos Bá-
sicos (CB), Conhecimentos Gerais de Saúde (CG) e Conhecimentos Específicos (CE). 

4.2. Os programas relativos às provas de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais de saú-
de e conhecimentos específicos são os estabelecidos no Anexo II do presente Edital. 

4.2.1. A prova para o emprego de Auxiliar de Serviços Gerais conterá 30 (trinta) questões, sendo 
atribuídos 2 (dois) pontos para cada questão, considerando-se habilitados os candidatos 
que obtiverem nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos. 

4.2.2. Para os demais empregos, a prova conterá 40 (quarenta) questões, sendo atribuídos 2 
(dois) pontos para cada questão, considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem 
nota igual ou superior a 40 (quarenta) pontos. 

4.2.3. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candi-
datos presentes à prova. 

4.2.4. Na possibilidade de haver mais de uma alternativa correta por questão, serão consideradas 
corretas as marcações feitas pelos candidatos em qualquer uma das alternativas considera-
das corretas. 

 
5. DA PROVA PRÁTICA  

5.1. Haverá Prova Prática para os candidatos ao cargo de Motorista de Veículos Leves do PSF. 
5.2. A Prova Prática terá caráter classificatório e eliminatório e ao seu resultado não caberá 

recurso. 
5.3. As informações quanto à data, horário e local das provas práticas serão divulgadas em 

Edital de Convocação, no dia 05 de outubro de 2007. 
5.4. Serão convocados para a Prova Prática os 45 (quaren ta e cinco) candidatos 

habilitados e melhor classificados na prova escrita  objetiva, acrescidos dos 
candidatos empatados na última classificação consid erada para este fim, ficando os 
demais eliminados do Processo Seletivo. 

5.5. Para a realização da Prova Prática, os candidatos convocados deverão apresentar-se 
munidos de documento de identidade no seu original e Carteira Nacional de Habilitação – 
conforme Categoria de Habilitação exigida no item 1, dentro do prazo de validade, fazendo 
uso de óculos (ou lentes de contato), quando houver tal exigência na CNH. 

5.5.1. Não serão aceitas Declarações ou outros documentos senão os relacionados no item 
anterior. 

5.5.2. O candidato que não apresentar os documentos mencionados no item 5.5 não poderá 
realizar a avaliação prática. 

5.6. A avaliação incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos e habilidades da 
condução/operacionalização de veículos. 

5.7. A Prova Prática será avaliada em uma escala de 1 (um) a 80 (oitenta) pontos e serão 
considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 40 (quarenta) 
pontos. 

5.8. O candidato que não comparecer à Prova Prática ou que não puder realizá-la por não portar 
os documentos necessários será automaticamente desclassificado, independente da nota 
obtida na prova escrita objetiva. 

 
6. DA EXECUÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS: 

6.1. A convocação para a prova escrita será afixada no quadro de avisos da Prefeitura, publica-
da no Jornal “Imprensa Oficial do Município de Catanduva”, divulgada no site 
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www.catanduva.sp.gov.br e www.ibamsp-concursos.org.br no dia 21 de setembro de 2007 , 
contendo informações quanto aos horários e local de realização das provas. 

6.1.1. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova, pelo menos 30 (trinta) minutos antes 
da hora marcada, munidos do protocolo de inscrição, documento oficial de identidade 
com foto e no original , caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. 

6.1.2. São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedi-
das pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 
Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identi-
dade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como do-
cumento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC, CRM etc.; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei nº 9.503/97). 

6.2. Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário estabele-
cido para o fechamento do portão do prédio ou que não estiver de posse dos documentos 
hábeis previstos no item anterior. 

6.3. Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoa estranha 
ao Processo Seletivo, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas ou folhetos, 
nem uso de máquina calculadora, celulares e pagers. 

6.4. Os candidatos deverão manter na frente da sala, suas bolsas e demais pertences indo para 
a carteira portando apenas documento, protocolo de inscrição, caneta, lápis e borracha. 

6.4.1. Os candidatos deverão manter seus celulares e pagers desligados, enquanto permanece-
rem no recinto onde estarão sendo realizadas as provas. 

6.4.2. O IBAM e a Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizam por perda ou extravio 
de documentos, pertences ou objetos, ocorrido no local de realização das provas, nem por 
danos neles causados. 

6.5. Será vedado ao candidato se ausentar do recinto desacompanhado do fiscal. 
6.6. As instruções dadas pelos fiscais, assim como as contidas na prova, deverão ser respeita-

das pelos candidatos. 
6.7. A folha de respostas será identificada, em campo específico, pelo próprio candidato com sua 

assinatura e sua identificação digital.  
6.8. As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica azul ou 

preta. 
6.9. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legível. 
6.10. Não haverá, em hipótese alguma, substituição das folhas de respostas. 
6.11. O candidato ao terminar a prova entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, 

seu caderno de questões. 
6.11.1. Por razões de segurança, de ordem técnica e de direitos autorais adquiridos, não serão 

fornecidos exemplares do caderno de questões a candidatos ou Instituições de Direito Pú-
blico ou Privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo. 

6.12. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas, seja qual for 
o motivo alegado. 

6.13. As provas não serão aplicadas em outra data, local e/ou horário, senão aqueles previstos no 
Edital de Convocação.  

6.14. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para o fechamento dos portões; 
b) não comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 
c) não apresentar o documento de identidade conforme previsto no subitem 6.1.1; 
d) ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se calculadora, li-

vros, notas ou impressos não permitidos; 
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f) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comuni-
cação; 

g) lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não 

o fornecido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM; 
i) não devolver ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões ou qualquer outro 

material de aplicação da prova; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
k) estiver portando arma; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 

aplicação da prova. 

7. DOS TÍTULOS 

7.1. Haverá, ainda, prova de títulos, de caráter classificatório para os candidatos habilitados na 
prova escrita objetiva, conforme itens 4.2.1 e 4.2.2. 

7.2. Serão considerados Títulos somente os constantes na Tabela a seguir, limitada a pontuação 
ao máximo descrito nesta tabela sendo que os pontos excedentes serão desconsiderados. 

7.3. O total de pontos alcançados na prova de títulos será somado à nota obtida na Prova Escrita 
Objetiva para os candidatos habilitados. 

7.4. Os títulos deverão ser entregues pelos candidatos no período destinado às inscrições, de 21 
a 30 de agosto de 2007 , das 09:00 às 15:00, no MIS - Museu de Imagem e do Som “Júlio 
João Trida”, localizado à Avenida São Domingos nº 880 – Centro, Catanduva/SP. 

7.5. Os candidatos deverão apresentar os respectivos títulos acompanhados de relação sem 
rasuras ou emendas, identificada e assinada por extenso, em que será descrito cada título. 

7.6. Entregue a relação dos títulos não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob 
qualquer hipótese ou alegação. 

7.7. Constituem Títulos somente os a seguir indicados, desde que devidamente comprovados: 
 

 Descrição do Título – Agente Comunitário de Saúde 
MÍNIMO 

DE 
PONTOS 

MÁXIMO 
DE PON-

TOS 
Curso de Formação Inicial de Agente Comunitário de Saúde  
- carga horária: 450 horas (250 horas teóricas e 200 horas práticas) 

03 03 

 

Descrição do Título – Demais empregos 
MÍNIMO 

DE 
PONTOS 

MÁXIMO 
DE PON-

TOS 
Curso Introdutório ao Programa de Saúde da Família para toda equipe de saú-
de da família (Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cirurgião Dentista, Auxiliar de 
Enfermagem, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, 
Médico de Saúde da Família e Psicólogo) 
- ministrado por órgão vinculado ao Ministério da Saúde e devidamente reco-
nhecido 
- carga horária mínima de 40 horas 

01 01 

Curso de Especialização, Residência ou Aprimoramento em Saúde da Família, 
devidamente reconhecido, com certificado ou declaração e conclusão de curso 
- carga horária mínima de 360 horas 

02 02 

Mestrado 02 02 
Doutorado 02 02 

 
7.8. Os documentos deverão ser entregues em fotocópias autenticadas. 
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7.9. Não serão aceitos protocolos dos documentos.  
7.9.1. O candidato deverá relacionar os títulos entregues e informar o seu nome por extenso, 

número do documento de identidade, emprego em que está se candidatando no Processo 
Seletivo. 

7.9.2. O modelo de relação de títulos é o constante do Anexo IV deste Edital e estará disponível 
na internet, nos sites www.catanduva.sp.gov.br e www.ibamsp-concursos.org.br. 

7.10. O candidato receberá protocolo de recebimento dos títulos relacionados.  
7.11. Não serão recebidos os títulos apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos 

neste Edital, ou em desacordo com o disposto neste Capítulo.  
7.12. Somente serão aceitos documentos nos quais constem todos os dados necessários à sua 

perfeita avaliação.  
7.13. Somente serão pontuados os cursos reconhecidos, estando vedada a pontuação de qual-

quer curso/documento que não preencher todas as condições previstas neste Edital.  
7.14. Cada título será considerado uma única vez.  
7.15. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos 

constantes da Tabela apresentada, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e com-
provada a culpa do mesmo, este será excluído do Processo Seletivo. 

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

8.1. A composição da nota final do candidato será obtida através da somatória dos pontos obti-
dos na prova objetiva e nos títulos, ou na prova objetiva e na prova prática, conforme o ca-
so. 

8.2. A Lista de Classificação Final será em ordem decrescente de acordo com a nota final. 
8.3. Haverá 01 (uma) lista de classificação final para todos os candidatos aprovados, destacan-

do-se, na mesma, os portadores de deficiência e uma lista contendo a classificação desses 
últimos. 

8.4. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final terá preferência, su-
cessivamente, o candidato que: 

8.4.1. Tenha obtido maior nota na parte de conhecimentos específicos da prova, quando for o ca-
so; 

8.4.2. Tenha obtido maior nota na prova prática, quando for o caso; 
8.4.3. Tenha a maior idade. 
8.5. Caso haja candidato idoso empatado, será utilizado como primeiro critério de desempate o 

de maior idade, atendendo ao que dispõe o Estatuto do Idoso, Lei 10741/03. 
8.6. A Comissão do Processo Seletivo dará publicidade ao Edital, às convocações, e resultados 

no Quadro de Avisos da Sede da Prefeitura, no jornal “Imprensa Oficial do Município de Ca-
tanduva”, no site da Prefeitura www.catanduva.sp.gov.br e no site do IBAM www.ibamsp-
concursos.org.br 

 
9. DOS RECURSOS: 

9.1. Recursos quanto ao gabarito e resultados deverão ser feitos por escrito, dirigidos à Comis-
são do Processo Seletivo, devendo ser entregues e protocolizados junto ao Setor de Recur-
sos Humanos, da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Rua Amazonas nº 161, Cen-
tro, Catanduva (SP), das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, estar devidamente 
fundamentados, constando o nome do candidato, a opção de emprego, o número de inscri-
ção e telefone. 

9.1.1. O modelo de formulário para recursos é o constante do Anexo III deste Edital. 
9.1.2. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu ori-

gem e que possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avalia-
ção. 

9.1.3. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos. 
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9.1.4. Na ocorrência do disposto nos itens 4.2.3, 4.2.4 e 9.1.3, poderá haver, eventualmente, alte-
ração da nota atribuída ou classificação inicial obtida. 

9.1.5. O prazo para interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis após a ocorrência do fato. 
9.1.5.1. Caso a divulgação do fato ocorra de segunda a sexta-feira, será considerado o primeiro 

dia útil o da divulgação e o segundo dia, o subseqüente a ele. 
9.1.6. Serão indeferidos os recursos interpostos fora dos prazos e condições estabelecidos. 
9.1.7. A Comissão de Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana 

em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
10. DA CONTRATAÇÃO: 

10.1. A contratação do candidato será feita respeitando-se, rigorosamente, a ordem da Lista de 
Classificação Final. 

10.2. As contratações dos aprovados serão realizadas em caráter temporário. 
10.3. Para efeito de contratação, fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico e psico-

lógico, de caráter eliminatório, realizado pela Prefeitura ou por sua ordem que avaliará sua 
aptidão física e mental para o exercício da função, conforme estabelece a Lei nº 4.448, de 
23 de julho de 2007, sendo que os que não lograrem aprovação não serão contratados. 

10.4. É facultado à Administração, exigir dos candidatos classificados, quando da contratação, 
além da documentação prevista no item 1.1 e no item 2 deste Edital, outros documentos. 

10.5 A convocação se dará através de Edital publicado, no jornal “Imprensa Oficial do Município 
de Catanduva” e o não comparecimento do candidato convocado, no prazo estabelecido, será 
considerado desistência, em caráter irrevogável. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita acei-
tação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no Edital e 
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específi-
cas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento. 

11.2. Caberá à Banca Examinadora a responsabilidade pela prova, pelo grau de dificuldade, a-
brangência e quantidade de questões dos assuntos, bem como pela extensão da mesma. 

11.3. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificada pos-
teriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, cancelando-se todos os atos decor-
rentes da inscrição. 

11.4. A Comissão de Processo Seletivo não autoriza a comercialização de apostilas e não se res-
ponsabiliza pelo teor das mesmas. 

11.5. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data de 
convocação dos candidatos para a correspondente prova, circunstância que será menciona-
da em Edital ou aviso a ser publicado. 

11.6. Decorridos 120 (cento e vinte) dias do encerramento do Processo Seletivo, e não havendo 
óbice administrativo, judicial ou legal, é facultada a incineração dos registros escritos, man-
tendo-se, entretanto, pelo período de validade do Processo Seletivo, os registros eletrônicos 
a ele referentes. 

11.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES 
 

Agente Comunitário de Saúde do PSF:   
Atua de acordo com as diretrizes e normas do Programa de Saúde da Família; efetua o cadastramento de 
todas as famílias residentes na sua área de abrangência, coletando informações e registrando-as de forma 
clara e precisa; notifica imediatamente à Equipe de Saúde da Família, caso venha a transferir seu domicílio 
para outra área de abrangência; registra nascimentos, doenças de notificação compulsória e/ou sob vigilân-
cia epidemiológica e óbitos ocorridos em sua área de atuação; identifica e registra todas as gestantes e 
crianças de 0 a 6 de sua área de atuação; realiza, pelo menos, uma visita cada 30 dias para cada uma das 
famílias residentes em sua área de atuação; atua de forma integrada às outras instâncias e/ou instituições 
potencialmente relacionadas à saúde da comunidade, como clube de mães, associações de bairros, etc., no 
sentido de integrá-los ao Programa de Saúde da Família; executa, de acordo com o treinamento específico 
recebido e as orientações e normas do Programa, as ações básicas de saúde pertinentes à sua função; 
procede ao acompanhamento e orientação de gestantes e nutrizes; orienta acerca da importância e incenti-
va o aleitamento materno junto à comunidade; acompanha o crescimento e desenvolvimento das crianças 
residentes em sua área de abrangência, anotando no prontuário, e notificando a equipe quando houver 
suspeita de possíveis anormalidades ou problemas; procede as leituras das carteiras de vacinação e ges-
tantes residentes em sua área de atuação, incentivando o cumprimento do calendário vacinal, de acordo 
com as normas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde; efetua 
a rehidratação oral quando houver suspeita de desidratação, assim como fornecer orientações à família 
sobre como proceder em relação à alimentação, hidratação e higiene das crianças e adultos com doenças 
diarréicas agudas; orienta as famílias com relação às práticas de medicina popular utilizadas na região, 
prestando esclarecimentos acerca dos possíveis riscos e benefícios do procedimento; procura ajuda de 
outros profissionais da equipe sempre que detectar um problema que transcenda seu nível de competência 
profissional estabelecido mediante treinamento específico; executa as atividades determinadas por seus 
superiores, de acordo com as normas e diretrizes do Programa; incentiva e fortalece o estabelecimento de 
elos entre a Equipe de Saúde e a comunidade; participa de atividades individuais ou globais de maneira 
integrada à comunidade; não divulga informações recebidas durante as visitas domiciliares em sua área de 
atuação a quaisquer pessoas que não pertençam à Equipe de Saúde da Família; promove e incentiva ações 
compatíveis com a promoção, recuperação, e/ou preservação da saúde ambiental, individual e da comuni-
dade; estimula e promove ações relacionadas ao saneamento urbano e à melhoria de condições do meio 
ambiente; realiza visitas domiciliares, praticamente em tempo integral; comunica todos os problemas detec-
tados na comunidade; agenda consultas médicas e de Enfermagem priorizando as crianças menores de um 
ano, de 1 a 4 anos e as gestantes; supervisiona junto aos portadores de doenças crônico-degenerativas que 
são relapsos quanto ao uso de medicação, retratando o problema à equipe técnica; acompanha pacientes, 
quando necessário, aos locais de referências; supervisiona os cartões de vacinação das gestantes e das 
crianças; visita os pacientes hospitalizados e outras atividades correlatas. 
 
Auxiliar Administrativo do PSF:  
Auxilia no controle de documentos, organizando-os em arquivos; estabelece contatos com outros órgãos; 
redigi cartas, atas, ordens de serviço, memorandos, relatórios, e outros; prepara informações; executa e 
confere atividades do quadro de servidores registrando em livros ou formulários específicos, efetua atendi-
mento público auxiliando-os no necessário; executa outras tarefas determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Cirurgião Dentista do PSF:  
Auxilia na instrumentação do cirurgião dentista; executa e orienta a aplicação tópica de substâncias quími-
cas para a prevenção de cárie dental, colaborando no desenvolvimento de programas educativos; auxilia na 
recepção de pacientes; elabora o cadastro; estabelece horário de consulta com dentista; executa diariamen-
te limpeza e assepsia do campo de atividades odontológicas; limpa utensílios e esteriliza o instrumental 
usado; providencia a manutenção do equipamento odontológico; organiza os arquivos e armários de medi-
camentos; efetua o registro das atividades em mapas diários e mensais de produtividade para ser enviado a 
controle dos Órgãos Estadual e Municipal de Saúde; acompanha o Cirurgião Dentista nas atividades exter-
nas; executa outras tarefas afins determinadas pelo superior imediato. 
 
Auxiliar de Enfermagem do PSF:  
Presta atendimento aos pacientes conforme as diretrizes estabelecidas pelo Programa de Saúde da Famí-
lia; ministra a medicação prescrita pelo médico; efetua curativos simples; procede ao controle e aferição de 
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sinais vitais como temperatura, pulsação, freqüência respiratória e pressão arterial do paciente;  executa 
procedimentos pertinentes à função como aspiração, nebulizações, coleta de material (sangue, escarro, 
etc.) para exames laboratoriais, etc.; procede à limpeza e esterilização de material utilizado em procedimen-
tos cirúrgicos, ginecológicos e outros; anota corretamente no prontuário do paciente todos os procedimentos 
e observações pertinentes ao caso; zela pela manutenção da limpeza nas dependências da Unidade, assim 
como pelas condições de higiene e conservação do material utilizado durante o atendimento ao paciente; 
aplica soros e vacinas de acordo com as prescrições médicas e as normas sanitárias vigentes; participa de 
reuniões, treinamentos e reciclagens, recebendo e fornecendo subsídios para melhorar o desempenho da 
equipe de enfermagem; procede às orientações individuais e grupais à comunidades, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Programa e com a finalidade de promover e incentivar atitudes e práticas que 
conduzem à melhoria, à manutenção e/ou à preservação à saúde; registra as atividades realizadas nos 
impressos padronizados; fortalece os elos de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; dissemina 
entre os membros da equipe de saúde as informações que vier a dispor acerca dos problemas, necessida-
des e dinâmica social da comunidade; atua de forma integrada às outras instâncias ou instituições relacio-
nadas à saúde da comunidade; orienta a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde e 
outras atividades correlatas.  
 
Auxiliar de Serviços Gerais do PSF: 
Realiza a limpeza interna ou externa do local de trabalho ou onde for solicitado; transporta e carrega materi-
ais de pequenos volumes; executa pequenos reparos em instalações, mobiliários e similares; executa outras 
tarefas correlatas por solicitação da chefia.  
 
Cirurgião Dentista do PSF: 
Executa ações preventivas e curativas na área de Saúde Bucal, de acordo com as prioridades, necessida-
des e características de cada caso; examina os dentes e cavidades bucais, utilizando aparelhos ou por via 
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; identifica as afecções quanto à extensão e 
profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames laboratoriais e/ou radiológicos, para estabele-
cer o plano de tratamento; aplica anestesia para dar conforto ao paciente; extrai raízes e dentes utilizando 
aparelhos especiais; restaura cáries dentárias; faz limpeza e profilaxia dos dentes e gengivas; realiza trata-
mentos especiais; prescreve ou administra medicamentos, determinando via oral ou parenteral, para preve-
nir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão; encaminha os casos necessários aos especialistas; realiza visitas 
domiciliares, conforme a necessidade do paciente; realiza trabalho educativo junto à comunidade, visando à 
Saúde Bucal; participa, juntamente com a equipe, das atividades programáticas de assistência à saúde da 
população, na área de abrangência de sua Unidade e, quando tal se fizer necessário, da comunidade como 
um todo. 
 
Enfermeiro do PSF: 
Seleciona e executa ações de enfermagem de acordo com as prioridades, necessidades e características 
de cada caso, em especial atenção às gestantes, particularmente às de alto risco, crianças e idosos; coor-
dena e supervisiona a organização e a execução das atividades de enfermagem desenvolvidas na Unidade 
de Saúde da Família; supervisiona e avalia sistematicamente os registros e anotações das atividades reali-
zadas pelo pessoal de enfermagem e agentes comunitários de saúde; assegura condições adequadas de 
limpeza, preparo, esterilização e manuseio de material em uso na Unidade de Saúde da Família; procede 
ao atendimento adequado e respeitoso das pacientes; elabora, em conjunto com a equipe, e controla a es-
cala  de serviço diário do pessoal de enfermagem, no tocante às atividades internas e externas à Unidade; 
afere, sistematicamente, o funcionamento dos instrumentos e aparelhos utilizados pelo pessoal de enferma-
gem, providenciando em tempo hábil, sua reparação, substituição ou manutenção preventiva; realiza, perio-
dicamente, a atualização do fichário de controle do atendimento e do calendário vacinal das pessoas da 
comunidade; supervisiona as atividades de arquivo de prontuários e agendamento de pacientes executadas 
pelos funcionários responsáveis pelo fichário central; verifica, diariamente, as condições de conservação e 
prazo de validade de soros e vacinas a serem utilizados pela equipe; participa, juntamente com a equipe, 
das atividades programáticas de assistência à saúde da população da área de abrangência de sua Unidade 
e, quando tal se fizer necessário, da comunidade como um todo; divulga de maneira clara, objetiva e aces-
sível, junto ao pessoal auxiliar de enfermagem, as normas, diretrizes e instruções emanadas dos níveis 
superiores, assim como supervisiona e estimula sua efetiva operacionalização; participa da previsão e di-
mensionamento dos recursos materiais necessários ao abastecimento e reabastecimento da Unidade, no 
sentido de viabilizar a execução das ações de saúde pela equipe de enfermagem; participa de reuniões 
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técnico-administrativas promovidas pelas chefias imediatas, fornecendo subsídios para um melhor desem-
penho das ações de saúde locais; participa das atividades de vigilância epidemiológica em todas as suas 
etapas; executa e/ou participa dos programas de treinamentos em serviço para o pessoal de enfermagem; 
participa, desenvolve e/ou promove ações educativas e de orientação individual ou coletiva/grupal aos 
membros da comunidade, no sentido de estimular e promover o desenvolvimento de atitude e práticas con-
dizentes com a proteção, preservação e recuperação da saúde; colabora em atividades de pesquisa no 
interesse da saúde da coletividade, quando solicitado; identifica os principais problemas de saúde da comu-
nidade e procede e/ou incentiva a adoção de medidas concretas e reconhecidas como adequadas, que 
estimulem mudanças positivas das condições e hábitos que impliquem em risco à saúde da coletividade ou 
do indivíduo; incentiva e participa de reuniões de grupo onde se discutam as ações desenvolvidas pelo Pro-
grama, a organização da comunidade, as práticas de saúde popular (medicina popular), assim como a solu-
ção dos problemas de saúde julgados como prioritários pela comunidade; trabalha de forma integrada com 
a comunidade, estimulando a participação das organizações populares e comunitárias no planejamento, 
execução e avaliação do Programa de Saúde da Família, contribuindo para o controle social das ações e 
serviços de saúde; presta atenção integral à saúde do indivíduo e da família; promove a educação continu-
ada da equipe de enfermagem, assim como supervisiona, sistematicamente, seu desempenho; presta aten-
dimento domiciliar, programado ou eventual, assim como às emergências durante o período de funciona-
mento da Unidade; registra as atividades desenvolvidas na Unidade e em ações externas, de acordo com a 
programação e encaminha-as à Coordenação Municipal do Programa de Saúde da Família; executa as 
atividades determinadas pelas instâncias superiores relacionadas ao seu campo de atuação, visitas domici-
liares agendadas, conhecendo previamente a necessidade da família, através dos agentes comunitários, a 
fim de programar o tipo de orientação e o tipo de atendimento; realiza visitas domiciliares às gestantes, com 
orientação individualizada quanto a hábitos alimentares, preparo da mama, exercícios físicos, preparo do 
enxoval, mala do bebê para internação, revisão do cartão da gestante, esclarecimento do trabalho de parto, 
controle de sinais vitais, avaliação do desenvolvimento gestacional, relação sexual na gravidez, puerpério; 
realiza visitas domiciliares às puérperas e recém-nascidos para orientação e supervisão quanto aos cuida-
dos com o bebê, amamentação, higiene corporal, coto umbilical, vacinação básica; realiza visitas domicilia-
res a famílias saudáveis; realiza acompanhamento e supervisão dos tratamentos e internações; realiza visi-
tas aos pacientes hospitalizados; planeja e desenvolve as atividades da equipe; procede à educação conti-
nuada para Auxiliares de Enfermagem e Agentes Comunitários e outras atividades correlatas. 
 
Farmacêutico do PSF: 
Manipula, pesa e mistura produtos químicos, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, submi-
nistra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de 
saúde de pacientes; controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando em mapas, guias e livros, 
atendendo às disposições legais; analisa produtos farmacêuticos valendo-se de métodos químicos; procede 
e efetua análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qualidade, 
pureza, conservação e homogeneidade; executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior ime-
diato.  
 
Fisioterapeuta do PSF: 
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais e 
movimentação, de sobrecarga e de atividade; planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, oste-
oartroses, seqüelas de acidentes e outros, utilizando-se de meios físicos especiais, como cinesioterapia, 
eletroterapia e hidroterapia; ensina exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos apare-
lhos respiratório e cardiovascular ministrando exercícios e atividades adequadas; prepara e ensina exercí-
cios de pré e pós parto; faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíqui-
cos, treinando-os sistematicamente, estimulando a sociabilidade; supervisiona, orienta e avalia atividades 
do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas para possibilitar a execução corre-
ta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; controla o registro de dados, observan-
do as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos; executa outras 
atividades relacionadas com sua função.  
 
 

Médico do PSF e Médico de Pronto Atendimento de UBS F: 
Examina o paciente com a finalidade de proceder ao diagnóstico clínico da situação de saúde e/ou requisi-
tar exames complementares; procede a consultas médicas em crianças, adultos e gestantes, realizando as 
ações pelo Programa de Saúde da Família; integra-se com a equipe do Programa de Saúde da Família, a 
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fim de obter maior eficácia no desenvolvimento das ações constitutivas do Programa; registra a consulta 
médica, anotando no prontuário do paciente as informações relacionadas à queixa, anamnese, exame físico 
geral, exames complementares, hipótese diagnóstico formulada e a conduta prescrita ao paciente; toma 
conhecimento da totalidade das ações de saúde a que foi submetido cada paciente nas diferentes áreas de 
atendimento do Programa, de forma a prestar assistência integral à saúde; encaminha para serviços espe-
cializados os pacientes cuja situação de saúde demande recursos ou ações que a Unidade de Saúde da 
Família não esteja capacitada a desenvolver, prestando-lhe assistência até que se obtenha atendimento 
apropriado; toma conhecimento das ações programáticas, normas técnicas, ordens de serviço e circulares 
relacionadas às atividades do Programa; participa sistematicamente do planejamento e da avaliação das 
ações a serem desenvolvidas através do Programa de Saúde da Família; assessora seus superiores hierár-
quicos e os demais elementos da equipe no tocante aos assuntos relacionados à sua área de situação; 
substitui colegas, na própria Unidade ou em outra Unidade do Município, por determinação de seus superio-
res hierárquicos; responsabiliza-se pelas informações constantes da guia de encaminhamento que subscre-
ver, devendo responder às indagações relativas ao caso; mantém-se constantemente informado sobre os 
medicamentos disponíveis na Unidade; zela pelo funcionamento e conservação do instrumental sob sua 
guarda e utilização, requisitando no devido tempo sua manutenção preventiva e corretiva; participa de cur-
sos, reciclagem e treinamentos, sempre que convocados, visando seu aprimoramento profissional; desen-
volve atividades de educação em saúde pública junto ao paciente e à comunidade; participa de ações de 
vigilância epidemiológica juntamente com outros profissionais dos demais programas de saúde pública, em 
especial o programa de imunização, orientando a população, em especial acerca da necessidade e impor-
tância das ações de imunização e prevenção de doenças infecto-contagiosas; orienta cada família no senti-
do de evitar a ocorrência de doenças ou danos, de como proceder adequadamente aos eventuais tratamen-
tos prescritos, colaborando na construção de um ambiente saudável que propicie uma melhor qualidade de 
vida à comunidade; atua de forma a estabelecer uma relação de confiança entre o médico e o paciente, 
assim como entre os integrantes da equipe e a população, no sentido de humanizar o atendimento; identifi-
ca os principais problemas geradores da doença junto à comunidade, adotando e divulgando as medidas 
concretas e reconhecidas como adequadas, no sentido de estimular a ocorrência de mudanças que incor-
ram em uma menor situação de risco à saúde para os membros da comunidade; presta atendimento direto 
à saúde de um número limitado de famílias (800 a 1.000), residentes em uma área específica, previamente 
delimitada pelas autoridades sanitárias locais; procede ao cadastramento das famílias e ao diagnóstico das 
condições de saúde da comunidade onde atua; realiza visitas domiciliares, programadas ou eventuais, com 
a finalidade de acompanhar a situação de saúde de cada família; humaniza o tratamento através de inter-
nação domiciliar sempre que a situação clínica do paciente assim o permitir, particularmente no caso de 
doenças crônicas e na fase de convalescença e de doenças agudas; incentiva e participa de reuniões de 
grupo onde se discutam as ações desenvolvidas pelo Programa, organização da comunidade, as práticas 
de saúde popular (medicina popular), assim como a solução dos problemas de saúde julgados como priori-
tários pela comunidade, e outras atividades correlatas. 
 
Motorista de Veículos Leves do PSF: 
Dirige, para o Programa, veículos automotores de transportes de passageiros e cargas leves; verifica as 
condições para perfeita utilização do equipamento e certifica-se de suas condições de funcionamento, ze-
lando pela manutenção e limpeza do mesmo, bem como outras tarefas correlatas; dirige ambulância caso 
necessário. 
 
Psicólogo do PSF: 
Presta atendimento à comunidade (crianças, adolescentes e adultos), aos casos encaminhados à Unidade 
de Saúde visando ao desenvolvimento psíquico-motor e social do indivíduo, em relação à sua integração à 
família e à sociedade; presta atendimento aos casos de saúde mental (toxicômanos, alcoólatras) organizan-
do grupos homogêneos, desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para resolução dos seus problemas; 
orienta a comunidade, organizando reuniões de grupos; desenvolve terapia de apoio a problemas individu-
ais da população; colabora com equipes multiprofissionais da unidade de trabalho, desenvolvendo trabalhos 
em grupo; presta atendimento psicológico na área educacional, visando ao desenvolvimento psíquico-motor 
e social das crianças, em relação a sua integração à escola e à família; dá orientação aos pais de alunos 
quando necessário; executa outras tarefas afins determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO II - Programas  
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

FUNDAMENTAL COMPLETO : Agente Comunitário de Saúde do PSF; Auxiliar de S erviços Gerais do 
PSF; Motorista de Veículos Leves do PSF. 

Português:  
Interpretação de texto; Ortografia oficial; Acentuação gráfica; As classes gramaticais; Concordância verbal e 
nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. Noções da norma culta da língua 
portuguesa na modalidade escrita. 

Matemática: 
Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas 
decimal e fracionária); propriedades e operações. Equações e sistemas de equações do 1º grau. Grandezas 
proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples. Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário 
Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo (transforma-
ção de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas. Resolução de situações – problema en-
volvendo todos os itens do programa. 
 
 
ENSINO MÉDIO: Auxiliar Administrativo do PSF; Auxiliar de Cirur gião-Dentista do PSF; Auxiliar de 
Enfermagem do PSF. 

Português: 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gra-
maticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 

Matemática: 
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juros Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de 
Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: Ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, cir-
cunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – sóli-
dos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Resolução de problemas. 
 
 
ENSINO SUPERIOR: Cirurgião Dentista do PSF; Enfermeiro do PSF; Far macêutico do PSF; Fisiotera-
peuta do PSF; Médico do PSF; Médico de Pronto Atend imento de UBSF; Psicólogo do PSF. 

Português:  
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gra-
maticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE 
 
Agente Comunitário de Saúde do PSF; Auxiliar de Cir urgião-Dentista do PSF; Auxiliar de Enferma-
gem do PSF; Cirurgião Dentista do PSF; Enfermeiro d o PSF; Farmacêutico do PSF; Fisioterapeuta do 
PSF; Médico do PSF; Médico de Pronto Atendimento de  UBSF e Psicólogo do PSF. 
Leis nºs 8.080 e 8.142 de 1990; Emenda Constitucional nº 29; NOAS 2002; Portaria nº 648 de março de 
2006; Emenda Constitucional nº 51; Trabalho em equipe; Visita Domiciliar; Acolhimento; Agenda de Saúde 
do PSF. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Agente Comunitário de Saúde do PSF:  
Trabalho vivo em ato, trabalho morto; Tecnologia leve, dura e leve dura; Homem sujeito, homem objeto;  
Portaria 650/GM de 28 de março de 2006; Portaria 649/GM de 28 de março de 2006; Portaria 44/GM de 03 
de janeiro de 2002; Atenção básica, de média e alta complexidade; Políticas públicas de saúde; Processo 
saúde doença; Participação popular; Indicadores de saúde; SIAB; Conceito de público e privado; Cidadania; 
Preconceitos e tipos; Programa de saúde da família, Ficha A e impressos; Tuberculose, hanseníase, den-
gue, hipertensão, diabetes; Acompanhamento de gestantes e crianças; Guia do agente comunitário de saú-
de; Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Auxiliar Administrativo do PSF: 
Sistema Operacional Microsoft Windows: características e ambiente de trabalho; Windows Explorer; Micro-
soft Office: Word, Excel. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Auxiliar de Cirurgião Dentista do PSF: 
Saúde Pública – índices, sistema de atendimento; materiais dentários; instrumentais odontológicos; Odonto-
logia Social – Atendente de consultório dentário: histórico, legislação e papel do ACD; Odontologia Preven-
tiva – higiene dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor 
(composição e aplicação); cariostáticos e selantes oclusais; Processo Saúde/Doença – levantamento epi-
demiológicos: noções de vigilância à Saúde, Educação em Saúde; Materiais, Equipamentos e Instrumentais 
– manutenção e conservação; Materiais dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção; 
Noções de: Radiologia, Odontopediatria, Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística, Ergomomia e anatomia 
bucal e dental (notação dentária); Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
Algumas referências bibliográficas: 
- Atendente de Consultório Dentário, Antônio Inácio Ribeiro, Editora Maio, 2001. 
 
Auxiliar de Enfermagem do PSF:  
Cálculo e Administração de Medicamentos; Vacinas; Sondagem vesical e nasogástrica; Sinais vitais; Den-
gue, diarréia, tuberculose, hanseníase; Cuidados com Curativo; Preparação para o Pré-natal; Preparação 
para a Puericultura; Preparo para o Puerpério; Suporte Básico de Vida; Demais conhecimentos compatíveis 
com as atribuições do emprego. 
  
Cirurgião Dentista do PSF: 
Saúde Pública: índices, sistema de atendimento; PSF- Programa de Saúde da Família -  Dinâmica da Equi-
pe de Saúde Bucal; Pronto atendimento: urgência e emergência; Procedimentos básicos de dentística ope-
ratória e restauradora: técnica e tipos de preparo, materiais dentários; Noções de biossegurança em odonto-
logia; Odontopediatria: técnicas básicas; ética em odontologia; Demais conhecimentos compatíveis com as 
atribuições do emprego.  
Algumas referências bibliográficas: 
- Odontopediatria Clínica, Guedes Pinto, Série EAP APCD, Artes Médicas, 1998; 
- Código de Ética, Conselho Regional de Odontologia; 
Programa de Saúde da Família – Saúde Bucal / Organizadora, Ir. Monique Marie M. Bourget – S.Paulo: 
Martinari, 2006 – Coleção O Cotidiano do PSF; 
- Controle de Infecções e a Prática odontológica em Tempos de AIDS – Manual de Condutas, Ministério da 
Saúde, Brasília – DF, 2000; 
- Como controlar a infecção na Odontologia, Sérgio Luiz Guandalini et al, Edição patrocinada pela Gnatus, 
1997; 
- Guia Terapêutico Odontológico, Nicolau Tortamano, 12º edição, Editora Santos, 1997; 
- Coleção Cadernos de Atenção Básica – caderno nº 17 Saúde Bucal - Ministério da Saúde; 
- Série Pactos Pela Saúde 2006 – Volume 4, 2ª edição, Ministério da Saúde. 
 
Enfermeiro do PSF: 
Vacina; Pré-natal; Puericultura; Puerpério; Exame Preventivo de Câncer de Colo Uterino e de Mama; Supor-
te Básico de Vida; Cuidados com Materiais e Ambientes na Unidade de Saúde (Desinfetantes, hipoclorito, 
detergente e enzimático); Varicela, Diarréia, Dengue, Tuberculose e Hanseníase; Parkinson; Alzheimer; 
Hipertensão; Diabetes; Asma; Cuidados com Saúde do Idoso; DSTs/Aids; Cálculo e Administração de Medi-
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camentos; Indicadores de Saúde (Mortalidade geral e infantil, prevalência, incidência, morbidade...); Admi-
nistração de Unidade de Saúde; Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Farmacêutico do PSF: 
Farmacologia; Farmacocinética; Controle de qualidade de medicamentos; Bioquímica geral; Microbiologia; 
Homeopatia; Fitoterapia; Legislação sanitária e farmacêutica; Administração e economia farmacêutica; Far-
macovigilância; Boas práticas de fabricação e controle; Demais conhecimentos compatíveis com as atribui-
ções do emprego. 
 
Fisioterapeuta do PSF: 
Fisioterapia em pneumologia; Noções básicas de fisioterapia pulmonar; Fisioterapia em traumato-ortopedia; 
Fisioterapia em ortopedia; Prevenção: Modelos alternativos de atenção à saúde. Trabalho multidisciplinar; 
Reabilitação: Conceito, objetivos, processo e equipe técnico; Fisioterapia em neurologia: Recursos terapêu-
ticos, problemas de atenção a saúde pré, peri e pós operatório, pós natal e na infância; Demais conheci-
mentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
Algumas referências bibliográficas: 
- Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar, José Geraldo Dângelo, Carlo Américo Fattini, Editora Atheneu, 
1998. SP. 
- Propedêutica Ortopédica: coluna e extremidades, Stanley Hoppenfeld, Richard Hutton, Editora Atheneu, 
2001. SP. 
- Fisioterapia respiratória no hospital geral: expansão, reexpansão, recrutamento alveolar, Carlos Alberto 
Caetano Azeredo, Editora Manole, 2000. 
 
Médico do PSF e Médico de Pronto Atendimento de UBS F:  
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, tromboses venosas, 
hipertensão arterial. Insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias. Gastrite e úlce-
ra péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasito-
ses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal aguda e 
crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções uri-
nárias. Hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise 
e da adrenal. Anemias hipocrônicas, macrociticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, 
distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Osteoartrose, doença reumatóide 
juvenil, gota, lupus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno; neurológicas: coma, cefa-
léias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Alcoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão. Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, 
estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infeccções por anaeróbicos, toxoplasmose, viro-
ses. Escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczena, dermatite de contato, onicomicoses, urticária, anafiloxi-
a, intoxicações exógenas agudas. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
 
Motorista de Veículos Leves do PSF: 
Conhecimentos sobre todo o funcionamento e operação, manutenção, conservação de veículos; Conheci-
mento do Código de Trânsito Brasileiro; Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do empre-
go. 
 
Psicólogo do PSF: 
As inter-relações familiares: orientação psicológica à família; Os danos psicológicos decorrentes do diagnós-
tico e do tratamento complementar do câncer; Entrevista e terapia psicológicas; Classificação de Transtor-
nos Mentais e de Comportamento da CID -10 – Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas; A Importância 
do Tratamento Psicoeducacional; Abordagem Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica; A Atuação 
do Psicólogo em Grupos Terapêuticos; A Importância da Psicologia na Equipe Interdisciplinar; Psicologia 
em Saúde; Código de Ética Profissional; Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do empre-
go. 
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Lei n° 8069. Estatuto da Criança e do Adolescente –  ECA. Título I (Disposições Preliminares), Título II (Di-
reitos Fundamentais), Título III (Prevenção); Equipe interdisciplinar, Intersetorialidade, Prevenção e Promo-
ção da Saúde do Adolescente, Atividades Grupais, Bullying, Drogadicção, Contracepção, Gravidez, 
DST/AIDS; Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. 
Algumas referências bibliográficas: 
• Saúde integral de adolescentes e jovens. Orientações para organização de Serviços de Saúde. Série A. 

Normas e Manuais Técnicos. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2005. 

• Manual de Atenção à Saúde do Adolescente. Coordenação de desenvolvimento de programas e políticas 
de saúde – CODEPPS. São Paulo: SMS, 2006. 

• Psicologia da Saúde (pesquisa e prática) Maria Cristina Santos de Oliveira Miyazaki; Neide Aparecida 
Micelli Domingos e Nelson Iguimar Valério (organizadores), THS Arantes editora, 2006; 

• Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica. Paulo Knapp & colaboradores,Editora: Art-
med, 2004; 

• Classificação dos Transtornos Mentais e de comportamento da CID-10, Coord. Organiz. Mund. da Saú-
de; trad. Dorgival Caetano Editora: Artmed, 1993; 

• Terapia Cognitiva da Depressão, Aaron T. Beck; A. John Rush; Brian F. Shaw; Gary Emery, Editora: 
Artmed, 1997. 
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 ANEXO III – FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
Ilmo. Sr: 
............................................................ 
............................................................ 
  
NOME CANDIDATO: _____________________________________________ Tel.: ___________ 
  
Nº INSCRIÇÃO: _____________ EMPREGO: _________________________________________ 
  
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
  
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
CONTRA NOTA DA PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CONTRA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA AOS TÍTULOS 
CONTRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL 

  
Justificativa do candidato – Razões do Recurso 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar 
este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
  
Data: ____/____/____ 
  
  
 
Assinatura do candidato  Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO IV 

 
FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 

 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
 
Nome: _____________________________________________________ Tel: _________________ 
 
Candidato ao emprego de: _______________________________ 
 
R.G. número: _________________________ 
 
 

 
Descrição do Título 

 
Quantidade  

 
Pontos Atribuídos 

(uso da Secretaria de Saúde)  
 
 
 

  

 
 
 

  

 
TOTAL 

  

 
 
Assinatura do candidato: ___________________________________________ 
 
 
Rubrica do avaliador:  _____________________________________________ 

 
 

Data: _________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO DO CANDIDATO  
 

 
Identificação do responsável pelo recebimento: __________________________________________________ 
 
Data: _________________ 


