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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

PROCESSO SELETIVO Nº 05/SEMSAU/2020 

O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
63.786.990/0001-55, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro Gomes, através da
Secretaria Municipal de Saúde- SEMSAU e equipe de apoio nomeado pelo Decreto n° 6606 de 31 de Agosto de
2020, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade  inadiável de excepcional interesse público
de contratação de profssionais habilitados, com base nos termos de inciso IX, do artigo 37, da Constituição
Federal, Considerando a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, a Portaria n° 356, de 11 de março de
2020, do Ministério  da   Saúde, Considerando o Decreto nº. 24.887, de 20 de março de 2020, que versa
sobre o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, considerando a portaria nº
2.067 de 11 de agosto de 2020 que credencia temporariamente municipios a receberem incentivos financeiros
referente aos centros de atendimento para enfrentamento do covid19, em carater excepcional e temporario. para
fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, considerando os
dispositivos da LEI Nº 791 de 01 de dezembro de 2011 do Município de Vale do Paraíso, lei n° 809 de 05 de abril de
2012, e sua alteração Lei nº1278 de 02 de setembro de 2019, torna pública a abertura do processo seletivo
simplificado para contratação temporária com vistas a ampliação imediata da cobertura assistencial a
população, em decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19 e estabelece as normas relativas à
realização.

Processo Seletivo Nº 05/SEMSAU/2020

PROCESSO Nº 2- 480/SEMSAU/2020

OBJETIVO: O presente Processo Seletivo simplificado tem por objetivo a contratação
temporária com vistas à ampliação imediata da cobertura assistencial a população, em
decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde
de Vale do Paraíso RO, a fim de atender a demanda desta, abrangendo as seguintes áreas:
Médico 40HRS(Clinico Geral), Enfermeiro (40hrs), Técnico em Enfermagem (40hrs), Motorista
veiculos leves (40hrs), agente de limpeza e conservação (40hrs) para atender exclusivamente
a central do covid-19 mediante as condições estabelecidas deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO

Para todas as referências de tempo será observado o horário Local (RO).
Havendo a necessidade, poderá a Comissão prorrogar qualquer prazo, motivadamente;

DO PRAZO:

Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados de acordo com edital 05/2020 a
Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 07h00min às 13h00min, conforme o prazo estabelecido

no Anexo I deste edital.

EVENTOS DATAS PREVISTAS

Período de inscrições (via internet), todos os cargos 24/09/2020 a 30/09/2020

Entrega de  Documentos na secretaria municipal de saude semsau Avenida
Paraíso, 2601 setor 01 centro (de segunda a sexta das 07:00 as 13:00) 01/10/2020 a 02/10/2020

Resultado Preliminar da Relação de Candidatos Inscritos 05/10/2020

Homologação das Inscrições 06/10/2020

Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos 07/10/2020



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphMTFl:TW9uLCAyOCBTZXAgMjAyMCAxMzozODozNCAtMDMwMA==

24/09/2020

Publicação 1 de 24/09/2020, assinado na forma do Decreto nº 6.450/2020 (ID: 14700 e CRC: 3C2A170D). 2/2

Prazo para Interposição de Recursos Contra o Resultado da Avaliação de Títulos  08/10/2020

Resposta aos Recursos e Divulgação do Resultado Final 09/10/2020

Informações Complementares: O Edital na integra esta á disposição dos interessados no site supracitado,
http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br ou poderá ser solicitado através de requerimento na Secretaria
Municipal de Saúde- SEMSAU - na Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Setor 01,
de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, ou através
do e-mail: saude-valedoparaiso@hotmail.com. Para maiores informações através do telefone (69) 3464-1005 ou
3464-1462.

Vale do Paraíso RO, 24 de Setembro de 2020.

Eliandra Vitória da Silva
Presidente Da Comissão

Av. Paraíso, 2601 - Centro - Vale do Paraíso/RO CEP: 76.923-000
Contato: (69) 3464-1005 - Site: www.valedoparaiso.ro.gov.br - CNPJ: 63.786.990/0001-55

Documento assinado eletronicamente por ELIANDRA VITORIA DA SILVA, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, em 24/09/2020 às 07:56, horário de Vale do Paraíso/RO, com fulcro no art.
18 do Decreto nº 6.450 de 18/05/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eProc Vale do Paraíso/RO,
informando o ID 14700 e o código verificador 3C2A170D.

Referência: Processo nº 2-480/2020. Docto ID: 14700 v1


