
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE 

SERVIÇO DE SAÚDE 

 

O município de Nova Lima, pessoa jurídica de direito público e interno, representado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICA a abertura das inscrições e 

estabelece normas para a realização do Processo Seletivo Simplificado, adiante 

denominado PSS, destinado a selecionar profissionais para atender a necessidade de 

contratação temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme disposto na Lei 1533/97 e alterações e no Decreto 

Municipal nº 10.747 que "Prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade 

pública decorrente da pandemia do COVID-19, de que trata o art. 1º do Decreto 

Municipal 10.065, de 11 de maio de 2020.", para as vagas descritas neste 

Regulamento. 

Etapa Data Horário 

    

 
Período de inscrições e entrega de 
documentação comprobatória das 
informações curriculares prestadas 

durante a inscrição. 

  26/01/2021 à 

27/01/2021 

Dias, 26/01/2021 e 

27/01/2021, das 

9h00min as 

16h00min 

    

    

 Data e horário de divulgação do   

 
1ª ETAPA 

resultado preliminar da 1ª ETAPA 29/01/2021  

 ANÁLISE CURRICULAR DO PRÉ- 
REQUISITO 

 A partir das 17h00min 

    

 Data e horário para interposição de 
recurso em relação ao resultado da 1ª 
ETAPA – ANÁLISE CURRICULAR E  

 
01/02/2021 

 
Das 09h00min às 

14h00min 
 DO PRÉ- REQUISITO   

    

 Data e horário de divulgação do 
resultado final da 1º ETAPA, do 

resultado do(s) recurso(s) 
interposto(s) e da lista de 

selecionados para participar da 2º 
ETAPA – ENTREVISTA 

02/02/2021 A partir das 17h00min 

    

  
  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2ª ETAPA 

 
Data e horário da 2ª ETAPA – 

ENTREVISTA 

 
03/02/2021 

e 
04/02/2021 

Conforme local e 
horário constantes no 

cronograma de 
entrevistas 

Data e horário de divulgação do 
resultado preliminar da 2ª ETAPA – 

ENTREVISTA 

 
05/12/2020 

 

 
A partir das 17h00min 

Data e horário para interposição de 
recurso em relação ao resultado da 2ª 

ETAPA – ENTREVISTA 

 
08/02/2021 

 
Das 09h00min às 

14h00min 

Data e horário de divulgação do 
resultado final do PSS, do resultado 
do(s) recurso(s) interposto(s), em 

relação a 2ª ETAPA – ENTREVISTA 
–, e de homologação do PSS. 

 

 
09/02/2020 

 

 
A partir das 17h00min 

 

2 - DAS ETAPAS 

O PSS será composto de 02 (duas) ETAPAS, ambas de caráter eliminatório e 

classificatório, sendo a primeira constituída da ANÁLISE DO REQUISITO DE 

INVESTIDURA / INFORMAÇÕES CURRICULARES e a segunda constituída de 

ENTREVISTA. 

3.- DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DOS DOCUMENTOS  

3.1 As inscrições e entrega de currículos serão realizadas nos dias 26 e 27  janeiro de 

2021, das 9h00min (nove horas) às 16h00min (dezeseis horas).As inscrições se darão 

de forma PRESENCIAL.O candidato que tiver interesse e disponibilidade imediata 

para contratação para o exercício das atividades de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE deverá comparecer na Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de 

Educação em Saúde - Sala 204, para inscrição e entrega de documentação exigida, 

no horário de 09h00min as 16h00min. Endereço: Rua Chalmers, nº 91 – Bairro: 

Centro, Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.000-204. Telefone 

para contato. (31) 3541-4417. 

No ato da inscrição o candidato deverá entregar a documentação descrita no item 

3.3, Formulário ANEXOI e Declaração de Saúde ANEXO II devidamente 

preenchidas. Os documentos deverão ser entregues em envelope e após conferência 

dos documentos, o candidato receberá um comprovante de entrega. 



3.2.  O período de inscrição será de dois dias contados a partir da data de publicação 

deste documento.  

3.3. Documentação exigida no ato de inscrição 

 Fotocópia Cédula de Identidade RG; 

 Fotocópia Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

 Currículo com as atividades profissionais; 

 Formulário preenchido e assinado. ANEXO I. 

 Declaração de Saúde ANEXOII. 

4.- DA VAGA - O candidato selecionado, mediante classificação, será convocado para 

atender exclusivamente à necessidade temporária e de excepcional interesse público, 

na área da saúde pública e comunidade. 

VAGA Nᵒ CARGA HORÁRIA PRÉ- REQUISITOS 

Auxiliar de 

serviço de 

Saúde 

30 40horas semanais a) Diploma ou certificado do Curso do Ensino 

Fundamental Completo 

b) Idade de 18 a 50 anos 

c) Gozar de boa saúde e não pertencer ao grupo 

risco para COVI-19  

d) O candidato deve atender todos os requisitos 

do ITEM 6 do regulamento 

 

 5. -ATIVIDADES DO CARGO: Participar de campanhas preventivas; participar de 

reuniões profissionais e cursos de capacitação; participar de reuniões com 

profissionais da saúde, de treinamentos específicos para dialogar com a população; 

orientar a comunidade para promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos; 

observar o ambiente físico, detectar problemas (saúde e social) e orientar a população 

sobre a disponibilidade de serviços da rede municipal; orientar higiene e etiqueta 

social; rastrear focos de doenças específicas; visitar o local do foco ( ruas, 

estabelecimentos,casa, escola e bairro); verificar as condições do local; verificar fontes 

de risco; checar informações; informar aos órgãos competentes; informar a 

coordenação para acionar fiscalização sanitária; orientar sobre o uso da água; orientar 

sobre condições de higiene, conservação de alimentos, tratamento e limpeza de caixa 

d´água; disposição do lixo e coleta seletiva de lixo; conscientizar sobre a criação de 

animais. Executar tarefas administrativas;  utilizar recursos de informática; cadastrar a 

família; planejar roteiro de visitas; realizar mapeamentos da área;executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 



6.-REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO:  

6.1- Escolaridade: Fundamental Completo   

6.2- Idade: 18 a 50 anos 

6.3- Habilidades: apresentação pessoal (autoconhecimento e autocuidado), 

conhecimento (entender e explicar a realidade), excelente comunicação 

(expressar-se e partilhar informações), relação interpessoal (empatia e 

colaboração), cultura digital (acesso mídias sociais e digitação), argumentação 

(defender idéias com base em informações confiáveis),  Responsabilidade e 

Cidadania. 

6.4 Jornada de Trabalho: 40 horas 

6.5 Salário: 

6.6 Declaração de Saúde: O candidato deve assinar uma declaração afirmando 

que goza de plena saúde, principalmente no que tange a saúde física e mental. 

 

6.6 Vedação na participação no processo seletivo:Tendo em vista que o PSS 

tem como objetivo a formação de uma equipe que atuará junto à comunidade e 

nas vias públicas, fica vedada a participação e contratação de candidatos 

pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo 

coronavirus (covid-19), conforme lista abaixo: diabetes,  insuficiência renal crônica, 

doença pulmonar obstrutiva crônica (dpoc), enfisema pulmonar, asma moderada 

ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; 

doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica 

severa;  imunodeprimidos, obesidade mórbida com imc igual ou superior a 40; 

cirrose ou insuficiência hepática; gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano 

de idade; responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas 

com confirmação de diagnóstico de infecção por coronavírus (COVID-19). 
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