
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

Vagas Cargos Carga horária Requisitos Remuneração

(Bolsa)

06  (+)  Cadastro

Reserva

Estagiários 04 horas diárias de (20

horas) semanais

Estar  cursando Nível

Técnico ou Superior.

R$ 600,00

Vagas Cargos Carga horária Requisitos Remuneração

(Bolsa)

04 (+)  Cadastro

Reserva

Voluntários 04 horas diárias de (20

horas) semanais

Nível  Médio

Completo

R$ 600,00

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SEMSAU Nº 03/2020 -

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE ESTAGIÁRIOS E VOLUNTARIOS.

A Prefeitura do Município de Itapuã do Oeste – RO, no uso de suas
atribuições  legais,  considerando  a  necessidade  inadiável  de
excepcional  interesse  público,  nos  termos  do  art.37,  IX,  da
Constituição  Federal  de  1.988,  por  intermédio  da  Comissão  do
Processo Seletivo Simplificado torna público que realizará processo
seletivo  simplificado,  DE  ANALISE  CURRICULAR,  para
contratação imediata e cadastro de reserva de estagiários bolsistas e
voluntários, para atuarem no enfrentamento da Pandemia COVID19,
para  atuarem  também  nas  Vigilâncias,  Unidades  Básicas  Saúde  e
Hospitalar,  sendo  as  atividades  relacionadas  a  questões
administrativas  de  promoção  e  prevenção  da  saúde  na  atenção
primaria  e  no  controle  de  doenças  endêmicas.  Nos  termos  da  Lei
Municipal n.º 641/2018, Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016 e
Lei Federal n.º 11.788/08. A contratação ocorrerá mediante Avaliação
de Currículos (prova de títulos).

1.  DOS CARGOS, DA CARGA HORÁRIA,  DAS VAGAS, DA
REMUNERAÇÃO E DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.
1.1 . ESTAGIÁRIOS :

1.2. VOLUNTÁRIOS:

1.3.  A presente Avaliação de Currículo terá caráter classificatório e
tem como objetivo a seleção de 10 (dez) estagiários/ voluntários para
contratação imediata, mais cadastro de reserva, com carga horária de
20h (vinte horas) semanais,  divididas em 04 (quatro) horas diárias,
podendo  a  jornada  ser  adequada  de  acordo  com  o  interesse  da
Administração,  com remuneração (bolsa)  de  R$ 600,00 (Seiscentos
Reais) mensais.

1.4. DAS ATRIBUIÇÕES:
I-  Atividades  relacionadas  a  questões  administrativas,  Sistemas  de
Informação;
II- Auxiliar as Equipes e Profissionais nos Programas de Saúde;
III- Auxiliar a Equipe na Promoção e Prevenção da Saúde na Atenção
Primaria;  no  Controle  de  Doenças  Endêmicas;  e  no  Controle  de
Doenças Crônicas;
III-  Participar  de  Reuniões,  Capacitações,  Eventos  e  Atividades
sempre que convocados;
IV- Serviços Diversos como Zelador e Auxiliar de Cozinha;
V-  Serviços  Diversos  em Saúde,  como Recepção;  coleta  de  dados
hospitalares;
VI- Desempenhar outras atribuições afins em conformidade com as
normativas aplicáveis;

2. DAS INSCRIÇÕES:
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2.1. Período: De 15/04/2020 a 16/04/2020.
2.2.  Local de Inscrição: Auditório Municipal Eduardo Valverde,  no
endereço: Av: Airton Sena, nº S/N, Ao lado da Prefeitura Municipal
de Itapuã do Oeste - RO, CEP: 76861-000.
2.3. Horários: quinta e sexta feira das 8:00 às 11:00 horas.
2.4. Homologação: O prazo para a homologação das inscrições será no
dia 22/04/2020.
3. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
A inscrição realizar-se-á no ato do preenchimento de todos os campos
da Ficha de Inscrição, anexo I deste edital, desde que anexada à ficha
todas  as  cópias  legíveis  exigidas  e  na  mesma  ordem  de  todos  os
documentos (acompanhados da via original para simples conferência)
abaixo  relacionados.  Será  entregue  comprovante  de  inscrição  ao
candidato.  As  cópias  ficarão  retidas  para  a  Análise.  Os  mesmos
deverão ter correlação com a habilitação para o cargo pretendido.
Para concluir a formalização da solicitação da análise curricular serão
necessários a apresentação da seguinte documentação:
3.1.2 Ter nacionalidade brasileira;
3.1.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
3.1.4 Cópia legível do Certificado de Reservista do Serviço Militar;
3.1.5 Cópia legível do RG/CNH, contendo CPF;
3.1.6 Cópia do comprovante de residência;
3.1.7 Cópia assinada do Curriculum Vitae;
3.1.8 Certidão de Quitação Eleitoral – TRE/Comprovante de votação
3.1.9 Cópia legível do Comprovante de Escolaridade;
3.1.10 Certidão Negativa da Receita Federal atualizada;
3.1.11 Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
3.1.12  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais  de  Itapuã  do
Oeste/RO;
3.1.13 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
3.1.14 Certidão Cível e Criminal;
3.1.15  Certidão  Negativa  de  Antecedentes  Criminais  da  Polícia
Federal;
3.1.16 01 (uma) foto ¾.

3.1.18.  Todos  os  documentos  serão  recebidos  somente  no  ato  da
inscrição, segundo data estabelecida neste Edital. Portanto, a inscrição
efetivar-se-á mediante a entrega de todos os documentos exigidos e
preenchimento da ficha de inscrição.  As cópias  desses documentos
serão retidas, no ato da inscrição, para servir de suporte à Análise de
Currículo.
3.4. Não será cobrada taxa de inscrição.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A INSCRIÇÃO:
a)  Ser  brasileiro  nato  ou  naturalizado,  ou  estar  gozo  de  visto  de
permanência no Brasil;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Preencher na data da inscrição os requisitos exigidos neste edital.
5. DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO:
5.1.  Será  admitida  a  inscrição  por  procuração,  acompanhada  das
cópias legíveis dos documentos constantes no item 3.1 deste Edital.
5.2. As cópias desses documentos serão retidas no ato da inscrição,
para servir de suporte à Análise dos Títulos.
5.3.  O comprovante de inscrição será entregue ao procurador,  após
efetuada a inscrição.
5.4. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade
das  informações  prestadas  por  seu  procurador,  arcando  com  as
consequências  de  eventuais  erros  de  seu  representante  no
preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.

6.  DAS  VAGAS  RESERVADAS  AOS  PORTADORES  DE
NECESSIDADES ESPECIAIS.
6.1. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 37, inciso VII, da CF/88, em
razão das vagas ofertadas serem insuficientes para reserva de vagas
aos portadores de necessidades especiais.
6.2. Inicialmente não será reservada vaga aos candidatos inscritos na
condição de portador de necessidade especial devido a quantidade de
vagas não atingir o percentual mínimo, contudo em caso de abertura
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Item Documentos apresentados – itens avaliados Pontuação

9.1 Análise Curricular para comprovação do Ensino Médio Completo. 10

9.2 Análise Curricular para comprovação de estar cursando o Nível Técnico. 20

9.3 Análise Curricular para comprovação de Conclusão do Nível Técnico 30

9.4 Análise Curricular para comprovação de estar cursando ou concluído o

Ensino Superior.

40

Item Documentos apresentados – itens avaliados Pontuação

9.5 Análise Curricular para comprovação do Ensino Médio Completo. 10

9.6 Analise Curricular para comprovação Curso de 40 horas para cada curso

na área de Ciências da saúde (Maximo 04)

20

de novas vagas e desde que se atinja o número mínimo de vagas para
o respectivo cargo, deverá ser reservada a vaga para o portador de
necessidades especiais conforme estabelece o Decreto nº 3.298/1999,
no percentual de 5% (cinco por cento).
6.3. Em razão dos esclarecimentos do item 6.1 e 6.2, serão recebidas
inscrições  dos  portadores  de  necessidades  especiais,  contudo,  tais
candidatos estão cientes de que a convocação fica condicionada ao
estabelecido no item 6.1 e a assinatura do contrato de prestação de
serviços  se  efetivará  mediante  a  apresentação  de  atestado  médico,
comprovando que é portador de necessidade especial e evidenciando
aptidão para a função pretendida.
6.4. As vagas definidas no item 6.2, que não forem providas, serão
automaticamente  preenchidas  pelos  candidatos  aprovados  e  não
inscritos na condição de portador de necessidade especial, observada a
ordem rigorosa de classificação.

7. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO:
7.1. Os candidatos aprovados em todas as etapas estarão aptos a serem
contratados de acordo com o número de vagas firmado, na modalidade
de Estagiário Bolsista e Voluntario.
7.2. O desempenho do estagiário será constantemente avaliado frente
ao desempenho do estagiário /  voluntario,  sendo a permanência ou
desligamento definido pelo Supervisor e Comitê Gestor.
7.3. Ficam os (as) candidatos (as) advertidos que serão submetidos a
um período de experiência de 60 (sessenta) dias após seleção, quando
será avaliado o seu desempenho frente ao seu desempenho, ficando
condicionado sua continuidade ao resultado desta avaliação.
7.4 - O prazo de vigência do contrato de cada estagiário / voluntario
será de 8 (oito)  meses,  prorrogável  pelo período de mais 08 (oito)
meses , a critério do Prefeito do Município de Itapuã do Oeste/RO.

8. DOS LOCAIS DE TRABALHO:
8.1. Os contratados para os cargos de estagiário / voluntários, deverão
desempenhar suas atividades na Área da Vigilância, Unidades Básicas
de Saúde, Hospitalar e Administrativas da SEMSAU do Município de
Itapuã  do  Oeste,  de  acordo  com  as  necessidades  da  Secretaria
Municipal de Saúde.

9. DA ANÁLISE DOS CURRÍCULOS:
Quadro  de  atribuição  de  pontos  para  avaliação  de  títulos  –
Estagiário:

Quadro  de  atribuição  de  pontos  para  avaliação  de  títulos  –
Voluntario:

10. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE:
10.1.  Verificando-se  a  ocorrência  de  empate  entre  dois  ou  mais
candidatos, a classificação será feita considerando-se como primeiro
critério de desempate as regras estabelecidas no Estatuto do Idoso, Lei
Federal nº. 10.741/03 (que considera idosa a pessoa com sessenta anos
ou mais) da seguinte forma:
a) Primeiro o candidato idoso; em caso de empate entre dois ou mais
candidatos idosos, serão aplicados os critérios de desempate utilizados
para candidatos não idosos;
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b)  Se  houver  empate  entre  candidatos  não  idosos,  os  critérios  de
desempate serão os seguintes:
1º - Maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento; 2º -
Maior número de filhos; 3º-Maior pontuação no item 9.4; 4º- Maior
pontuação no item 9.6;

11. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
11.1.  Os  candidatos  serão  classificados  por  ordem decrescente  (da
maior  para  a  menor  nota),  de  acordo com a  somatória  dos  pontos
obtidos  na  Análise  de  Currículos  (Escolaridade/  cursos  técnicos,
Graduação,  Cursos  Complementares  e  exercício  profissional),
segundo critérios de desempate.

12. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO:
12.1.  Após a realização do processo de avaliação,  a  divulgação do
resultado está prevista para dia 30/04/2020,  publicada no Mural  da
Prefeitura de Itapuã do Oeste/RO,  Diário  Oficial  dos Municípios  e
sítio  da  Prefeitura  Municipal  na  internet
(http://www.itapuadooeste.ro.gov.br/pmio-portal/View/).

13. DO RECURSO:
13.1. Será admitido recurso quanto à Homologação das Inscrições e
do resultado da Análise Curricular do Processo Seletivo Simplificado.
13.2. O prazo para interposição de recurso será de 01 (um) dia útil
após a publicação do resultado da referida etapa tendo como termo
inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento.
13.3.  Admitir-se-á  um  único  recurso  por  candidato,  devidamente
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
13.4. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a
etapa  diversa  do  questionado,  ou  que  não  sejam  por  escrito  e
fundamentado.
13.5. Os recursos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de
Saúde, no Prédio da Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste-RO, no
endereço: Avenida Ayrton Senna nº. 1425, Centro, Itapuã do Oeste-
RO, CEP: 76861-000, das 8:00 às 11:00 horas, que será encaminhado
à equipe nomeada/credenciada como Comissão do Processo Seletivo
SEMSAU nº 03/2020, de avaliação de currículo para contratação de
estagiário / voluntario.
13.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
13.7. A decisão do recurso será dada a conhecer através da publicação
no  Mural  da  Prefeitura,  sítio  da  Prefeitura  Municipal  na  internet
(http://www.itapuadooeste.ro.gov.br/pmio-portal/View/).  e  Diário
Oficial dos Municípios (Diário da AROM).
14. DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO:
O candidato aprovado deverá apresentar-se no prazo estabelecido
em sua convocação, para assinatura do Contrato referente ao Cargo
pelo  qual  concorreu,  na  Coordenação  de  Recursos  Humanos  da
Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste/RO,
portando cópia dos seguintes documentos, acompanhados do original:
14.5.1 Ter nacionalidade brasileira;
14.5.2 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
14.5.3 Cópia legível do Certificado de Reservista do Serviço Militar;
14.5.4 Cópia legível do RG/CNH;
14.5.5 Cópia do comprovante de residência;
14.5.6 Certidão de Quitação Eleitoral – TER/comprovante de votação;
14.5.7 Cópia legível do Comprovante de Escolaridade;
14.5.8 Certidão Negativa da Receita Federal atualizada;
14.5.9 Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
14.5.10  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais  de  Itapuã  do
Oeste/RO;
14.5.11 Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
14.5.12 Certidão Cível e Criminal;
14.5.13  Certidão  Negativa  de  Antecedentes  Criminais  da  Polícia
Federal;
14.5.14 01 foto 3x4 recente;

14.6.  O  candidato  aprovado  e  convocado  que  não  comparecer
para  a  assinatura  do Termo  de  Adesão,  dentro  do  prazo
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Etapa Data

Período de Inscrições 16 e 17/04/2020

Análise Curricular 20 a 24/04/2020

Entrevista 27 a 30/04/2020

Resultado parcial 04/05/2020

Resultado final 08/05/2020

preestabelecido  em  sua  convocação,  será  tido  como  desistente
podendo  a  Coordenação  de  Recursos  Humanos  convocar  o
próximo candidato aprovado, obedecendo rigorosamente à ordem
de classificação para a devida substituição.

14.7. A critério do Município de Itapuã do Oeste/RO, o candidato que
não tenha atendido o item 14.6, poderá ser reclassificado na última
posição, entre os aprovados.

14.4. O candidato que obtiver classificação excedente ao número de
vagas  constante  neste  Edital,  caso convocado,  deverá  se  apresentar
para assinatura do contrato, no prazo estabelecido em sua convocação,
que  se  dará  por  Edital  publicado  no  Mural  da  Prefeitura,  sítio  da
Prefeitura  Municipal  na  internet  (http://www.itapuadooeste.ro.gov.br
/pmio-portal/View/).  e  Diário  Oficial  dos  Municípios  (Diário  da
AROM).

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1.  A  critério  da  Administração  poderão  ser  convocados  os
candidatos  até  o  número de  vagas  existentes,  ou  que  vierem a  ser
criadas.
15.2. Será excluído o candidato que fizer declaração falsa e/ou inexata
e/ou  deixar  de  apresentar  quaisquer  documentos  exigidos  para  a
contratação.
15.3. Os casos omissos até a publicação do resultado serão resolvidos
pela Comissão do Processo Seletivo SEMSAU nº 03/2020 e, após a
publicação do resultado, pela Secretária Municipal de Saúde.
16. ANEXOS:

16.1. Faz parte do edital os seguintes anexos: anexo I – Cronograma,
II anexo inscrição de voluntario e III anexo inscrição de estagiário.
ANEXO I

CRONOGRAMA

ANEXO II
CADASTRO DO VOLUNTÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO DO (A) VOLUNTÁRIO (A):
Nome:
Endereço:
Cidade: UF:
RG n.º: Órgão expedidor: Telefone/Zap:
E-mail:
2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:
Unidade:
Área de atuação:
Disponibilidade de horário:
3 - FORMAÇÃO:
Ensino Médio:
Curso Complementares:
Cursos Complementares da área de ciências da saúde:
4 -  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CARGO/EMPREGO
PÚBLICO:
1 - Órgão/Empresa:
Período: Cargo:
Descrição sumária das Atividades ____________________
2 - Órgão/Empresa:
Período: Função:
Descrição sumária das Atividades:__________
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ANEXO III
CADASTRO DO ESTAGIARIO

1 - IDENTIFICAÇÃO DO (A) VOLUNTÁRIO (A):
Nome:
Endereço:
Cidade: UF:
RG n.º: Órgão expedidor: Telefone/Zap:
E-mail:
2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:
Unidade:
Área de atuação:
Disponibilidade de horário:
1 - FORMAÇÃO:
Ensino Médio Completo:
Cursando o Nível Técnico:
Conclusão do Nível Técnico:
Cursando ou Concluído o Ensino Superior:
4 -  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CARGO/EMPREGO
PÚBLICO:
1 - Órgão/Empresa:
Período: Cargo:
Descrição sumária das Atividades _______________________
2 - Órgão/Empresa:
Período: Função:
Descrição sumária das Atividades:______________

LUCIENE PACHECO RABELO
Secretário Adjunto da SEMSAU
Port. 092/GAB-PMIO/2018

ANTONIO SERGIO A.CORREA
Secretário Municipal de Saúde

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo

Código Identificador:3A6FF4BC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
de Rondônia no dia 14/04/2020. Edição 2691
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informando o código identificador no site:
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