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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

EDITAL N.º 11/2022 
 

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, para atender à Secretaria Municipal de Saúde 
na execução de projetos e programas de sua competência, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 
Portaria n° 524/2022 e considerando o disposto na Lei n° 3.655/2020, que regulamenta a contratação por tempo 
determinado no município, em especial no Artigo 2º, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, torna público que estarão abertas as inscrições 
para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO com vistas ao provimento de vagas temporárias, até que se realize 
Concurso Público, conforme discriminado neste Edital, mediante as normas e condições contidas no mesmo. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1 – É condição essencial para inscrever-se nesta seleção o conhecimento e aceitação das instruções e normas 
contidas neste Edital. Ao assinar o requerimento de inscrição o candidato declara que conhece e concorda plena e 
integralmente com os termos deste Edital e legislação vigente. 
1.2 – As dúvidas com relação ao presente Edital deverão ser dirimidas com a Comissão Organizadora, anteriormente 
à inscrição, após a leitura completa deste Edital, através do telefone (24) 2263.5631. 
 
2. DAS FUNÇÕES, REQUISITOS, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA E VAGAS: 

As funções, requisitos para as mesmas, vencimento, carga horária e vagas encontram-se divulgados no 
Anexo I deste Edital. 
 
3 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO POR MEIO REMOTO: 
3.1 – LOCAL: através do e-mail: processoseletivosaudepmps@gmail.com 
3.2 – DIAS: 19 de SETEMBRO de 2022 e 20 de SETEMBRO de 2022. 
3.3 – HORÁRIO: 0:01 do dia 19/09 às 23:59 do dia 20/09 
3.4 – A inscrição será feita mediante envio da documentação exigida neste Edital, em formato PDF, a ser 
encaminhada em um ÚNICO EMAIL. 

 Os documentos exigidos como REQUISITO, para os CARGOS DA ÁREA MÉDICA, conforme consta no 
item 4 deste Edital (IDENTIDADE, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, COMPROVANTE DE 
REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE E ANUIDADE EM DIA, COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE, 
CURRICULUM VITAE E FICHA DE INSCRIÇÃO SEM RASURAS) . obrigatório; 
 

 Os documentos necessários para classificação do candidato, conforme descrito no item 5 deste Edital 
opcional; 
 

 O requerimento de inscrição devidamente preenchido em todos os campos - obrigatório; 
 

3.5.– As informações prestadas na Ficha de Inscrição, Anexo IV, são de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo o Município do direito de INDEFERIR o candidato que não o preencher de forma completa, correta e 
legível. 
3.6 – Após o envio da documentação não será possível o encaminhamento de novos documentos, alteração dos 
documentos entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 
3.7 – Caso sejam enviados mais de 01 e-mail pelo mesmo candidato, será considerado somente o primeiro 
encaminhado, sendo os demais descartados pela equipe de avaliação. 
3.8 - Após o período de inscrições, a Comissão emitirá um comprovante para cada candidato informando: o nome, 
nº de inscrição e a função pleiteada pelo candidato. 
3.9 – O recebimento da documentação exigida não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando 
solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital; o candidato que não o atender 
terá sua inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo de seleção. 
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4 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS: 
4.1 – Ficha de inscrição Anexo IV devidamente preenchida, de forma legível. O documento não poderá ter rasuras 
ou emendas, não devendo ser usado corretivo. 
4.2 – Cópia do documento de identidade com foto. Serão considerados documentos de identidade: carteiras 
expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional 
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira de trabalho. 
4.3 – Cópia do documento que contenha o número de CPF do candidato. 
4.4 – Cópia do comprovante de residência idêntico ao declarado na Ficha de Inscrição. 
4.5 – Cópia de documento que comprove a escolaridade mínima exigida no REQUISITO. 
4.5.1 – Serão considerados comprovantes de escolaridade: diploma ou Histórico Escolar que comprove a conclusão 
da escolaridade exigida no REQUISITO, devidamente registrados no órgão competente, reconhecido pelo MEC. 
4.5.2 – A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá validade quando for revalidada 
pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC. 
4.6 – Cópia de documento que comprove a inscrição no Conselho Regional da classe e anuidade em dia  
4.7 – Curriculum vitae atualizado. 
 
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE PONTUAÇÃO: 
5.1 – Para efeito de classificação do candidato na listagem final desta seleção, deverão ser incluídos no email os 
documentos relacionados no Anexo II deste Edital.  
5.2- Não haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo de serviço. 
5.3 – Compete ao candidato a escolha dos documentos apresentados para fins de pontuação, sendo somente 
pontuados, os documentos citados no Anexo II, deste Edital, dentro dos limites de pontos estipulados. 
 
6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
6.1 – A seleção será realizada em TRÊS ETAPAS, com a exigência de aplicação de provas. 
1ª ETAPA – inscrição: verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscrição e 
comprovação do REQUISITO – item 4, em observância à função pleiteada no item 2 – eliminatório; 
 
2ª ETAPA – PROVA: avaliação com 10 questões, com 5 alternativas cada, com valor de 01 ponto.. – classificatório. 
 
3ª ETAPA – análise de títulos: avaliar os documentos apresentados para fins de pontuação – item 5, seguindo os 
dispostos no Anexo II deste Edital – classificatório.  
 
7 – DAS PROVAS: 
7.1 – As provas do Processo Seletivo Simplificado terão pontuação máxima de 10 pontos e serão realizadas 
dia 25 de SETEMBRO de 2022, das 08:30 às 11:30, na ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANUEL 
GONÇALVES D’ ASCENSÃO, localizada na Rua Benjamin Constant, 139 – Centro – Paraíba do Sul/RJ – CEP: 
25850-000. 
7.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova escrita com antecedência 
mínima de meia hora do horário fixado para fechamento dos portões, munido de documento original de identidade, de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 
7.2.1 - Serão considerados documentos de identidade, exclusivamente, os documentos elencados no item 4.2 deste 
Edital; 
7.2.2 - Os documentos citados no item anterior deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza, sendo aceitas, ainda, cópias autenticadas; 
7.3 – Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidatos no local de provas, após o fechamento dos 
portões; 
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7.3.1 - Os portões serão fechados, pontualmente, pelo horário de Brasília, às 8:30 horas. 
7.4 - Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização da prova; 
7.4.1 – NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO AOS LOCAIS DE PROVAS DE CANDIDATOS PORTANDO 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS OU DE COMUNICAÇÃO, COMO TABLETS, CELULARES, i-PODES, 
RELÓGIOS, CALCULADORAS, ETC. 
7.4.1.1 – Os equipamentos eletrônicos dos candidatos deverão ser desligados e guardados junto aos pertences de 
cada candidato (bolsa, mochila) ou em local a ser indicado pela Comissão Organizadora. 
7.4.1.2 - O Município e a Comissão Organizadora não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
7.4.2 - Não será permitido o acesso ao local de prova de candidatos portando quaisquer recipientes ou embalagens, 
tais como: garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) 
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo. 
7.5 - Não haverá segunda chamada da prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 
7.6 - O candidato, após receber o caderno de questões, lerá as questões e marcará suas respostas no cartão de 
respostas com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, não sendo permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, corretivo ou similares. 
7.7 - O cartão de respostas é o único documento válido para correção. 
7.8 - Ao terminar a prova o candidato entregará o cartão de respostas cedido para a execução da prova; 
7.8.1 - O candidato poderá levar consigo o caderno de questões após 1 hora do início das provas. 
7.9 - Os cadernos de questões não devolvidos aos candidatos, por opção destes, serão arquivados pela Secretaria 
Municipal de Saúde durante o tempo designado na forma da legislação municipal vigente. 
7.10 - O candidato deverá assinar o cartão de respostas no campo destinado para tal fim; 
7.10.1 - Não serão computadas questões não respondidas, emendadas ou rasuradas (ainda que legíveis), nem 
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta). 
7.11 - A prova escrita terá duração total de 03 (três) horas. 
7.12 - Iniciadas as provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos. 
7.13 - O cartão de respostas não poderá ser substituído sob qualquer hipótese. 
7.14 - Será, automaticamente, excluído do certame o candidato que: 
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais de provas pré-determinados; 
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no item 4.2, observado de toda forma o item 7.2 e subitens, 
deste Edital; 
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
d) Ausentar-se da sala de provas, ainda que no tempo permitido, sem autorização do fiscal; 
e) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer 
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 
f) For surpreendido utilizando-se de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou 
qualquer outro material de consulta; 
g) Mantiver os equipamentos eletrônicos ligados, durante as prova, mesmo que este esteja acomodado conforme 
previsto no item 7.4.1.1 deste Edital; 
h) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
i) Não devolver o cartão de respostas; 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos 
examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
k) Deixar de assinar o cartão respostas no campo indicado. 
7.15 - Os três últimos candidatos a terminarem as provas objetivas deverão permanecer juntos no recinto, sendo 
liberados somente após os três terem entregado o material utilizado e terem seus nomes registrados na Ata, além de 
estabelecidas suas respectivas assinaturas. 
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8 - DAS CONDIÇÕES DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO:  
8.1 – A seleção consistirá de análise de currículo, de acordo com condições, critérios e documentações a seguir 
discriminados em consonância com o Anexo II deste Edital. 
8.1.1 – Todas as citações, no currículo, de cursos e experiências profissionais só serão consideradas e avaliadas se 
devidamente comprovadas mediante documentação apresentada de acordo com o Anexo II deste Edital. 
8.2 – No caso de nenhum candidato apresentar títulos e experiência profissional, será avaliado o histórico escolar, 
através do CR (coeficiente de resultado) fornecido pela instituição em que concluiu a graduação ou curso exigido 
como requisito para concorrer à vaga. Portanto, os candidatos nesta condição poderão apresentar seus currículos 
acompanhados de histórico escolar e declaração da instituição onde conste o CR obtido. 
8.3 – Na impossibilidade de avaliação do CR a comissão analisará o histórico escolar. 
8.4 – A preferência será sempre pela análise do CR, sendo a avaliação de histórico escolar alternativa para 
complementar o número de candidatos para a vaga. 
 
9 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DO TÍTULO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
9.1 - Para receber a pontuação relativa aos títulos e experiência profissional relacionado nas alíneas A e B, do Anexo 
II deste Edital, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções: 
9.1.1 - Para exercício de atividade em empresa/instituição privada, serão aceitos: 
a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; 
registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na 
avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; 
b) Declaração do empregador, com timbre da empresa, carimbos e assinatura do emitente, com a espécie do serviço 
realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego, bem como período de trabalho (início e 
fim); 
9.1.2 - Para exercício de atividade/instituição pública serão aceitos: 
a) Declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o 
período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e a descrição sintética das atividades 
desenvolvidas ou 
b) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador; 
registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso), bem como a nomenclatura do cargo, 
que deverá ser idêntica ao qual o candidato concorrerá. Nos casos onde a declaração emitida pelo setor de recursos 
humanos não informar a nomenclatura do cargo conforme descrito no quadro de vagas deste Edital, o candidato 
deverá solicitar junto à Secretaria/setor onde atuou um ATESTADO onde deverão constar o a função desempenhada, 
período, espécie de serviço realizado e descrição sintética das atividades. 
9.1.3 - Para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo serão aceitos: 
a) Contrato de prestação de serviços entre as partes, ou seja, o candidato e o contratante ou recibo de pagamento 
autônomo (RPA),  
b) Declaração do contratante que informe o período (com início e fim se for o caso), a espécie do serviço realizado e 
a descrição sintética das atividades, e/ou 
c) Declaração de exercício de profissão liberal, com a comprovação do registro profissional no órgão competente, 
contendo a data de registro. 
9.2 - Para efeito de pontuação da alínea A do Anexo II deste Edital, não será considerada sobreposição de tempo. 
9.3 - Não serão computados, como experiência profissional, os tempos de estágio e de monitoria. 
9.4 - Para efeito de pontuação da alínea A do Anexo II deste Edital, somente será considerada a experiência após a 
conclusão do curso inerente a função a que concorre. 
9.5 - Todo documento apresentado para fins de comprovação de exercício profissional deverá ser emitido pelo órgão 
de pessoal ou de recursos humanos competente, em papel timbrado, e conter o período de início e término do 
trabalho realizado, bem como a jornada de trabalho. 
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9.6 - Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado será 
aceito o diploma, devidamente registrado expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou certificado/declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação  
(MEC), acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em 
que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. 
9.7 - Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior será aceito apenas o diploma, desde que 
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil. 
9.8 - Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea E do Anexo II deste Edital, serão aceitos 
somente os certificados/declarações em que conste a carga horária. 
9.9 - Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea F do Anexo II deste Edital, será aceito 
somente o histórico escolar em que constem as disciplinas cursadas, os professores e suas titulações, a carga 
horária e a menção obtida. 
9.10 - No que se refere à alínea D, do Anexo II deste Edital, o candidato deverá apresentar a respectiva declaração 
de conclusão das disciplinas do doutorado, da autoridade competente, com a firma reconhecida, a composição da 
banca de qualificação, a aprovação da referida qualificação e as disciplinas cursadas. 
9.11 – Para a comprovação das alíneas F do Anexo II, deste edital, serão aceitos certificados de participação. 
9.12 - Todo diploma, certificado ou declaração expedido em língua estrangeira somente será considerado se 
traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
9.13 - Cada título será considerado uma única vez. 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, DE CLASSIFICAÇÃO E DE DESEMPATE: 
10.1 - Todos os candidatos terão currículos avaliados e os resultados lançados em planilha individual, conforme 
Anexo III deste Edital. 
10.2 - Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste processo seletivo, conforme artigo 
27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 
b) tiver maior tempo de exercício da profissão. 
10.3 - Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 
10.4 - Será considerada data inicial para contagem do tempo de Exercício Profissional, a data de conclusão do curso 
determinado como requisito para a função, e/ou a data de inscrição no respectivo conselho de classe quando exigido 
no requisito da função. 
10.5 – Não haverá limite para apresentação de documentos comprobatórios de tempo de serviço, sendo vedada a 
contagem cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes locais em um mesmo período. 
10.6 – Não serão computados pontos para os cursos em que a carga horária não estiver especificada no documento 
entregue.  
 
11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, REVISÃO, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: 
11.1 – Encerrado o período de inscrições, inicia-se a fase de avaliação de pré-requisitos pela Comissão designada 
por portaria própria. 
11.1.1 - Após o período de avaliação serão publicadas as listagens parciais dos candidatos inscritos e suas 
respectivas pontuações.  
11.2 – Aos candidatos que se sentirem prejudicados serão assegurados recursos, mediante requerimento individual, 
desde que: 
a) seja dirigido à Comissão Avaliadora e Organizadora do Processo Seletivo e entregue via e-mail 
processoseletivosaudepmps@gmail.comnas datas e horários a serem publicados juntamente com cada resultado 
parcial. 
b) constem obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, cargo a que concorre, fundamentação clara e 
objetiva da solicitação de revisão, conforme Anexo V deste Edital; 
11.2.1 - Decorrido o prazo de recursos serão publicados os seus resultados e posteriormente as listagens finais 
confirmando o resultado. 
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11.2.2 - Nos recursos a Comissão não aceitará novos documentos, ou substituição dos documentos entregues no 
período de inscrição e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato no requerimento de inscrição. 
11.2.3 – Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, via postal ou qualquer outro meio que não o 
especificado neste Edital. 
11.2.4 – Será dada publicidade às decisões dos recursos. 
11.2.5 – Somente o candidato ou seu procurador poderão tomar ciência do motivo que ensejou o resultado de 
recurso proferido pela Comissão de Seleção. Para tanto, deverá ser apresentada cédula de identidade com foto. 
11.3 – Os resultados finais serão publicados no dia 30 de SETEMBRO de 2022, no site oficial do município 
www.paraibadosul.rj.gov.br 
11.4. –A listagem final dos candidatos selecionados será elaborada considerando os critérios de desempate fixados 
em lei e neste Edital. 
11.5 – Todas as informações oficiais referentes ao presente Edital serão divulgadas no site do Município – 
www.paraibadosul.rj.gov.br, não se responsabilizando este Município por outras informações. 
11.6 – É de responsabilidade do candidato, acompanhar constantemente as publicações oficiais e os prazos 
referentes a esta seleção. 
11.7 – Esta contratação temporária, em caráter urgente, considerando ausência de reserva técnica para 
atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, face á ausência de 
candidatos aprovados no Concurso Público vigente. 
11.8 – Os documentos dos candidatos aprovados e não aprovados neste Processo Seletivo Simplificado 
permanecerão em poder da Secretaria Municipal de Saúde por tempo que a mesma achar conveniente para 
atender as determinações legais referentes ao controle interno e externo. 

12. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 
12.1 - O resultado final do processo seletivo será homologado pela Prefeita Municipal, publicado no Diário Oficial do 
município e divulgado no endereço eletrônico www.paraibadosul.rj.gov.br. 
12.2 – São REQUISITOS BÁSICOS para contratação através desse Edital: 
a) ter sido aprovado neste processo de seleção; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
c) possuir a idade mínima de 18 anos completos; 
d) no ato de admissão APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ORIGINAIS cujas cópias foram enviadas por e-
mail no momento da inscrição do candidato, além de 01 foto 3x4 recente, cópias da Carteira de Trabalho, do Título 
Eleitoral, do comprovante de residência, da Certidão de Nascimento/casamento e número de PIS/PASEP, além do 
NADA CONSTA CIVIL E CRIMINAL. 
12.3 – O candidato deverá se apresentar para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo 
Determinado no prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, a partir da admissão. 
12.4 - As contratações serão feitas por tempo determinado obedecidos os prazos estabelecidos na Lei Municipal n.º 
3.655/2020, ou outra que a substitua, para todos os cargos. 
12.5 – A contratação dos candidatos fica condicionada à aprovação na Perícia Médica Oficial. 
12.5.1 – Quando do chamamento para a Perícia Médica Oficial caberá ao candidato a responsabilidade pela 
realização dos exames médicos solicitados e a apresentação dos resultados nas datas e horários estipulados na 
Convocação Oficial. 
12.6 - É admitida a prorrogação dos contratos dentro dos prazos previstos na Lei Municipal n.º 3.655/2020. 
12.7 – AS CONVOCAÇÕES SERÃO FEITAS EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, 
NÃO HAVENDO ENVIO DE TELEGRAMAS. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES: 
13.1 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho e atuação no local determinado pela 
Secretaria Municipal de Saúde.   
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13.2. - Na impossibilidade de cumprir este horário ou de atuar nos locais indicados, o candidato assinará declaração 
de desistência, concordando com sua substituição pelo próximo candidato aprovado em lista de espera. 
13.3 – As convocações serão feitas SOMENTE PELO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, não havendo envio de 
telegramas, e-mails ou quaisquer outras formas de chamamento. 
13.3.1 - Será automaticamente eliminado do certame o candidato que não se apresentar na data contida na 
convocação oficial para apresentação de documentos exigidos. 
13.4 – O candidato que for assinar contrato de prestação de serviço por tempo determinado com este Município fica 
ciente de que deverão ser observadas as vedações contidas nos incisos XVI, XVII e §10 do Art. 37 da Constituição 
Federal de 1988 e demais dispositivos legais acerca de acúmulo de cargos públicos. 
13.5 – O Município de Paraíba do Sul poderá rescindir o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, 
antecipadamente, de acordo com o interesse público e no disposto na legislação vigente.  
13.6 - O prazo para impugnação deste Edital será de 01 (um) dia, contado da data de publicação do mesmo. 
13.7– O pedido de impugnação, devidamente fundamentado, deverá ser encaminhado através do email: 
processoseletivosaudepmps@gmail.com 
13.8 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora, observados os princípios 
e normas que regem a Administração Pública. 
 
 
 

Paraíba do Sul, 16 de setembro de 2022. 
 
 

Comissão Organizadora 
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ANEXO I 
QUADRO DE FUNÇÕES, REQUISITOS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA E VAGAS 

FUNÇÃO REQUISITOS C.H. 
VENCIMENT
O MENSAL 

VAGAS 

MÉDICO GENERALISTA  PSF 
 Curso de Nível Superior em Medicina; 
 Registro no respectivo Conselho de 
Classe e anuidade em dia. 

40 horas 
semanais 

R$ 7.015,98 
 05 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

 Curso superior completo em Medicina; 
 Residência Médica completa em 

Infectologia ou 
 Curso de Especialização/Pós-

Graduação em Infectologia ou 
 Título de Especialista em Infectologia ou 

em áreas correlatas à Infectologia e 
Curso de Atualização de Terapia 
Antiretroviral; 

 Registro profissional no Conselho da 
Classe e anuidade em dia. 

20 horas 
semanais 

R$ 3.507,98 
 01 

MÉDICO 
ULTRASSONOGRAFISTA 

 Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Ultrassonografia e registro no respectivo 
Conselho de Classe e anuidade em dia.  

20 horas 
semanais 

R$ 3.507,98 
 01 

MÉDICO GINECOLOGISTA/ 
OBSTETRA 

 Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia e registro no 
respectivo Conselho de Classe e 
anuidade em dia. 

20 horas 
semanais 

R$ 3.507,98 
 01 
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ANEXO II 
     QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

ALÍNEA ESPECIFICAÇÃO 
VALOR DE PONTOS 
PARACADA TÍTULO 

VALOR MÁXIMO 
DE PONTOS 

A 

Exercício, na administração pública ou 
privada, em empregos/cargos, na área 
específica a que concorre ou na área de sua 
graduação. 

0,70 (a cada seis meses 
completos, sem 

sobreposição de tempo) 

14,00 
 

B 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de doutorado (título de 
Doutor) ou certificado/declaração de 
conclusão de doutorado, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, ou revalidado 
conforme a legislação (na área da saúde). 

 
24,00 

 
24,00 

C 

Doutorando que concluiu todos os créditos do 
doutorado com comprovação dos créditos e 
de que já tenha sido aprovado no exame de 
qualificação, acompanhado do histórico 
escolar, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (na área da saúde). 

6,00 
 6,00 

D 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de mestrado (título de 
Mestre) ou certificado/declaração de 
conclusão de mestrado, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, ou revalidado 
conforme a legislação (na área da saúde). 

16,00 
 16,00 

E 
 
 

Certificado de conclusão de curso de pós-
graduação,em nível de especialização, ou 
certificado/declaração de conclusão de curso 
acompanhada de histórico escolar, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação, com carga 
horária mínima de 360 horas (na área da 
saúde). 

7,00 
 7,00 

F Curso de aperfeiçoamento com carga horária 
mínima de 30 horas (na área da saúde). 2,00 (por curso) 6,00 
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ANEXO III 
PLANILHA INDIVIDUAL DE APURAÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 
NOME: 

CARGO: 

   
ALÍNEA 

ESPECIFICAÇÃO 
TEMPO DE 
EXERCÍCIO 

PONTOS 
COMPUTADOS 

PONTOS 
ATRIBUÍDOS 

A Exercício, na administração pública ou privada, em 
empregos/cargos, na área específica a que concorre 
ou na área de sua graduação. 0,70 (a cada seis 
meses completos, sem sobreposição de tempo). 
VALOR MÁXIMO DE PONTOS 14,00 

  
 

 

B Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de doutorado (título de Doutor) ou 
certificado/declaração de conclusão de doutorado, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou 
revalidado conforme a legislação.  
PONTOS ATRIBUÍDOS E MÁXIMO 24,00 

   

C Doutorando que concluiu todos os créditos do 
doutorado com comprovação dos créditos e de que já 
tenha sido aprovado no exame de qualificação, 
acompanhado do histórico escolar, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
PONTOS ATRIBUÍDOS E MÁXIMO 6,00 

   

D Diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de mestrado (título de Mestre) ou 
certificado/declaração de conclusão de mestrado, 
fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou 
revalidado conforme a legislação. 
PONTOS ATRIBUÍDOS E MÁXIMO 16,00 

   

E Certificado de conclusão de curso de pós-graduação, 
em nível de especialização, ou certificado/declaração 
de conclusão de curso acompanhada de histórico 
escolar, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, com carga 
horária mínima de 360 horas. 
PONTOS ATRIBUÍDOS E MÁXIMO 7,00 

   

F Curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima 
de 30 horas. 2,00 (por curso). 
VALOR MÁXIMO DE PONTOS 6,00 
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ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Edital 11/2022 

NOME 

 

ENDEREÇO: 

 

TELEFONES PARA CONTATO: 

1) 2) 3) 

EMAIL: 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

 

CPF: 

 

CARGO PRETENDIDO: 

 

DATA: 
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ANEXO V 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL N.º 11/2022 

NOME DO CANDIDATO: 

FUNÇÃO: 

Nº DE INSCRIÇÃO: DATA: 

FUNDAMENTAÇÃO: 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA 

 
 
 
 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

16/09/2022 18:00 PUBLICAÇÃO EDITAL www.paraibadosul.rj.gov.br 

17/09/2022 

e  

18/09/2022 

00:01 de 17/09/2022  

às  

23:59 de 18/09/2022 

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO processoseletivosaudepmps@gmail.com 

19/09/2022 

 e 

 20/09/2022 

00:01 de 19/09/2022 

 às  

23:59 de 20/09/2022 

INSCRIÇÕES ONLINE processoseletivosaudepmps@gmail.com 

21/09/2022 18:00 RESULTADO PRELIMINAR INSCRIÇÕES www.paraibadosul.rj.gov.br 

21/09/2022 

 e  

22/09/2022 

18:01 de 21/09/2022 

 às  

23:59 de 22/09/2022 

PRAZO PARA RECURSOS INSCRIÇÕES processoseletivosaudepmps@gmail.com 

23/09/2022 18:00 

RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES www.paraibadosul.rj.gov.br 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS www.paraibadosul.rj.gov.br 

25/09/2022 08:30 PROVA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANUEL 

GONÇALVES D’ ASCENSÃO 

26/09/2022 18:00 PUBLICAÇÃO GABARITO 

 

www.paraibadosul.rj.gov.br 

 

27/09/2022 18:00 

RESULTADO PARCIAL DAS PROVAS 
www.paraibadosul.rj.gov.br 

 RESULTADO PARCIAL DA ANÁLISE DE 

TÍTULOS 

28/09/2022 

 e  

29/09/2022 

00:01 de 28/09/2022 

 Às 

 23:59 de 29/09/2022 

RECURSOS DO GABARITO E DAS PROVAS 

processoseletivosaudepmps@gmail.com 

RECURSOS CONTRA ANÁLISE DE TÍTULOS 

30/09/2022 18:00 RESULTADO FINAL www.paraibadosul.rj.gov.br 

http://www.paraibadosul.rj.gov.br/
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ANEXO VII 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO CONTEÚDO 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA  

Ginecologia: Amenorreias. Distopias genitais. Anatomia Pélvica Feminina. 
Eixo Hipotálamo-hipófise-ovário Anovulação. Anticoncepção. Puberdade 
normal e anormal. Bioética em ginecologia. Carcinoma do colo do útero. 
Ciclo menstrual normal e anormal. Climatério. Propedêutica em ginecologia. 
Diferenciação sexual. Anatomia, Desenvolvimento e Fisiologia da Mama. 
Doença inflamatória pélvica. Doenças malignas e pré-malignas da vulva. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Dor pélvica crônica. Endometriose. 
Estados intersexuais. Exames laboratoriais em ginecologia e mastologia. 
Ginecologia infantopuberal. Hiperandrogenismo. Hiperprolactinemias. 
Hormonioterapia em ginecologia e mastologia. Incontinência urinária. 
Infertilidade. Lesões intraepiteliais do colo do útero. Neoplasias benignas e 
malignas da trompa, do ovário, do útero. Pré e pósoperatório em cirurgia 
ginecológica e mamária. Radioterapia e quimioterapia em ginecologia e 
mastologia. Sangramento uterino anormal. Sexualidade feminina. Síndrome 
pré-menstrual. Ultrassonografia em ginecologia e mastologia. Mamografia. 
Urgências em ginecologia. Endoscopia em ginecologia. Violência sexual 
contra a mulher. Vulvovaginites. Lesões benignas e malignas do 
endométrio. Afecções benignas e malignas da mama. Anatomia, 
embriologia e Fisiologia do Aparelho Genital Feminino. Obstetrícia: 
Fecundação e nidação. Hormoniologia da gravidez. Modificações do 
organismo na gravidez. Placenta, cordão umbilical, Sistema amniótico. Feto 
– Estática fetal. Trajeto bacia obstétrica. Assistência pré-natal. Contração 
uterina. Parto – fase clínica e mecanismo. Puerpério normal. Patologia do 
secundamento e do puerpério. Abortamento. Prenhez ectópica. Doenças 
trofoblásticas gestacionais. Hemorragias da 2ª metade da gestação – DPP 
e IBP. Patologia do sistema amniótico. Parto prematuro. Doença hemolítica 
perinatal. Gravidez prolongada. Sofrimento fetal agudo. Complicações 
Clínicas na Gestação – Doenças Intercorrentes. Doença hipertensiva 
específica da gestação – pré-eclâmpsia. Discinesias uterinas. Diabetes e 
gravidez. Doenças infecciosas e gestação. Desproporção cefalopélvica. 
Apresentações anômalas. Gestação de alto-risco. Crescimento intrauterino 
retardado. Tocurgia. Gestação múltipla. Medicina Fetal. Puerpério 
patológico. 

MÉDICO  
ULTRASSONOGRAFISTA  

Natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnica e Equipamentos. Física 
do ultrassom. Efeitos biológicos. Dopler de carótidas e Vertebrais. Biópsias 
e drenagens do pescoço, abdome e pelve guiadas por ultrassonografia. 
Ultrassonografia abdominal, pélvica e torácica. Ultrassonografia de 
pequenas partes – cervical, bolsa escrotal e músculo esquelético. 
Ultrassonografia em obstetrícia e fetal. Avaliação Dopler na gravidez. 
Ultrassonografia em Ginecologia. Ultrassonografia transvaginal. 
Ultrassonografia das Mamas. Classificação BIRADS. Dopler Carótidas, 
vertebrais e artérias periféricas. Ultrassonografia em Pediatria. 
Ultrassonografia em Emergências Clínico-Cirúrgicas 
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MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Vigilância Epidemiologica: procedimentos técnicos e situação das doenças 
infecciosas no Brasil. Vigilância de Influenza. Antimicrobianos: classificação, 
mecanismos de ação, resistência, efeitos colaterais, princípios gerais de 
uso, associações, uso profilático. Introdução à infectologia clínica: fatores 
de virulência microbiana, mecanismos imunes de defesa, avaliação 
imunológica, agentes imunoterápicos, interferonas, tratamento 
antimicrobiano, princípios básicos no uso de antibióticos, guia de 
terapêutica antimicrobiana. Doenças Infecciosas de interesse para a Saúde 
Pública: AIDS, Amebíase, Ancilostomíase, Ascaridíase, Blastomicose, 
Botulismo, Brucelose, Cancro Mole, Candidíase, Chikungunha, 
Citomegalovirose, Coccidiomicose, Cólera, Coqueluche, Coxsackioses, 
Criptococose, Criptosporidiase, Dengue, Difteria, Doença de Chagas, 
Doença de Lyme, Doenças Diarreicas Agudas, Doença Meningocócica, 
Donovanose, Endocardites Infecciosas, Enterobíase, Enteroviroses, 
Escabiose, Eritema Infeccioso, Esquistossomose Mansônica, 
Estafilococcias, Estreptococcias, Estrongiloidiase, Exantema súbito, Febre 
Amarela, Febre Maculosa Brasileira, Febre Purpúrica Brasileira, Febre 
Tifóide, Filaríase por Wuchereria bancrofti, Giardíase, Gonorréia, 
Hanseníase, Hantavirose (Síndrome Cardiopulmonar), Hepatites A, B, C, D, 
E, Herpes Simples, Histoplasmose, Infecção pelo Papiloma Vírus Humano 
(HPV), Infecções das Vias Urinárias, Leishmaniose Tegumentar Americana, 
Leishmaniose Visceral, Leptospirose, Linfogranuloma Venéreo, Malária, 
Meningite por Haemophilus Influenzae, Meningite Tuberculosa, Meningites 
Virais, Meningoencefalites por Criptococcus, Mononucleose Infecciosa, 
Oncocercose, Paracoccidiomicose, Parotidite Infecciosa, Peste, 
Pneumonias,Poliomielite, Psitacose, Raiva, Rubéola e Síndrome da 
Rubéola Congênita, Sarampo, Shigelose, Sífilis Adquirida e Congênita, 
Teníase/Cisticercose, Tétano Acidental, Tétano Neonatal, Toxoplasmose, 
Tracoma, Tuberculose, Varicela/Herpes Zoster, Zika. Infecções por 
Clamídias. Micoses endêmicas. Acidentes por animais peçonhentos. 
Mordedura de animais. Complicações infecciosas dos queimados. Infecções 
hospitalares. Isolamento. Quarentena. Normas de biossegurança. Cuidados 
com materiais biológicos. Infecções transfusionais. Imunizações. 
Peritonites. 

MÉDICO GENERALISTA PSF 

Abordagem geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação e 
testes diagnósticos. Anemia, distúrbios dos leucócitos, das plaquetas e da 
coagulação. Câncer: etiologia, diagnóstico, estadiamento, tratamento e 
síndromes paraneoplásicas. Colagenoses, vasculites, gota, osteoartrite, 
espondiloartropatias soronegativas. Comas, cefaléias, doenças 
cerebrovasculares, polineuropatias e síndromes medulares. Diabetes 
mellitus; distúrbios funcionais: (hipotálamo-hipofisário, tireoide, adrenal, 
paratireoide e gônadas) dislipidemias e distúrbios hidroeletrolítico. Doenças 
do esôfago, doença péptica, pancreatite, hepatites, cirrose hepática, 
diarreia, desnutrição, alcoolismo, hemorragia digestiva, doença inflamatória 
intestinal. Doenças por bactérias, vírus, protozoários, tuberculose, 
esquistossomose, septicemia, SIDA e DST. Infecção urinária, insuficiência 
renal, síndromes nefrítica e nefrótica, doenças da bexiga e da próstata. 
Infecções pulmonares, asma, DPOC, doença intersticial pulmonar, embolia 
pulmonar, hipertensão pulmonar e doenças da pleura. Insuficiência 
cardíaca, hipertensão arterial, doença coronariana, febre reumática, 
endocardite infecciosa, miocardites, cardiopatias, trombose venosa 
profunda e doenças do pericárdio. Manifestações cutâneas das doenças 
sistêmicas. 

 


