MUNIcipI0 DE MARIANA PIMENTEL
Estado do Rio Grande do Sul
Poder Exeoutivo
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N®. 79/2022 -ABERTURA E INSTRUC6ES GERAIS.

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAD0

PARA CONTRATAcho POR PRAZO DETERMINADO.
LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROsl(I, Prefeito Municipal de Mariana Pimentel, no uso de suas

atribuic6es legais, visando a contrata¢5o de pessoal, por prazo determinado, amparado em excepcional
interesse ptlblico devidame`nte reconhecido, com fulcro no art. 37, lx, da Constituie5o da Reptlblica, e arts. n°.
246 a n°. 250 da Lei Municipal n°. 544/2008, torna ptlblica a realizacao de Processo Seletivo Simplificado, que

sera regido pelas normas estabelecidas neste Edital e no Decreto n°.1.090/2017 e suas alterac6es posteriores.
1. DISPOSIC6ES PRELIMINARES

1.10 Processo Seletivo Simplificado sera executado por intermedio de Comiss5o Permanente para realizag5o
de Processo Seletivo Simplificado, designada atraves da Portaria n°. 570 de 29 de dezembro de 2021.

1.2 As reuni6es e delibera¢6es da Comissao serao objeto de registros em atas.
1.3 Durante toda a realizag5o do Processo Seletivo Simplificado ser5o prestigiados, sem prejuizo de outros,
os principios estabelecidos no art. 37, "caput", da Constitui¢ao da Repdblica.

1.4 0 edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado sera publicado na sua integra no site oficial do

Mum.ictip.io, www.marianapimentel.rs.aov.br e r\a patiina do facebook Prefeitura Municipal de Mariana
P;mente/ e no painel de publicac6es oficiais desta entidade.
1.5 0s demais atos e decis6es inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado ser5o publicados no site
oficial do Municipio, endereco eletr6nico: www.mori.c7noot.mente/.rs.oov.br, na pagina do facebook Prefeitura
Municipal de Mariana Pimentel e no painel de publicac6es oficiais desta entidade.

1.6 0s prazos definidos neste Edital observarao o disposto no art. 252 da Lei Municipal n°. 544/2cO8, seguindo
cronograma aDaixo:

Descricao

Data

Abertura das lnscric5es

Or3|clF,nfn:2.

Encerramento das lnscri¢6es

Tf>NF,|2fn:2.

Publica¢5o preliminar dos lnscritosRecursodanaohomologa¢aodasinscric6esManifestacaodaComissaonareconsideracaoJulgamentodoRecursopeloPrefeito

T]|Or,|2ffif2
T8|ryF>|2flif2.

TB/ciE>|2In:2

2fj|Or,/2flL2.
Publicac5o da rela¢5o final de inscritos

2:3NF>/2:in:2

Analise dos curriculos

24iciF,nflL2

Publicacao do resultado preliminar

2:5NFi|2!flr2:2

Recurso

2:f>NF>|2fn:2

Manifesta¢ao da Comiss5o na reconsiderac5o

Julgamento do Recurso pelo Prefeito

2:]|Or,|2fn:2
3;NryF,nflif2.

Aplica¢ao do criterio de desempatePublica¢aodaclassifica¢aofinaldos aprovados

3i|ci5|2jn:2
cji|ci6|2!m:2
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1.7 0 Processo Seletivo Simplificado consistira na analise de curriculo com a comprovacao de tempo de
experiencia profissional de atuacao da funcao pretendida, que tera possibilidade de v5rias formas de

comprovac5o, conforme as opc6es a seguir: carteira de trabalho; declarac5o ou certidao emitida pelo

empregador, no caso de empregador ser 6rg5o Ptlblico; comprova¢ao emitida pelo 6rgao de classe, que
devera ser enviada por e-mail j.untamente com a ficha de inscricao e currfculo com os demais documentos
exigidos conforme item 4.1.2.

1.7.1 Caso a comprovac5o do tempo de experiencia, nao constar o peri'odo em datas (DD/MM/AAAA/ de ini'cio
e t6rmino de cada periodo comprobat6rio, sera considerado a data inicial do mss subsequente e data inicial do
t]ltimo mes declarado.

1.8 A contrata¢ao sera pelo prazo determinado na Lei Municipal n°. 544/2008, e se regera pelo Regime Juri'dico
ha ``Estatutario.

2. ESPECIFICAC6ES DA FUNCAO TEMPORARIA

2.10 Processo Seletivo Simplificado destina-se a contratacao emergencial e temporaria para desempenhar
func5es do quadro geral dos servidores da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Satlde,

conforme relacionado abaixo:

Funcao

Va8a(s)

Escolaridade e Pr6-requisitos

Car8aHoraria

Vencimento

Curso superior de Medicina;
Medico(Plantonista14hrs)

01

reconhecido pelo CREMERS; inscricao

14h

R$ 7.170,90

no respectivo 6rgao de classe.

2.1.1 Lei especifica estabelecera os casos de contratac5o por tempo determinado para atender a necessidade
temporaria de excepcional interesse publico.

2.1.2 As atribui¢6es concernentes a funcao temporaria de que trata este Processo Seletivo Simplificado

correspondem ao constante no Anexo I.
2.2 A16m do vencimento o contratado far5 jus as seguintes vantagens funcionais: horas extras na eventual
extrapola¢ao da carga horaria diaria e semanal, desde que previamente convocado pelo superior hierarquico;
adicional noturno e insalubridade de acordo com a fun¢5o exercida; gratificacao natalina proporcional ao

periodo trabalhado; ferias proporcionais acrescidas de urn ter¢o, indenizadas ao final do contrato; inscri¢ao no
Regime Geral de Previdencia, vale alimentacao e vale transporte, conforme Leis Municipais vigentes.

2.3 Sobre o valor total da remunera¢ao incidirao os descontos fiscais e previdenciarios, conforme art. 250 da
Lei Municipal n9 544/2008.

2.4 0s deveres e proibi¢6es aplicadas ao contratado correspondem aqueles estabelecidos para os demais
servidores estatutarios pelos arts. n°.143 a n°.145 do Regime Juridico, sendo a apuracao processada na forma
do Regime Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.
Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel/RS -Rua Dr. Montauri, n°.10 -Centro -CEP 92900-000
Telefone: (51) 3495 6125/6127

2§

MUNIcipIO DE MARIANA PIMENTEL
Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo
3. INSCRIC6ES

3.1 Antes de efetuar a inscri¢ao, 6 de extrema importancia a leitura, na integra, deste Edital de Abertura para
conhecer as normas reguladoras desse Processo Seletivo Simplificado.

3.1.2 E requisito para inscricao a comprova¢5o de experiencia profissional para a fun¢5o de Enfermeiro, de no

minimo 01(urn) ano, que devera ser enviado conforme item 1.7, por e-mail j.untamente com a ficha de inscricao

e com os demais documentos exigidos conforme item 4.1.2. Considerado a exigencia de 01(urn) ano de
experiencia profissional para inscricao, este tempo nao sera contabilizado para pontua¢ao, apenas os

semestres que excederem este periodo.
3.1.3 As

inscri¢6es ao

Processo Seletivo

poderao

ser realizadas via

e-mail,

no correio eletr6nico

i-r]scricoes@morionopi-meute/.rs.gov.br, das Oohoomin do 09 de maio de 2022 ate as 17h do dia 16 de maio
de 2022. Todas as dtlvidas referentes ao certame poderao ser sanadas atraves dos telefones (51)34956123,

(51)34956124, (51)34956125 e (51) 34956126 e por meio do e-mail inscricoes@morionoo;mente/.rs.oov.br.

3.1.4 0s candidatos deverao acessar o endere¢o eletr6nico httes..//www.morior]oo;mente/.rs.aiov.br e seguir
rigorosamente todas as instruc6es ali contidas. Nesse endereco, os candidatos encontrarao o Edital de
Abertura do Processo Seletivo e seus anexos para realizar a inscricao e demais editais de publicag5o do

resultado do certame.
3.1.5 A ficha de inscricao e curriculo de inscricao devera ser preenchido na integra e com toda aten¢ao, de

modo que nele constem informa¢6es exatas e veridicas, sob pena de cancelamento da inscricao.
3.1.6 E de inteira responsabilidade do candidato a confirmacao da sua inscric5o.

3.1.7 A Comissao de Processos Seletivos se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscri¢6es nao

recebidas por motivo de falha t6cnica de computadores, falhas de comunicacao, hem como outros fatores de
ordem t6cnica que impossibilitem a transferencia de dados.

3.1.8 0 deferimento da inscri¢5o n5o exime o candidato que venha a ser aprovado no PSS da obrigacao de

apresentar, no momento da contratacao, os comprovantes definitivos da formac5o exigida, sem a qual perdera

irrevogavelmente e automaticamente o direito de ser contratado.

3.1.9 0 valor da inscrie5o sera de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) , em caso do candidato n5o realizar o

pagamento a inscrig5o sera NAO HOMOLOGADA, a guia para o pagamento da taxa tera vencimento em 16
de maio de 2022, pagavel em qualquer banco ate esta data, conforme Decreto Municipal n91.625, de 05 de
janeiro de 2022.
3.1.10 0 boleto para efetuar o pagamento da inscri€ao sera encaminhado via e-mail ao candidato no momento

do recebimento da referida inscri¢ao e o comprovante de pagamento tera que ser enviado a comissao via email ate o dia de encerramento das inscri¢6es, sob pena de n5o homologacao da inscricao.
3.1.11 Nao serao aceitas inscri¢6es fora de prazo.

3.1.12 0s documentos enviados juntamente com a inscri¢ao 6 responsabilidade exclusiva do candidato e nao

serao aceitos a inclus5o de documentos ap6s o encerramento das inscri¢6es.
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3.1.13 Nao sera aceita solicitacao de inscrigao que n5o atenda ao estabelecido neste Edital.

3.1.14 A inscricao do candidato implicar5 o conhecimento pr6vio e a tacita aceitacao das presentes instruc6es
e normas estabelecidas neste Edital.

3.1.15 A inscricao sera anulada caso se observe falsidade nas declara¢6es ou irregularidades nos documentos

apresentados.
3.1.16 Ao escanear os documentos para envio, estes devem ficar legiveis para apreciacao.

3.1.17 Todos os documentos pertinentes a inscri¢ao do candidato deverao entregues somente em uma tlnica
remessa, tanto via e-mail dnico quanto no presencial .
4. CONDIC6ES PARA A INSCRICAO

4.1 Para a realiza¢ao das inscric5es, o candidato dever5 encaminhar em meio digital, para o correio eletr6nico

e no prazo indicado no item 3.1.2, os seguintes documentos:
4.1,1 Ficha de inscricao disponibilizada no site oficial do Municipio (w`^;w.mar/onapi.mente/.rs.gov.br/,

conforme modelo constante no Anexo 11 deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, a
qual sera numerada, assinada pelo servidor responsavel pelo recebimento da inscri¢ao e encaminhada
novamente ao candidato como comprovag5o de sua inscri¢5o no presente Processo Seletivo Simplificado.

4.1.2 Documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cedulas de identidades expedidas
pelas Secretarias de Seguran¢a Pdblica, pelas Forces Armadas, pela Policia Militar, pelo Minist6rio das Relac6es
Exteriores; Cedulas de ldentidade fornecidas por 6rg5os ou Conselhos de Classe que, por forca de Lei Federal,

valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdencia Social, bern como Carteira Nacional de Habilitacao

(com fotografia, na forma da Lei n°. 9.503/97, artigo 15).

4.1.3 Curriculo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo Ill do presente edital,

acompanhado dos titulos que comprovam as informac6es contidas no curriculo.

4.1.4 0s documentos encaminhados em meio digital deverao ser apresentados em original quando o candidato

for convocado para a contratacao, com vistas a verificar a veracidade das informac6es prestadas no ato da
inscricao.

5. HOMOLOGACAO DAS INSCRl¢6ES

5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1.2, a Comissao publicara, no site oficial do Municipio, endere¢o

eletr6n.ico.. www.marianaDimentel.rs.gov.br e na p5gina do facebook Prefeitura Municipal de Mariana
P;mente/ e no painel de publica¢6es oficiais desta entidade, no prazo de urn dia, edital contendo a relacao
nominal dos candidatos que tiveram suas inscri¢6es homologadas.

5.2 0s candidatos que nao tiveram as suas inscric6es homologadas poderao interpor recursos escritos perante
a Comissao, por meio do formulario disponivel no anexo lv, para o protocolo geral, atrav6s do endereco

eletr6nico orofoco/o@morionop/mente/.rs.oov.br no prazo de urn dia, mediante a apresentag5o das raz6es
que ampararem a sua irresignacao, no dia 18 d€ moi.o de 2022.
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5.2.1 No prazo de urn dia, a Comissao, apreciando o recurso, podera reconsiderar sua decisao, hip6tese na
qual o nome do candidato passara a constar no rol de inscric6es homologadas.
5.2.3 Sendo mantida a decis5o da Comissao, o recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal para

I.ulgamento, no prazo de urn dia, cuja decisao devera ser motivada.

5.2.4 As inscric6es de candidatos que fazem parte do grupo de risco para o Covid-19, bern como, maiores de

60(sessenta) anos, conforme Decreto n9 55.882, de 15 de maio de 2021 e suas alterac6es posteriores e
Decretos Municipais vigentes, serao aceitas para fins de participag5o no referido processo. Contudo, n5o serao
firmados contratos com candidatos classificados, pertencentes aos grupos de risco, enquanto perdurar o
estado de calamidade decorrente da Pandemia de Coronavfrus. Sendo que estes candidatos passar5o para o
final da lista de classificados, procedendo-se a convocacao do pr6ximo candidato, conforme classifica¢ao final.
5.2.5 A lista final de inscri¢5es homologadas sera publicada na forma do item 5.1, no prazo de urn dia, ap6s a

decisao dos recursos.
6. FORMATACAO DOS CURRicuLOS

6.1 0 curriculo profissional devera ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo Ill do presente
Edital.

6.2 0s criterios de avalia¢ao dos curriculos totalizarao o maximo de loo (cem) pontos.

6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da funcao nao sera obi.eto de avaliacao.
6.4 Somente ser5o considerados os titulos expedidos por pessoas juri'dicas, de direito pdblico ou privado, que

atenderem os criterios definidos neste Edital, sendo obrigat6rio envio dos mesmos frente e verso, sob pena

de nao ser obi.eto de pontuacao e as declarac6es de conclusao de cursos de P6s Gradua¢ao, serao aceitas

somente com a emiss5o n5o posterior a 180 (cento e oitenta) dias ate a data de encerramento das inscri€6es.
6,5 Nenhum tl'tulo recebera dupla valora¢ao.

6.6 A classificacao dos candidatos sera efetuada atraves da pontuacao dos titulos e comprova¢ao de
experiencia apresentados, em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, para a funcao Farmaceutico,
conforme os seguintes crit6rios:

pontuacaoUnit5ria

ESPECIFICACAO

Pontuacao Maxima

P6s-graduacao lato sensu (especializa¢ao) com

duracao minima de 360 horas.

P6s-graduacao

stricto

sensu

(mestrado,

doutorado, PhD).

Cursos

especializados,

jornadas,

10

20

25

25

encontros,

semin5rios, congressos e simp6sios, todos com
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data posterior a 01/01/2017, na area da func5o

05

15

10

40

Dretendida com duracao minima de 40 horas.
Experiencia profissional comprovada na func5o

Dretendida de, no minimo, 06(seis) meses,
sendo que cada semestre comprovado recebera
valoracao de 10(dez) pontos.

6.7 Ser5o aceitos os titulos emitidos de acordo com o item 6.4, sendo que a experiencia profissional devera

ser comprovada mediante a apresentacao de c6pia da carteira de trabalho ou declarac5o/certidao emitida
pelo dirigente do 6rg5o expedidor.

6.8 Certificados sem carga horaria definida n5o receberao pontua¢ao. 0 Titulo que tiver a carga horaria
expressa em dias ou meses sera pontuado conforme os seguintes criterios: 01 (urn) dia equivale a 08 (oito)

horas; e 01 (urn) mss equivale a 160 (cento e sessenta) horas.
6.9 0s Titulos que habilitam o candidato a participar do Processo Seletivo nao serao pontuados, assim como

aqueles que forem realizados como atividades curriculares, sejam eles eventos de extensao, estagios e/ou
Trabalhos de Conclusao de Curso.

6.10 0s documentos comprobat6rios de Titulos n5o podem apresentar rasuras, emendas e/ou entrelinhas.
6.11 Para a comprova¢ao da conclusao do curso de P6s-Graduacao Lato Sensu, Stricto Sensu, Mestrado ou de
Doutorado, sera aceito o Diploma, Certificado ou Declara¢ao de Conclus5o devidamente registrada e expedida
por instituic5o reconhecida pelo Ministerio da Educa¢ao -MEC.

6.12 Para curso de Mestrado ou de Doutorado concluido no exterior, sera aceito apenas o Diploma, desde
que revalidado por instituic5o de Ensino Superior no Brasil.

6.13 Todo documento expedido em Lingua Estrangeira somente sera considerado se acompanhado

por

documento com tradu¢ao para a Lingua Portuguesa por tradutor I.uramentado.
6.14 Nao sera considerado T(tulo o documento sem conteddo especificado cuja relacao com a funcao

pretendida nao possa ser aferida.
7.

7.1

ANALISE DOS CURRicuLOS E DIVULGACAO DO RESULTADO PRELIMINAR

No prazo de 01 (urn) dia, a Comissao devera proceder a analise dos curriculos.

7.2 Ultimada a identificacao dos candidatos e a totaliza¢ao das notas, o resultado preliminar sera

publicado

no site oficial do Municipio, endereco eletr6nico: www.mori.onooi.mente/.rs.oov.br e na pagina do facebook
Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel no prazo de urn dia, em decorrencia da Pandemia do Covid-19,

motivo pelo qual a Prefeitura, abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos
estabelecidos neste Edital.
8. RECURSOS

8.1 Da classificacao preliminar dos candidatos e cabivel recurso enderecado a Comiss5o, uma ulnica vez, no

prazo comum de urn dia.
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8.2 0 recurso das inscri¢6es devera conter a perfeita identificacao do recorrente e as raz6es do pedido
recursal, conforme modelo do Anexo lv ~ Formulario para entrega de recurso, deste Edital, disponivel no site

do

Municipio

i^ri^r`^/.morionoofmente/.rs.aiov.br

e

enviado

atraves

do

endere¢o

eletr6nico

Q±!o±±Q!£ol_o@marianarlimentel.rs.aov.br.
8.3 Durante o periodo de recurso, o candidato que julgar necessario podera solicitar o envio da documentacao
recebida pela comiss5o para que o candidato proceda a conferencia da mesma. A solicitac5o devera ser

realizada atraves do endereco eletr6nico orotoco/o@morionoz7/mente/.rs.oov.br no qual sera encaminhada
a Comissao do presente processo para analise e despacho da mesma.
8.4 Havendo a reconsideracao da decisao classificat6ria pela Comissao, no prazo de urn dia, conforme

estabelecido no item 1.6, o nome do candidato passara a constar no rol de selecionados.
8.5 Sendo mantida a decisao da Comissao, o recurso sera encaminhado ao Prefeito Municipal para julga

mento, no prazo de urn dia, conforme item 1.6, cuja decisao devera ser motivada.
9. CRITERIOS PARA DESEMPATE

9.1 Verificando-se a ocorrencia de empate em relacao as notas recebidas por dois ou mais candidatos, tera
preferencia na ordem classificat6ria, sucessivamente, o candidato que:

9.1.10bter a maior nota no criterio de P6s-graduacao Strictu Sensu (mestrado ou doutorado) com duragao
minima de 1200 horas.
9.1.2 0bter a maior nota no criterio de P6s-gradua¢ao Lato Sensu (especializa¢ao) com dura¢ao minima de

360 horas.
9.1.3 Maior tempo comprovado de experiencia profissional.

9.2 0 sorteio ocorrera na sede da Prefeitura Municipal, no dia 31 de maio de 2022, as 10h, sem a presen¢a

dos candidatos interessados, sendo realizado internamente na forma de gravacao de video e sera arquivado
junto ao Processo Seletivo Simplificado, para futuras conferencias, e atendendo ao previsto no Decreto
Estadual n°. 56.199/2021 e suas altera¢6es posteriores e Decreto Municipais vigentes.
9.3 A aplica¢ao do crit6rio de desempate sera efetivada ap6s a analise dos recursos e antes da publicacao da
lista final dos selecionados, respeitando as restric6es elencadas nos decretos Municipais vigentes.
10. DIVULGACAO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

10.1 Transcorrido o prazo sem a interposi¢ao de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissao
encaminhara o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologacao, no prazo de urn dia.

10.2 Homologado o resultado final, sera lan¢ado edital com a classificacao geral dos candidatos aprovados,

quando, entao passara a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.
11. CONDIC6ES PARA A CONTRATACAO TEMPORARIA

11.10s Candidatos classificados neste Processo Seletivo, somente serao convocados depois de esgotados os
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chamamentos para as vagas das fun¢6es abertas nos Processos Seletivos anteriores a este vigentes ou que
nao possuem candidatados classificados para as fun¢6es que no decorrer de sua vigencia sejam necessarias

as contratac6es emergenciais.
11.2 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratacao pelo Prefeito,

serao convocados conforme a necessidade e a classificac5o final os candidatos, para, no prazo de 05 (cinco)
dias, prorrogavel uma dnica vez, a crit6rio da Administra¢ao, comprovar o atendimento das seguintes
condic6es conforme estabelecido no Art. 79 da Lei n9 544/2008 (Regime Juridico dos Servidores Municipais).
11.2.1 Ser brasileiro;

11.2.2 Ter idade minima de 18 anos;

11.2.3 Apresentar atestado medico exarado pelo servico oficial do Municipio, onde devera constar que o

candidato aprovado n5o faz parte do grupo de risco para o Covid-19, conforme Decreto Estadual n9
56.199/2021, e suas altera¢6es posteriores e Decreto Municipais vigentes e suas alterac6es posteriores e
gozar de boa satlde ffsica e mental.

11.2.4 Para a realizacao da avalia¢ao m6dica poderao ser apresentados os exames realizados nos dltimos 60

dias, ou, havendo a necessidade, o medico do Municipio procedera a solicita¢ao de novos exames a fim de

emitir o atestado.
11.2.5 Ter nivel de escolaridade minima de acordo com a exigencia da fun¢ao, disposta na Lei Municipal em
vigor.

11.2.6 Apresentar declarac5o de bens e rendas conforme modelo disponibilizado pelo Munici'pio.

11.2.7 Certidao Negativa de Antecedentes Criminais.

11.2.8 Certificado de Reservista, somente para candidatos do sexo masculino.

11.2.9 Comprovacao de residencia, que podera ser feita atrav6s de conta de luz, agua ou telefone em nome
do candidato ou declara¢ao devidamente reconhecida em cart6rio.

11.2.10 Registro de 6rgao em Classe para a fun€ao de Farmaceutico.
11.3 A convoca¢5o do candidato classificado sera realizada pessoalmente, por meio de telefone, correio ou email, a fim de agilizar a sua apresentacao para fins de contratac5o.

11.4 Nao comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o n5o atendimento das condi¢6es exigidas
para a contratac5o ser5o convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificat6ria
crescente.

11.5 0 candidato que nao tiver interesse na contratacao podera requerer, uma tlnica vez, sua alocacao no
final da lista de aprovados. Sendo convocado pela segunda vez, o candidato nao podera requerer a alocacao
no final da lista novamente.

11.6 0 prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado sera de 02 (dois) anos, prorrogavel, uma
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tlnica vez, por igual periodo, valendo para o preenchimento de vagas existentes e das que se abrirem no

decorrer desse periodo.
11.7 No periodo de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisao contratual, poderao

ser chamados para contratac5o pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a
ordem classificat6ria.

11.8 0s candidatos classificados, integrarao o cadastro reserva e deverao manter atualizados os dados

constantes da ficha de inscricao, para futuro preenchimento de vagas que vierem a ser abertas.

11.9 Ap6s todos os candidatos aprovados terem sido chamados, incluindo aqueles que optaram por passar

para o final da lista, havendo ainda necessidade de contratac5es para as mesmas func6es, novo processo
seletivo devera ser realizado.
12. DISPOSIC6ES GERAIS

12.1 Nao sera fornecido qualquer documento comprobat6rio de aprovac5o ou classificacao do candidato,
valendo para esse fim a publicac5o do resultado final.

12.2 0s candidatos aprovados e classificados deverao manter atualizados os seus enderecos, e-mail e
telefones.
12.3 Respeitada a natureza da fun¢ao temporaria, por raz6es de interesse ptlblico, podera haver a
readequa¢ao das condi¢6es definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legisla¢ao local.

12.4 0s casos omissos e situa¢6es n5o previstas serao resolvidos pela Comissao designada.

Mariana Pimentel, 06 de maio de 2022.

LUIZ RENAT •+,,t,1,-ittH
I GONCZOROSKI,

Prefeito Municipal de Mariana Pimentel.

Registre-se e Publique-se.
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ANEXO I

ATRIBUIC6ES DO CARGO
CATEGORIA FUNCIONAL: MEDICO PLANTONISTA

ATRIBulc6ES
Descrigivo S/ntct;co.. atender a demanda de clinica geral das Unidade Basica de Satlde municipal.

DescricGo Ano/ftjco.-efetuar a recep¢ao de pacientes, diagn6sticos, receitar e todas as atribuic6es que
caracterizam a profissao, segundo o Conselho Regional de Medicina; executar os relat6rios, laudos e registros
requeridos pela administra¢ao municipal.

Condic6es de Trabalho:
a) Geral: carga hor5ria de 14 horas semanais.

b) Especial: o exercicio do cargo podera eventualmente, exigir a presta¢ao de servicos fora do horario normal

de expediente.

Reauisitos Dora investidura:
a) ldade: minimo de 18 anos.

b) lnstruc5o: ensino superior em medicina completo.
c) Habilitac5o: inscri¢ao no respectivo 6rgao de classe.
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ANEXO I

ATRIBul¢6ES DO CARGO
CATEGORIA FUNCIONAL: MEDICO PLANTONISTA

ATRIBulc6ES
DescrifGo Si.ntfti.co.. atender a demanda de clinica geral das Unidade Basica de Sadde municipal.

Descrty6o And/ft;co.. efetuar a recepcao de pacientes, diagn6sticos, receitar e todas as atribuic6es que
caracterizam a profissao, segundo o Conselho Regional de Medicina; executar os relat6rios, laudos e registros
requeridos pela administra¢ao municipal.

Condic6es de Trabalho:
a) Geral: carga horaria de 14 horas semanais.

b) Especial: o exercieio do cargo podera eventualmente, exigir a prestacao de servi¢os fora do horario normal

de expediente.

Reauisitos para investidura..
a) ldade: minimo de 18 anos.

b) lnstru¢ao: ensino superior em medicina completo.
c) Habilita¢ao: inscricao no respectivo 6rgao de classe.
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ANEXO 11

FICHA DE INSCRICAO

Processo Seletivo Simplificado -Edital de Abertura n® 79/2022.
DADOS PESSOAIS:
lnscricao n°.:

Funcao: Medico plantonista l4hrs

Nome do Candidato:

Genero:( )M (

)F Datadenascimento: --

RG:

Estadocivil:

CPF:

Nome da Mae:
Endere¢o:

uF:

Bairro:

CEP:

TelefoneFixo:(

)

Cidade:

Celular:(

)

E-mail:

..,

DOCU MENTACAO:

€.`
.

1.C6pia legiveldodocumento de identidade: (
2. Curriculoconformeanexo lll: (

)Sim (

)Sim

(

)Nao

)Nao

lNFORMA¢6ES ADICIONAIS:

1. Candidato 6 responsavel pela exatidao e veracidade das informa¢6es prestadas no requerimento

de inscri€ao, arcando com as consequencias de eventuais erros e/ou do nao preenchimento de
qualquercampo;
2. A inscricao podera ser efetuada por terceiros de acordo com as disposi¢6es do Edital. A procuracao
dever5 ser com finalidade especifica para inscri¢5o do processo seletivo simplificado.
3. A inscricao no processo seletivo simplificado`implica, desde logo, o reconhecimento e a tacita

aceita¢ao, pelo candidato, das condi¢6es estabelecidas.

4. N5o sera admitida, sob nenhuma hip6tese, complementacao documental fora do prazo de inscricao.

Data;.|as|2!fJ2:2.

Assinatura do servidor responsavel pela inscric5o.

Assinatura do candidato.
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ANEXO 111

CURRicuLO PARA PROCESSO SELFTIVO SIMPLIFICADO

1. DADOS PESSOAIS

1.1 Nome completo:
1.2 Filia¢5O:

1.3 Nacionalidade:

1.4 Naturalidade:

1.5 Data de Nascimento: _ /J
1.6 Estado Civil:

2. DADOS DE IDENTIFICACAO

2.1 Carteira de ldentidade e 6rgao expedidor:
2.2 Cadastro de Pessoa Fi'sica -CPF:
2.3 Titulo de Eleitor

Zona:

2.4 Ndmero do certificado de reservista:
2.5 Endere¢o Residencial:

2.6 Endere¢o Eletr6nico:

2,7 Telefone residencial e celular:

2.8 0utro endereco e telefone para contato ou recado:

3. ESCOLARIDADE

3.1 ENSINO FUNDAMENTAL

lnstituicao de Ensino:

Ano de conclus5o:
3.2 ENSINO MEDIO

lnstituicao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.3 ENSINO TECNICO

Curso:
Institui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.4 GRADUACAO

Curso:
lnstitui¢5o de Ensino:

Ano de conclusao:
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3.5 P6S-GRADUACAO
3.5.1 ESPECIALIZA¢AO

Curso / area:
Instituicao de Ensino:

Ano de conclus5o:

3.5.2 MESTRADO

Curso / area:
Instituic5o de Ensino:

Ano de conclus5o:

3.5.3 DOUTORADO

Curso / area:
lnstitui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

3.5.4 P6S-DOuTORADO (PhD)

Curso / area:
Institui¢ao de Ensino:

Ano de conclusao:

4, CURSOS ESPECIALIZADOS NA AREA AFIM A FUNCAO

Curso / area:
lnstituicao de Ensino:

Data de ini'cio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:

Curso / area:
Instituicao de Ensino:

Data de ini'cio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:

Curso / area:
Institui¢ao de Ensino:

Data de inicio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:

Curso / area:
Instituicao de Ensino:

Data de inicio: JJ_Data da conclusao: JJ
Carga horaria:
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5. INFORMAC6ES ADICIONAIS (incluindo experiencia profissional):

Mariana Pimentel,_de maio de 2022.

Assinatura do Candidato.
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ANEXO IV

EDITAL N9 79/2022
FORMULARIO PARA ENTREGA DE RECURSO

A comissao de Processo Seletivo Simplificado para contrata¢ao Temporaria e Emergencial.
1.

IDENTIFICACAO:

Nome:
N9 Inscri¢ao:

2.

Fun¢5o:

RAZ6ES DO RECURSO:

Mariana Pimentel,_de maio de 2022.

Assinatura do Candidato.
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