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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE 
PROVAS OBJETIVAS  PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGAS, DESTINADAS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DA PREFEITURA DE JURUAIA.  

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA, Estado de Minas Gerais, TORNA PÚBLICO a abertura de  
de inscrições, nos termos da Lei Municipal nº 1.147 de 10/02/2012  e Leis Complementares nº 04 de 
18/02/2011 e nº 15 de 23/01/2013, para o PROCESSO SELETIVO DE PROVA OBJETIVA , para 
Ingresso, em caráter temporário, do Emprego/ Público  de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
(ESF do Bairro Mata do Sino), ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE FARMÁCIA, FARMACÊUTICO, 
MÉDICO DE PSF, NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO e PSICÓLOGO. 
  
O processo seletivo será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, caso 
existam, sendo realizado sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Juruaia, Assessorado 
pela Empresa ARN e acompanhado pela comissão nomeada pela Portaria  nº 102, de 01/02/2013, 
assinada pelo Senhor Prefeito Municipal. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

O processo seletivo destina-se ao provimento em caráter temporário de 01 (uma) vaga para  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF do Bairro Mata do Sino), 01 (uma) vaga para 
ASSISTENTE SOCIAL, 01 (uma) vaga para AUXILIAR DE FARMÁCIA, 01(uma) vaga para  
FARMACÊUTICO, 02 (duas) vagas para MÉDICO DE PSF, 01 (uma) vaga para NUTRICIONISTA, 01 
(uma) vaga para EDUCADOR FÍSICO e 01 (uma) vaga para PSICÓLOGO, cujas atribuições estão 
previstas no ANEXO I deste edital. 

 

Nota 1 : Por falta de candidato classificado no concurso, está sendo oferecida a vaga neste processo 
para o cargo de Atendente de Farmácia. 
 
Nota 2:   Área de abrangência PSF Bairro Mata do Sino: Incluindo o Bairro Ponte Preta, Bairro Areias, 
Bairro, Barro Preto, Bairro Guine, Bairro Guinézinho, Bairro Córrego do Jacu, Bairro Grotão, Bairro 
Córrego do Sino, Bairro Santana, Sítios (Borda da Mata), Bairro Mata do Sino (distrito). 

 

Os candidatos aprovados, classificados e contratados estarão sujeitos ao disposto na Lei Municipal nº  
1.147 de 10/02/2012 e Leis Complementares nº 04 de 18/02/2011 e nº 15 de 23/01/2013, no que 
couber, e demais disposições legais aplicáveis. 

 

1.1 EMPREGO – ESCOLARIDADE - CARGA HORÁRIA – VENCIMENTOS:  

EMPREGO ESCOLARIDADE C/H SALÁRIO  
TAXA DE  

INSCRIÇÃO 

Agente Comunitário de 
Saúde Ensino Fundamental 40 horas R$ 785,40 R$ 60,00 

Assistente Social 

Nível superior em 
Serviço Social, 

devidamente inscrito 
no Conselho da 

Classe. 

40 horas R$ 1.792,54 R$ 80,00 
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Auxiliar de Farmácia 
Ensino Fundamental 

Completo 
40 horas R$ 678,00 R$ 60,00 

Farmacêutico 

Nível superior em 
Farmácia, 

devidamente inscrito 
no Conselho da 

Classe. 

40 horas R$ 1.149,06 R$ 80,00 

Médico de PSF 

Nível superior em 
Medicina, 

devidamente inscrito 
no Conselho da 

Classe. 

40 horas R$ 9.192,48 R$ 80,00 

Nutricionista 

Nível superior em 
Nutrição, devidamente 
inscrito no Conselho 

da Classe. 

40 horas R$ 1.378,87 R$ 80,00 

Educador Físico 

Nível superior em 
Educação Física, 

devidamente inscrito 
no Conselho da 

Classe. 

40 horas R$ 864,56 R$ 80,00 

Psicólogo 

Nível superior em 
Psicologia, 

devidamente inscrito 
no Conselho da 

Classe. 

40 horas R$ 1.792,54 R$ 80,00 

 

 

1.2 O candidato, ao ingressar no cargo do referido processo, assinará o contrato de trabalho que terá 
duração de 12 (doze) meses atribuído pelo regime jurídico estatutário para todos os cargos, podendo 
ser exonerado ou prorrogado pelo prazo máximo do processo seletivo a qualquer momento durante 
este período, de acordo com o desempenho do candidato na execução de sua função, de acordo com 
as necessidades da Administração, enquanto perdurar o programa para o qual foi contratado ou até a 
homologação de Concurso Público. 

 

1.3 Para ingressar ao cargo o candidato deverá prover dos seguintes requisitos: 

a. Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a), ou estrangeiro (a) nos termos da 
Emenda Constitucional, nº 19/98; 

b. Não registrar antecedentes criminais; 
c. Ter, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos, na data da contratação; 
d. Gozar de boa saúde física e mental; 
e. Estar no gozo dos direitos políticos e, se do sexo masculino, estar quite com o 

Serviço Militar;   
f. Possuir escolaridade, habilitação legal e preencher os requisitos correspondentes aos 

níveis exigidos para a função; 
g. Não ter sido exonerado ou demitido a bem do serviço público Federal, Estadual ou 

Municipal; 
h. No caso de candidatos aposentados deverão apresentar o documento comprobatório 

de aposentadoria e CTPS devidamente anotada; 
i. Ter comprovação de disponibilidade no Cadastro Nacional de Saúde para o cargo em 

questão. 
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j. Apresentar exame médico admissional, realizado por médico do Departamento de 
Saúde, com o objetivo de avaliar as condições de saúde do candidato e detectar 
eventuais alterações orgânicas, incompatíveis com as atividades a serem exercidas.  

                   

 

1.4 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 02 (dois) anos a contar da data de 
homologação do mesmo, podendo, ainda, ser prorrogado por igual período, se houver candidatos 
aprovados e ainda não contratados. 

1.5 Será excluído do processo seletivo o candidato que:  

1.5.1 Apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova;  

1.5.2 Apresentar-se em outro local que não seja o previsto no Edital para a realização da prova;  

1.5.3 Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado;  

1.5.4 Não apresentar documento que o identifique nos termos deste edital;  

1.5.5 Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

1.5.6 Ausentar-se da sala de prova levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou 
outros materiais não permitidos, e não autorizados;  

1.5.7 Ausentar-se da sala de prova, antes de decorrido o prazo determinado pelo fiscal de sala;  

1.5.8 For surpreendido, durante a realização da prova, comunicando com outras pessoas ou 
utilizando-se de quaisquer meios de consulta;  

         1.5.9 Estiver portando ou fazendo uso de qualquer meio eletrônico de comunicação, inclusive 
celulares, agendas eletrônicas, relógios digitais, laptop, ou outros equipamentos similares;  

1.5.10 Estiver portando armas;  

1.5.11 Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas;  

1.5.12 Não devolver integralmente o material solicitado; 

          1.5.13 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

          1.5.14 Lançar mão de meios ilícitos na entrega da documentação;  

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 Não será permitida a inscrição por procuração. 

2.2 Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile ou Internet, nem tampouco as condicionais e 
extemporâneas. 

2.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, bem como das condições previstas em Lei, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

2.4 O candidato é totalmente responsável pelas informações contidas na ficha de inscrição e a 
inexatidão das afirmativas ou irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificadas 
posteriormente, acarretarão na nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, ficando o 
candidato desclassificado, de forma irrecorrível, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal. 

2.5 O candidato aprovado poderá ser desclassificado se no ato da contratação não atender os 
quesitos constantes deste edital. 

2.6 A taxa de inscrição deverá ser paga no ato da i nscrição, na sede da Prefeitura Municipal de 
Juruaia, e será reembolsada, se por força maior o p rocesso seletivo for cancelado.  

2.7 Não será reservada vaga para deficiente, pois não atende ao §1o art. 37 do Decreto Nº 3.298, de 
20/12/1999. 
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2.8 Se houver deficientes inscritos 

2.8.1 O atendimento à condição especial ficará sujeita à análise da viabilidade e razoabilidade do 
pedido, pela comissão organizadora e examinadora do processo seletivo e, uma vez deferidas as 
inscrições, fica vedada qualquer inclusão ou exclusão de dados na ficha de inscrição.  

2.8.2 O candidato portador de deficiência(s) participará do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere o conteúdo, avaliação, critérios de aprovação, 
data, duração, horário, local de aplicação, julgamento da prova, nota mínima exigida e demais 
critérios estabelecidos neste Edital.  

2.8.3 O candidato deficiente inscrito aprovado, através deste edital e na forma do Decreto 3.298, de 
20/12/1999, além das exigências pertinentes aos demais candidatos, sujeitar-se-á, por ocasião do 
ingresso, a exame médico específico para comprovação da deficiência declarada e avaliação entre a 
compatibilidade da(s) deficiência(s) de que é portador e as atividades a serem desempenhadas, 
sendo desclassificado o candidato cuja(s) deficiência(s) for considerada incompatível com as 
atribuições do cargo ou se constatada inexistência da deficiência declarada, sendo que, comprovada 
a existência de má fé, poderá haver prejuízos de ordem administrativa, civil e criminal.  

2.9 No ato da inscrição os candidatos aos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF do 
Bairro Mata do Sino), ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR DE FARMÁCIA, FARMACÊUTICO, MÉDICO 
DE PSF, NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO e PSICÓLOGO deverão preencher a ficha de 
inscrição e entrega - lá ao responsável em envelope com identificação do lado de fora, com nome do 
candidato, o número da carteira de identidade, dentro do envelope os seguintes documentos: 

− Xerox do RG e Conselho da Classe ( quando for o caso) 

− Habilitação mínima exigida ao cargo a que concorre 

− Declaração de tempo de serviço no cargo a que concorre, expedida por órgão competente, para 
critério desempate. 

 

Obs: Levar as vias originais para serem autenticado os xerox no ato da inscrição. 

 

2.10 CRONOGRAMA:  
 
As datas aqui previstas estão sujeitas as eventuais alterações mediante divulgação prévia: 
 
 2.10.1 Período de inscrição : de 14 a 28 de fevereiro de 2013, de 8:00 às 12:00 horas e de 
13:00 às 16:00 horas, no Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Juruaia, localizada à 
Rua Ana Vitória, 135, Centro. 
 

2.10.2  Realização da Prova : Prova Objetiva de Múltipla Escolha dia 10 de março na Escola 
Municipal Professora Nair Gaspar de Resende, localizada à rua dos Silveiras, 124, Centro, com início 
às 9:00 horas e término as 12:00 horas. Os portões serão fechados as 08:50 horas. 

 
2.10.3 Resultado da prova Objetiva : dia 12 de março de 2013, com divulgação através de 

Edital a ser afixado no saguão da Prefeitura Municipal de Juruaia e no site WWW.arnsaude.com.br  
  
2.10.4 Recursos : dia 13 de março de 2013 
 
2.10.5 Resultado Final : dia 15 de março de 2013, por divulgação através de Edital a ser 

afixado no saguão da Prefeitura Municipal de Juruaia e no site WWW.arnsaude.com.br  

 

 

3. DAS PROVAS:  

3.1 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 20 (vinte) questões de 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, FARMACÊUTICO, 
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MÉDICO DE PSF, NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO e PSICÓLOGO  com questões de múltipla 
escolha. Para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF do Bairro Mata do Sino) e 
AUXILIAR DE FARMÁCIA, a prova objetiva constará de 10 (dez) questões de CONHECIMENTOS 
GERAIS e 10 (dez) questões de CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA. Os conteúdos 
programáticos constam no ANEXO II, parte integrante deste edital. 
3.2 A duração da prova será de 3 horas, não havendo prorrogação deste período, em hipótese 
alguma, mesmo que seja em virtude de necessidade de afastamento de candidato da sala de prova.  

3.3 Os candidatos deverão comparecer ao local das provas com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de 
antecedência, quando os portões serão abertos.  

3.4 Após encerrado o horário para o ingresso do candidato no recinto de aplicação da prova, que se 
dará 08:50 horas, serão fechados os portões e não será permitida a entrada de candidato em atraso 
para realização das mesmas, qualquer que seja o motivo alegado, bem como não será admitido 
qualquer recurso pela não execução da prova, sob qualquer alegação ou prova documental, que 
vierem a ser apresentados.  

3.5 Somente serão admitidos na sala de provas os ca ndidatos que estiverem munidos de 
originais de Cédula Oficial de Identidade (RG) ou C arteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia), admitindo-se cópia autenticada, e do c omprovante de inscrição. Os documentos 
deverão estar em perfeitas condições, de forma a pe rmitir a identificação do candidato com 
clareza.  

3.6 A prova será individual, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, notas, impressos, máquinas de calcular ou telefones celulares. 

3.7 Não será aceito qualquer tipo de questionamento durante a realização da prova, por parte do 
candidato, com relação a eventuais dúvidas constantes das questões.  

3.8 O candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido acompanhamento de um 
dos fiscais.  

3.9 Ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de aplicação das 
provas em conjunto. 

3.10 Não serão atendidas solicitações para aplicação de provas em local, dia e horário fora dos 
preestabelecidos neste edital. 

3.11 Os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, não poderão deixar a sala, antes de 60 
(sessenta minutos) do início das mesmas.  

3.12 Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.  

3.13 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  

3.14 O candidato deverá assinalar / preencher as respostas das questões com caneta preta ou azul,  
– na Folha de Respostas, devidamente identificada e assinando-a em campo específico.  

3.15 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregá-la ao fiscal, juntamente com a folha de 
respostas.  

3.16 O gabarito da prova será publicado no Painel de Informações da prefeitura e no site 
WWW.arnsaude.com.br  no doa 10 de março, após a realização da prova. 

 

  
4. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: 
  
4.1 A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte), e terá caráter eliminatório e 
classificatório. Será composta de 20 questões com valor de 1,0 (um) ponto cada. 
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4.1.1 Será desclassificado e, portanto eliminado, o candidato que tirar nota inferior a 50 % (cinquenta 
%).  

4.2 Em caso de igualdade de classificação, considerar-se-á os seguintes critérios para o desempate, 
seguindo a ordem: 

 4.2.1 Possuir maior tempo de trabalho no cargo pretendido, através de declaração por órgão 
competente devendo ser entregue no ato da inscrição; 

 4.2.2 Possui maior idade. 

4.3 O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do primeiro 
dia útil após a publicação da convocação acarretará na desclassificação do mesmo.  

 

5. DOS RECURSOS: 

 

5.1 No prazo máximo de 01(um) dia útil, contados a partir da publicação dos resultados, os 
candidatos poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que fundamentados em 
erro material ou omissões objetivamente constatáveis, sendo vedado, em qualquer caso, o 
questionamento de critérios de julgamento do examinador ou nota por ele atribuída. 

5.2 O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, e deverá ser protocolado pelo candidato na área de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Juruaia. 

5.3 Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora. 

5.4 O recurso apresentado fora do prazo será indeferido.  

5.5 Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não ser reconhecido, como não o 
serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de valor emitidos pelos examinadores e as notas 
atribuídas.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS: 

 

6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita 
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais 
pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento.  

6.2 Motivarão a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis, à burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital, bem como o 
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida. 

6.3 A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.  

6.4 Caberá ao Prefeito a homologação do resultado deste Processo Seletivo.  

6.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de 
homologação de seus resultados, prorrogável por mais 02 (dois) anos, a critério da administração.  

6.6 O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação da 
classificação definitiva e, se aprovado, durante todo o prazo de validade deste processo, junto a 
Departamento Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura de Juruaia, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível à Prefeitura informá-lo da nomeação, por falta da citada 
atualização.  

6.7 As atribuições de cada cargo constam no Anexo I deste edital, conforme Leis Municipais nº 1.147 
de 10/02/2012, nº 15 de 23/01/2013 e Lei Complementar nº 04 de 18/02/2011.  

6.8 A Prefeitura não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:  
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a)endereço não atualizado  

b)endereço de difícil acesso  

c)correspondência devolvida  

d)correspondência recebida por terceiros  

 

6.9 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data da avaliação, cabendo 
aos candidatos a responsabilidade de acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações 
referentes a este processo seletivo.  

6.10 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas 
neste Edital, implicará sua eliminação do processo.  

6.11 Os candidatos habilitados classificados serão nomeados para os cargos vagos, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação definitiva, segundo a conveniência da Administração. 

6.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora processo.  

6.13 Após ser considerado apto nos exames de capacidade física e mental (exame admissional), o 
candidato será admitido e contratado sob o regime jurídico estatutário . 

6.14 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, valendo, 
para esse fim, a homologação do processo seletivo divulgado pela Prefeitura Municipal de Juruaia. 

6.15 Os candidatos com cadastro de reserva só assumirão o cargo, assim que surgir a vaga ou de 
acordo com a necessidade da administração. 

6.16 Os candidatos que atenderem à convocação para admissão e recusarem-se ao preenchimento 
da vaga, serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado através de Termo de Desistência. 

6.17 A divulgação será realizada através de uma minuta deste edital, dar-se-á através dos meios de 
comunicação disponíveis e de uso comum no Município, e ou através de avisos afixados no painel da 
Prefeitura e ainda no site www.arnsaude.com.br  
 
6.18 À Prefeitura de Juruaia é facultada a anulação total ou parcial do presente processo seletivo, 
antes de sua homologação, se constatada irregularidade substancial insanável. 

 

Juruaia, 14 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

................................................................. 
Álvaro Mariano Júnior 

Prefeito 
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ANEXO I  

 DAS ATRIBUIÇÕES 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF do Bairro Mata do Sino) : desenvolver atividades de 
prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, sob supervisão e acompanhamento do 
enfermeiro Instrutor Supervisor lotado na unidade básica de saúde de sua referência. É vedado ao 
ACS desenvolver atividades típicas do serviço interno nas unidades básicas de saúde de sua 
referência. 
 
ASSISTENTE SOCIAL : elaborar projetos compreendidos na área de atuação, através da 
metodologia e técnicas de Assistência Social. Coordenar os trabalhos de caráter social junto às 
equipes vinculadas. Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário 
com as ESF e academia de saúde. Discutir e refletir com as ESF e Academia de Saúde a realidade 
social, as formas de organização social dos territórios e as estratégias para lidar com as 
diversidades. Estimular as ESF para conhecer as famílias no seu contexto, com suas crises e 
potencialidades, concebendo-as como espaços de desenvolvimento individual e grupa. Realizar 
atividades educativas  com profissionais do NASF e ESF. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA : Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, 
validade e laudo; organizar os medicamentos nas prateleiras, bem como verifica sua quantidade em 
relação à ficha de estoque; elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, 
Prontos Socorros e medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas 
fichas, relatar as necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de 
demanda, bem como, as validades próximas ao vencimento; auxiliar na elaboração dos relatórios e 
pedidos de medicamentos dos programas de Alto Custo e Dose Certa, distribuir medicamentos aos 
pacientes nas Unidades Básicas de Saúde e atender aos pacientes do Alto Custo; executar outras 
tarefas correlatas que lhe forem atribuídas pelo superior imediato; participar de programas de 
educação continuada; Auxiliar o farmacêutico em suas atividades; desempenhar tarefas afins. 
 
FARMACÊUTICO : responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda. Controlar o estoque de 
medicamentos e colaborar na elaboração de estudos e pesquisas de famacodinâmicas e toxilógicas. 
Emitir parecer técnico a respeito de produtos e equipamentos utilizados na farmácia, principalmente 
em relação à compra de medicamentos. Controlar psicotrópicos e fazer boletins de acordo com a 
vigilância sanitária. Planejar e coordenar a execução de assistência farmacêutica no município. 
Coordenar o consumo e a distribuição dos medicamentos. Elaborar e promover os instrumentos 
necessários, objetivando o desempenho adequado das atividades de armazenamento, distribuição e 
controle de medicamentos pelas unidades de saúde. Avaliar o custo do consumo de medicamentos. 
Realizar supervisão técnico administrativa em unidades de saúde do município no tocante a 
medicamentos e sua utilização. Realizar treinamento e orientar profissionais da área. Dispensar 
medicamentos e acompanhar a dispensação realizada pelos funcionários subordinados, dando a 
orientação necessária e iniciar o acompanhamento do uso (fármaco vigilância). Realizar 
procedimentos técnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem utilizados. Acompanhar 
a validade dos medicamentos e seus remanejamentos.Fiscalizar as farmácias e drogarias quanto ao 
aspecto sanitário. Executar outras atividades afins. Com os hipertensos e diabéticos do município 
fazer acompanhamento e controle das patologias, evitando o surgimento e a progressão das 
complicações, reduzindo o número de internações hospitalares, bem como a mortalidade devido a 
esses agravos. Com a população sadia realizar campanhas de prevenção e promoção á saúde. 
Junto com os profissionais do NASF e ESF realizar atividades educacionais continuadas. Aos 
pacientes tuberculosos, hansenianos e aidéticos, realizar palestras, campanhas e acompanhamento 
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domiciliar. Os pacientes idosos e outros com dificuldades na identificação de medicamentos, fazer 
acompanhamento domiciliar evitando assim erros na medicação.Com os profissionais do NASF e 
ESF realizar atividade educacional continuada. 
  
NUTRICIONISTA: Elaborar projetos Terapêuticos, compreendidos na área de atuação, através de 
metodologia e técnicas de nutrição;Atendimento ambulatorial de nutrição à comunidade, principais 
orientações em relação ao excesso de peso, desnutrição, Diabetes, Hipertensão arterial e 
dislipidemias; Realização de palestras à comunidade e funcionários da Unidade sobre alimentação 
aos Diabéticos e Hipertensos; Realização de atividades com grupo de gestantes e grupo de idosos;  
Elaboração de dieta caseira e orientações gerais para paciente com alimentação via gastrostomia; 
Acompanhamento de pacientes pós-internação, análise e sugestão de condutas dieoterápicas de 
acordo com enfermidades específicas, observação da aceitação e evolução das dietas, orientações, 
acompanhamento e orientação de pacientes com alimentação via enteral, treinamento da família na 
administração da alimentação; Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e 
enfermos); Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle 
higiênico-sanitário; participar de programas de educação nutricional;  

 
EDUCADOR FÍSICO: Elaborar projetos Terapêuticos, compreendidos na área de atuação, através de 
metodologia e técnicas de educação física; Promover atividades recreativas e artísticas, empregando 
técnicas e materiais apropriados, conforme a faixa etária, a fim de despertar e desenvolver 
comportamentos sadios, sociais e criativos entre as crianças, adolescentes e os idosos;  
Organizar jogos e entretenimentos, e outras atividades a serem desenvolvidas pelas crianças; 
Desenvolver com as crianças trabalhos de desenho, pintura, modelagem, teatro, canto e dança, para 
estimular e desenvolver sua criatividade; Prescrever atividades físicas no âmbito da aptidão física, do 
esporte, da prevenção, da recreação e, em determinadas situações, da reabilitação;Planejar e 
executar atividades para a terceira idade;Planejar e executar atividades para recuperação da saúde 
da comunidade, desenvolvendo trabalhos individuais e coletivos;Executar outras atribuições afins.  
 
PSICÓLOGO: Elaborar projetos Terapêuticos, compreendidos na área de atuação, através de 
metodologia e técnicas de psicologia; Atendimento ambulatorial psicológico à comunidade;Atuar no 
âmbito da educação, saúde, lazer, trabalho, segurança, justiça, comunidades e comunicação, com o 
objetivo de promover, em seu trabalho, o respeito à dignidade e integridade do ser humano;Procede 
ao estudo e análise dos processos intrapessoais das relações interpessoais, possibilitando a 
compreensão do comportamento humano individual e de grupo, no âmbito da comunidade de várias 
naturezas, onde quer que se dêem estas relações; Aplicar conhecimento teórico e técnico da 
psicologia, com o objetivo de identificar e intervir nos fatores determinantes das ações e dos sujeitos, 
em suas histórias pessoais, familiares e sociais, vinculando-as também a condições políticas, 
históricas e culturais;Desempenhar suas funções e tarefas profissionais individualmente e em equipes 
multiprofissionais,  voltados para a saúde da família e da comunidade;Desempenhar suas funções e 
tarefas profissionais individualmente e em equipes multiprofissionais, aos profissionais da unidade de 
saúde da família. 
 
 
MÉDICO DO PSF: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações 
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e 
idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as 
atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas 
na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da 
saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 
contra-referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar 
exames complementares; Verificar e atestar óbito; Executar as atribuições comuns a todos os 
profissionais que integram a equipe saúde da família e executar outras atividades correlatas. 
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

Para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL, FARMACÊUTICO, MÉDICO DE PSF, 
NUTRICIONISTA, EDUCADOR FÍSICO e PSICÓLOGO.: Conhecimentos específicos da 
área. 
 
Para os cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF do Bairro Mata do 
Sino) e AUXILIAR DE FAMÁCIA: conhecimentos gerais e conhecimentos básicos de 
informática. 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nome do Candidato (a)________________________________________________ 
 
Endereço  _________________________________Bairro____________________ 
 
Cidade___________________________________Telefone___________________ 
 
Documento de Identidade  ________________________DN_____/_____/_______ 
 
Cargo Concorrido ____________________________________________________ 
 

Juruaia, _________, de ….............. de 2013. 
 

Declaro aceitar todas as condições transcritas no edital 001/2013 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
...................................................................................................................................... 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

 
Nome do Candidato (a)________________________________________________ 
 
Endereço  _________________________________Bairro____________________ 
 
Cidade___________________________________Telefone___________________ 
 
Documento de Identidade  ________________________DN_____/_____/_______ 
 
Cargo Concorrido ____________________________________________________ 
 

Juruaia, _________, de …..................... de 2013 
 

 
Esta inscrição só terá validade se estiver anexado o comprovante de pagamento da 
mesma. 


