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EDITAL 669/2013 

De 29 de Julho de 2013 
 
 

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, em 
consonância com o Decreto nº. 8.722 de 22 de Janeiro de 2.008, que regulamentou o artigo 24, 
inciso I, da Lei Municipal n.º 6.251 de 19 de Abril de 2.005, alterado pelo Decreto nº. 9.306, de 09 
de dezembro de 2009 e Decreto nº 10.389 de 23 de julho de 2013 COMUNICA aos servidores 
municipais, através deste Edital, que será realizado processo seletivo destinado a formação de 
cadastro reserva para preenchimento de vagas das funções atividades abaixo especificadas, 
independente de expressa indicação do local de trabalho, na Estratégia de Saúde da Família – 
ESF, na Secretaria Municipal de Saúde. 
Estabelece ainda, as instruções que regularão todo o processo seletivo ora instaurado, a saber: 
 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS: 
 
1 – Do PROCESSO 
 

1.1 – O presente processo seletivo tem por objetivo a formação de cadastro reserva, sendo as 
vagas preenchidas durante o prazo de validade do mesmo, na Função Atividade, de livre 
designação e exoneração do Prefeito Municipal, em conformidade com os artigos nºs. 24 a 28 da 
Lei Municipal nº 6.251 de 19 de Abril de 2.005, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 8.722 de 
22 de janeiro de 2.008, alterado pelo Decreto nº. 9.306 de 09 de dezembro de 2009 e Decreto nº 
10.389 de 23 de julho de 2013, descritas abaixo, para prestação de serviços no âmbito da 
Estratégia de Saúde da Família, destinadas aos atuais ocupantes dos empregos públicos de: 

 

• AUXILAR DE SAÚDE BUCAL;  

• AGENTE DE ENFERMAGEM;  

• CIRURGIÃO DENTISTA e  

• ENFERMEIRO. 
 

2 – Das FUNÇÕES ATIVIDADES 
 

FUNÇÃO ATIVIDADE HORARIO DE TRABALHO 
AGENTE DE SAÚDE ESF  7: 30 as 11: 30 e 13: 00 as 17: 00 h  

ENFERMEIRO ESF  7: 30 as 11: 30 e 13: 00 as 17: 00 h  
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF 7: 30 as 11: 30 e 13: 00 as 17: 00 h 
CIRURGIÃO DENTISTA  ESF  7: 30 as 11: 30 e 13: 00 as 17: 00 h  

 
2.1 – As atividades deverão ser desenvolvidas nas unidades da Estratégia de Saúde da Família 
no município e em conformidade com o Anexo I do Decreto Municipal nº 8.722 de 22 de janeiro de 
2.008, alterado pelo Decreto nº. 9.306 de 09 de dezembro de 2009 e Decreto nº 10.389 de 23 de 
julho de 2013. 
2.2 – A remuneração do servidor designado para a Função Atividade será composta pelo 
vencimento referente ao seu emprego de origem e pela retribuição pecuniária correspondente à 
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função exercida, cujos valores são os dispostos no Anexo XII da Lei Municipal nº 6.251 de 19 de 
Abril de 2.005, atualizados. 

 
3 – Carga horária semanal  
 
3.1 – A carga horária semanal será de 40 horas, incluindo horário noturno, sábado, domingo, 
feriado, ponto facultativo e escala de revezamento, se necessário. 
 

4 – Comissão de Processo Seletivo   
 
4.1 – O processo seletivo será realizado pela Comissão de Processo Seletivo com os seguintes 
membros: 
 
- Maria Cristina de Pauli Torres 
- Renata Cristina Favaretto Silva 
- Mara Cristina Pereira 
- Ana Lígia Rozato Foschini 
- Vagner Aparecido Prates 
 

5 – Das Inscrições 
  
5.1 – As inscrições serão recebidas, exclusivamente pela internet, no período de 31 de julho a 06 
de agosto de 2013. 
5.1.1 – Para inscrever-se o candidato deverá, no período descrito no item 5.1: 
a) Acessar o site www.ibamsp-concursos.org.br 
b) Localizar o Processo de Seleção Interna; 
c) Digitar seu número de matrícula funcional; 
d) Preencher total e corretamente o formulário de inscrição. 
 
5.1.2 – Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 
 
5.2 – Para inscrição, o servidor municipal, deverá preencher os requisitos exigidos abaixo: 
5.2.1 – Ter formação técnica ou habilitação reconhecida por órgão oficial, exigida para o 
desenvolvimento das atividades, de acordo com a tabela abaixo: 
 

FUNÇÃO ATIVIADADE ESCOLARIDADE E EXIGÊNCIA 

CIRURGIÃO DENTISTA ESF 
SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA, 
COM REGISTRO NO CRO 

ENFERMEIRO ESF  
SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM 
COM REGISTRO NO COREN 

AGENTE DE SAÚDE ESF 
CURSO COMPLETO DE AUXILIAR OU 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO 
NO COREN 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL ESF 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E 
REGISTRO NO CRO 

 
5.2.2 – Ser lotado atualmente como AUXILAR DE SAÚDE BUCAL para a vaga de AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL ESF; AGENTE DE ENFERMAGEM para a vaga de AGENTE DE SAÚDE ESF; 
ENFERMEIRO para a vaga de ENFERMEIRO ESF e CIRURGIÃO DENTISTA para a vaga de 
CIRURGIÃO DENTISTA ESF; 
5.2.3 – Ter condições físicas e mentais para o exercício da função. 
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5.3 – O preenchimento do formulário implica na aceitação, por parte do servidor, de todas as 
condições exigidas para a participação no presente Processo Seletivo. 
5.4 – Caso a inscrição do candidato não atenda ao disposto neste Edital, a mesma poderá ser 
indeferida, ocasião em que será divulgada em Edital de Indeferimento das Inscrições a ser 
divulgado nos sites do IBAM e da Prefeitura.   
 

6 – Da Habilitação 
 
O processo seletivo constará das seguintes etapas: 
 
6.1 – Prova escrita de conhecimentos específicos: 
6.1.1 – A prova escrita de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório, constará de 20 
(vinte) questões de múltipla escolha, que serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (pontos) 
sendo que cada uma valerá o correspondente a 5 (cinco) pontos, cuja duração máxima será de 
02:00 h. (duas horas). 
6.1.2 – Será considerado habilitado, apenas o candidato que obtiver aproveitamento igual ou 
superior a 70% (setenta por cento) das questões das provas de conhecimentos específicos, 
tornando-o apto a participar da avaliação de CURRICULO VITAE E TEMPO DE SERVIÇO. 
6.1.3 – A prova escrita de conhecimentos específicos será realizada no dia 18 de agosto de 
2013, às 9:00 hs, em local a ser definido e publicado no jornal  TRIBUNA IMPRESSA, atos 
oficiais, no dia de 14 de agosto de 2013, bem como site da prefeitura e IBAM. 
6.1.4 – O programa da prova escrita de conhecimentos específicos será o constante do Anexo I 
do presente edital. 
 
6.2 – Avaliação de currículo vitae e tempo de serviço:  
6.2.1 – Os pontos serão apurados através da somatória entre titulação, cursos (de acordo com a 
área de atuação, com ênfase em Atenção Básica) e tempo de serviço (efetivo exercício no 
emprego de origem).  
6.2.1.1 – Para a vaga de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL – ESF, serão pontuados na seguinte 
forma: 
a) Nível médio na modalidade técnico, relacionado com a área de atuação: 5 pontos; 
b) Curso Universitário diretamente relacionado com a área da Saúde e com as atribuições da 
função atividade a ser exercida: 10 pontos. 
6.2.1.2 – Para a vaga de AGENTE DE SAÚDE – ESF, serão pontuados na seguinte forma: 
a) Nível médio na modalidade técnico em Enfermagem: 5 pontos; 
b) Curso Universitário relacionado com a área da Saúde, e com as atribuições da função atividade 
a ser exercida: 10 pontos. 
6.2.1.3 – Para as vagas de CIRURGIÃO DENTISTA ESF e ENFERMEIRO ESF, serão 
pontuados na seguinte forma: 
a) Premiações de entidades de classe, entidades públicas ou privadas, desde que o assunto 
premiado tenha relação com as atribuições da função atividade: 3 pontos; 
b) Obras literárias ou pareceres técnicos elaborados pelo candidato e devidamente publicados, 
desde que relacionados com a função atividade: 3 pontos; 
c) Curso de especialização “lato sensu” (em Saúde Pública, Saúde da Família, Saúde Coletiva e 
Saúde Comunitária) relacionado, diretamente, com as atribuições da função atividade a ser 
exercida: 16 pontos; 
d) Curso de mestrado (em Saúde Pública, Saúde da Família, Saúde Coletiva e Saúde 
Comunitária) relacionado, diretamente, com as atribuições da função atividade a ser exercida; 24 
pontos; 
e) Curso de doutorado (em Saúde Pública, Saúde da Família, Saúde Coletiva e Saúde 
Comunitária) relacionado, diretamente, com as atribuições da função atividade a ser exercida; 32 
pontos; 
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6.2.1.4 – Pontuação para todas as vagas:  

a) Congressos, palestras, cursos técnicos ou profissionalizantes, na área de atuação, 
promovidos por entidades públicas ou privadas, exceto pela Prefeitura, com expedição de 
certificado:  

Carga Horária do Curso Pontos Limite máximo de 
certificados 

2 a 4 horas 0,3 02 
5 a 8 horas 0,4 02 

9 a 14 horas 0,5 02 
15 a 20 horas 0,7 02 
21 a 48 horas 1,0 02 
49 a 60 horas 1,5 02 
61 a 90 horas 2,0 02 

91 a 120 horas 3,0 02 
Acima de 120 horas 4,5 02 

b) Congressos, palestras e cursos de capacitação promovidos pela Prefeitura:  
Carga Horária do Curso Pontos Limite máximo de 

certificados 
2 a 4 horas 0,5 02 
5 a 8 horas 0,7 02 

9 a 14 horas 1,0 02 
15 a 20 horas 2,0 02 
21 a 48 horas 3,0 02 
49 a 60 horas 4,5 02 
61 a 90 horas 5,5 02 

91 a 120 horas 6,0 02 
Acima de 120 horas 7,0 02 

c) Cada ano de efetivo exercício no emprego atual: 1,0 ponto. 

d) A designação oficial, através de ato do Senhor Prefeito Municipal, para participação como 
membro titular ou suplente de Conselhos ou Fundos Municipais e Comissões de diversas 
naturezas, valerá 0,20 (vinte centésimos) pontos por nomeação comprovada, podendo chegar ao 
máximo de 1,0 (um) ponto a cada processo seletivo. 
 
6.3 – Somente deverão entregar as cópias referentes ao ítem 6.4, os servidores classificados na 
prova de conhecimentos específicos. 
 
6.4 – O servidor inscrito no presente processo e classificado na prova de conhecimentos 
específicos deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia do certificado ou diploma de conclusão 
dos cursos, bem como de participação em palestras, congressos e certificado de conclusão de 
curso profissionalizante, em data a ser divulgada posteriormente e publicada no jornal TRIBUNA 
IMPRESSA, atos oficiais e site da prefeitura e IBAM. 
 
6.5 – Todos os cursos ou títulos com data de conclusão superior a 05 (cinco) anos, contados 
retroativamente da data de abertura do presente edital, não serão considerados válidos para fins 
de pontuação, exceto os certificados de conclusão do ensino médio profissionalizante e 
graduação em curso universitário que não estarão sujeitos à validade por prazo determinado. 
Cursos de especialização, mestrado e doutorado não estão sujeitos à validade por prazo 
determinado. 
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7 – Da Classificação 
 
7.1 – A nota final será obtida através da somatória dos pontos obtidos na prova de conhecimentos 
específicos, avaliação do curriculum vitae e tempo de efetivo exercício no emprego de origem. 
7.2 – Serão considerados aprovados no presente processo seletivo, os candidatos que atenderem 
a todos os requisitos estabelecidos neste Edital. 
7.3 – Os servidores municipais habilitados serão classificados em ordem decrescente pela 
somatória dos pontos obtidos. 
7.4 – No caso de igualdade dos pontos obtidos, terá preferência, sucessivamente, o servidor 
municipal que: 
7.4.1 – Tiver maior tempo na classe atual; 
7.4.2 – Tiver maior referência da classe atual; e 
7.4.3 – For o mais idoso. 

 

8 – Das Disposições Finais 
 
8.1 – O resultado final do processo seletivo será divulgado, através de Edital, expedido pela 
Secretaria Municipal de Administração e publicado no jornal TRIBUNA IMPRESSA, nos atos 
oficiais do município, e no site www.araraquara.sp.gov.br e site do IBAM www.ibamsp-
concursos.org.br. 
8.2 – O presente processo seletivo terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, após sua 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período.   
8.3 – A inscrição do servidor municipal, no presente processo seletivo, importará no conhecimento 
das presentes instruções e na aceitação das condições, tais como se acham estabelecidas neste 
Edital e nas normas legais pertinentes. 
8.4 – A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo 
que verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do 
servidor municipal, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal. 
8.5 – O servidor municipal inscrito terá prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação do ato, 
para a interposição de recursos ou pedidos de revisão perante a Comissão de Processo Seletivo. 
8.6 – Caberá ao Prefeito do Município de Araraquara a homologação dos resultados finais. 
8.7 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo. 
 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, Secretaria de Administração, aos 29 (vinte 
nove) dias do mês de julho de 2.013 (dois mil e treze). 
 

 
 
 

LUIZ ZACCARELLI 
Secretário da Administração 

 
 
 
 

MARCELO FORTES BARBIERI 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - PROGRAMA 
 
 
Obs: Comum para todas as funções 
 
- Processo Ensino - Aprendizagem; 
- Processo Saúde - Doença; 
- Políticas Nacionais de Saúde; 
- Conceitos e princípios para organização do SUS; 
- P.N.H.; 
- As competências profissionais e o processo de trabalho em Saúde; 
- Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade; 
- Território como espaço geo-social, político, econômico e sanitário; 
- Diagnóstico e planejamento em saúde na atenção Básica - SIAB; 
- Participação e controle social como ferramenta da gestão para o cuidado; 
- Trabalho em equipe e processo grupal: interfaces entre processo grupal e 
as equipes.  
- Educação Permanente 
- Diretrizes Nacionais para o Programa Saúde da Família 
 

 


