Conforme Lei Municipal nº 5.624, de 09 de agosto de 2017

Quinta-feira, 08 de novembro de 2018			

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA
Secretaria de Administração
EDITAL Nº 06/2018
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CARGO DE MÉDICO
A Prefeitura Municipal de Itapira, com fundamento
na Lei Municipal n.º 2.062 de 23 de janeiro de 1989 do
Município de Itapira, que regulamenta as contratações
de pessoal no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Município de Itapira, para atender às necessidades
temporárias de excepcional interesse público, dispensado
o respectivo concurso público, consoante o disposto no
art. 37, inciso IX, da Constituição da República, torna
público que fará realizar Processo Seletivo Simplificado,
para contratação, por tempo determinado, de Médico,
nas áreas abaixo especificadas.
1.

Das Inscrições:

1.1 Ao se inscrever, o candidato aceita de forma
irrestrita as condições contidas neste Edital, que constitui
as normas que regem o Processo Seletivo, não podendo
alegar desconhecimento;
1.2. O candidato interessado em participar do
processo seletivo deverá comparecer na data, local e
horário, abaixo especificados para entregar contra recibo
a documentação descrita no item 02 deste edital.
Data: de 08 a 23 de novembro de 2018
Local: Prefeitura Municipal de Itapira – Departamento
de Pessoal.
Rua João de Moraes, 490 – Centro – Itapira- SP, CEP:
13970-903.
Horário: das 13:00 às 17:00 horas (de segunda a
sexta-feira)
1.3. Não se aceitará reclamações posteriores à data
estabelecida para confirmação de inscrição.
1.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa,
inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição
cancelada e, em consequência, anulados todos os atos

Ano VIII | Edição nº 611			

Página 1 de 3

dela decorrentes, mesmo tendo sido aprovado, no caso
do fato ser constatado posteriormente à realização do
processo seletivo.
2.

Da Documentação:

Será exigida dos candidatos ao Processo Seletivo,
para fins de inscrição, a apresentação de cópia dos
seguintes documentos:
a)

Documento de identidade;

b)

CPF;

c) Título de eleitor e do comprovante de quitação
com a Justiça Eleitoral (última votação);
d)

Quitação com a obrigação militar (masculino);

e) Diploma Nível Superior em Medicina mais
especialização na área especifica, registro no Conselho
de Classe e comprovante de Habilitação (Diploma +
carteira CRM + Declaração de Regularidade);
f)

Currículo, conforme item 05.

3. Das Vagas,
Vencimentos:

Da

Jornada

de

Trabalho

e

3.1. Vagas, Jornada de Trabalho e Vencimentos:
Jornada Trabalho

Cargo

Especialidade

Vagas

Médico

Anestesiologista

01

40 horas

R$: 7.013,28

Médico

Cardiologista

01

40 horas

R$: 7.013,28

Semanal

Vencimento

3.2. Preenchidas as vagas disponíveis, os demais
candidatos aprovados serão aproveitados nos casos de
vacâncias ocorridas no período de validade do Processo
Seletivo Simplificado.
4.

Das Atribuições do Cargo:

4.1. Anestesiologista: - Realizar atividades e
procedimentos assistenciais em sua área de atuação, de
caráter eletivo e de urgência e emergência, ambulatorial e
hospitalar; Realizar avaliação pré-operatória ambulatorial;
Realizar visita pré-anestésica; Auxiliar no transporte
de pacientes graves para o Centro Cirúrgico, quando
solicitado; Indicar anestesia adequadamente conforme
o procedimento cirúrgico e o estado físico do paciente;
Realizar anestesia em diferentes especialidades
cirúrgicas, conforme escala, incluindo cirurgias
pediátricas e transplantes. Ao final do procedimento
cirúrgico; Transferir paciente para recuperação pós-
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anestésica, unidade de terapia intensiva ou outro local
em que haja necessidade de acompanhamento de
anestesiologista; Preencher ficha de anestesia e demais
documentos hospitalares relacionados à assistência
anestesiológica ao paciente; Realizar rígido controle
dos fármacos anestésicos utilizados; Realizar plantões,
conforme escala, incluindo finais de semana e plantões
noturnos; Contribuir no treinamento prático de médicos
residentes e alunos de graduação; Participar de
atividades teóricas, teórico-práticas e práticas destinadas
ao treinamento e educação continuada; Cumprir ordens
de serviço e regulamento da Instituição; Participar de
treinamentos de pessoas; Coordenação, execução e
avaliação das atividades de capacitação e treinamento de
estudantes e residentes, contribuindo para a integração
docente assistencial (preceptoria); Exercer outras
atividades, compatíveis com sua formação, previstas
em lei, regulamento ou por determinação de superiores
hierárquicos; Curso Superior completo em Medicina e
Habilitação através de curso de formação específico de
Médico Anestesiologista.
4.2. Cardiologista:
Realizar
atividades
e
procedimentos assistenciais em sua área de atuação, de
caráter eletivo e de urgência e emergência, ambulatorial
e hospitalar; Ministrar atendimento médico a portadores
de doenças cardiovasculares; Interpretar exames e
atos que digam respeito às especialidades que tenham
íntima correlação com a cardiologia; Realizar estudos e
investigações no campo cardiológico; - Prestar o devido
atendimento aos pacientes encaminhados por outros
especialistas; Prescrever tratamento médico; Participar
de juntas médicas; participar de programas voltados para
a saúde pública; Solicitar exames laboratoriais e outros
que se fizerem necessários; Executar outras tarefas
semelhantes; Manter prontuário médico organizado e
atualizado; Exercer outras atividades, compatíveis com
sua formação, previstas em lei, regulamento ou por
determinação de superiores hierárquicos.
05. Do Processo Seletivo:
5.1. O Processo Seletivo constará de análise de
currículo discriminando títulos e experiência profissional,
mediante os critérios:
Critérios

Pontuação

Titulação
Segunda graduação concluída em carreira afim

10 pontos

Especialização na área

10 pontos
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Mestrado

15 pontos

Doutorado

20 pontos

Experiência profissional
Até 02 anos

05 pontos

De 02 a 05 anos

10 pontos

De 06 a 10 anos

15 pontos

Mais de 10 anos

20 pontos

5.2. Para fins de comprovação da formação
educacional o candidato deverá apresentar no ato
da inscrição currículo acompanhado de cópias dos
certificados de cursos realizados;
5.3. Para fins de comprovação de experiência
profissional o candidato deverá apresentar cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
5.4. Toda a documentação deverá ser entregue
juntamente com a relação de documentos organizada em
duas vias.
06. Do Resultado Final e Classificação:
6.1. Na lista de classificação constará a relação
dos candidatos, por ordem de classificação, de acordo
com o número de pontos obtidos, do primeiro ao último
colocado.
6.2. Em caso de empate no total de pontos na
classificação, terá preferência o candidato que comprovar
maior tempo de experiência na área de atuação e se
persistir o empate, o mais idoso.
6.3. O resultado do processo seletivo será divulgado
no dia 26/11/2018, no site do Município www.itapira.
sp.gov.br, no Jornal Oficial do Município de Itapira e
fixado no quadro de editais da Prefeitura Municipal de
Itapira.
07. Dos Recursos:
7.1. Após a divulgação da lista de classificação, o
candidato que se sentir prejudicado poderá impetrar
recurso mediante requerimento individual, que deverá
ser entregue no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal
de Itapira, até 48 horas contados da divulgação do
resultado.
7.2. O recurso não terá, sob nenhuma hipótese, efeito
suspensivo total ou parcial.
08. Do Processo de Contratação:
8.1.O Departamento de Pessoal da Prefeitura
Municipal convocará os candidatos selecionados de
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acordo com a ordem classificatória para preenchimento
da ficha cadastral, encaminhamento para exame médico
admissional e informações da função a ser exercida, da
área de atuação, do tempo de contratação, da lotação,
da jornada de trabalho, do início de seu exercício bem
como da assinatura do contrato.
8.2. O contrato terá duração de até 06 (seis) meses
e poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual
período, persistindo a razão da justificativa que o ensejou;
aplicando-se a regra do Art. 481 da CLT.
09. Das Disposições Gerais:
9.1. O candidato não poderá acrescentar alterar,
substituir e/ou incluir qualquer informação exigida na ficha
de inscrição e currículo após a entrega dos mesmos;
9.2. Não haverá inscrição fora da data prevista neste
Edital;
9.3. O Processo Seletivo terá validade de 06 (seis)
meses, contado da data de publicação do resultado,
prorrogável por igual período, de acordo com o interesse
e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de
Itapira.
9.4. A inexatidão ou irregularidade das informações
prestadas no ato da inscrição, ainda que verificada
posteriormente, eliminará o candidato do processo
seletivo;
9.5. Para o profissional que por incompatibilidade
de horário ou qualquer outro motivo não assumir a vaga
oferecida no momento da convocação, perderá o direito
à vaga;
9.6. O horário de trabalho do candidato aprovado
será determinado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura
Municipal de Itapira;
9.7. Os candidatos aprovados no processo seletivo
serão chamados para o desempenho de suas atribuições
de acordo com a ordem de classificação e necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde;
9.8. Após o prazo de 48 horas, o candidato que não
comparecer dará direito ao Departamento de Pessoal
da Prefeitura Municipal de Itapira convocar o próximo
classificado.
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convocados, serão submetidos á Inspeção Médica e só
poderão ser contratados aqueles que forem julgados
aptos física e mentalmente para o exercício das funções;
9.11.
O candidato que vier a ser contratado
celebrará termo de contrato temporário regido pelas
normas contidas na CLT – Consolidação das Leis
Trabalhistas.
9.12.
A Prefeitura Municipal nomeará uma
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento
do Processo Seletivo, que providenciará análise dos
documentos, classificando os aptos em conformidade
com o item 5.1.
10. Calendário:
Divulgação do Edital: - 07/11/2018
Entrega de documentos no Departamento de
Pessoal: de 08 a 23 de novembro de 2018 Divulgação do
resultado: - 26/11/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 06 de
novembro de 2018.
JOSÉ NATALINO PAGANINI
Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo
relacionado(s), aprovado(s) em concurso público, para
assumir(em) a respectiva vaga do cargo efetivo que
especifica, no prazo de 03 (três) dias contados da data
da publicação deste:
PORTARIA

CANDIDATO À VAGA

RG Nº

CARGO

Francisco Prudencio Filho

35.738.619-X

AS VII – Tratorista

530/2018

Luciano Candido

24.500.787-8

AS VII – Tratorista

530/2018

HOMOLOGAÇÃO

Caso o(s) candidato(s) não assuma(m) o(s)
referido(s) cargo(s) público(s), no prazo acima referido,
PERDERÁ(ÃO) O DIREITO À VAGA, ficando a Prefeitura
no direito de convocar o próximo aprovado.
Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Itapira, em 07 de novembro de 2018.

9.9. Não poderão participar do processo seletivo
candidatos não habilitados para a função;
9.10.

Os candidatos selecionados, quando
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