
Prefeitura Municipalde Natalândia- MG 
"Honestidade e compromisso com o bem comum 

Gestão 2021/2024 

PUBLICADO EM 9sDTA, DH PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 04/2021 

No (a)/woP.m.oJale cONiRATAÇAO TEMPORÁRIA 

Por meio ALL- 

Devenpgser tedoe5 

DE ENFERMEIRO 

CPF: 449.655. 13 
TOT 

OMUNICÍPIO DE NATAL Estado de Minas Gerais, através de 
seu Prefeito. no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas inscriçöes 
para o 4 Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal. por prazo 
determinado, do ano de 2021, para atender às necessidades de excepcional interesse 

público para a função de Enfermeiro. 

1. DAS DISPOosIçÕES PRELIMINARES 

1.1.0 processo seletivo simplificado será regido pelas regras do presente 

Edital e da Lei Municipal n° 181, de 14 de setembro de 2007. 

1.2. A seleção dos candidatos será publicada nos locais de costume da sede 

da Prefeitura e consistirá no somatório de pontos da contagem de tiítulos e da experiëncia 

comprovada. 

1.3. O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de profissionais 
para contratação temporária pelo período de 6 (seis) meses, podendo ser prorTogada pelo 

mesmo prazo. 

1.4. O chamamento dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de 

clessificação. 

1.5. O Contrato por prazo determinado extinguir-se-å sem direito a 

indenizações: 

a) pelo témino do prazo contratual; 
b) por iniciativa do contratante, observado o interesse publico: 

c)por inicativa do contratado; 
d) pela extinção ou exclusio do projeto, delfinidos pelo contratante. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições ser�o recebidas entre o dia 26 de maio de 2021 até às 
12h do dia 7 de junho de 2021, exclusivamente, em razão da pandemia. pelo e-mail 

rreleituramunicipal a nalalandia.ig. gov br. 

2.2. Para inserever-se no processo seletivo simpliticado o candidato deverá 
preencher os requisitos abaixo: 

a) Ser brasileiro ao ou naturalizado; 

b) Ter no minimo 18 (<dezoito) anos completoS; 
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c) Ter cumprido as obrigaçoes e cheargos militares prev istos em lei: 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais: 
e) Encontrar-se no pleno gozo de seus direitos civis e politicos: 

) Possuir nivel de escolaridade exigido para o desempenho da lunção 
Possuir habilitação legal para o exercicio de protissão regulamentada. 
h) Nao estar em grupo de risco. segundo criterios e orientaçdes das 

autoridades publicas de saúde no entrentamento ao COVID-19, 

2.3. No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e 
fornecer copias dos documentos a seguir: 

a) Carteira de ldentidade: 
b) Cartão do CPF: 
c) Titulo de Eleitor e comprovante da última votaçåo 
d) Certificado de Reservista, se do sexo masculino: 

e)Curriculum vitae; 
) Cedula de ldentidade ou prova de inscrição do respectivO conselho, no 

caso de profissão regulamentada. 
9)Historico escolar. declaração ou certificado de conclus�o de curso. 

2.4. No alo de sua inscrição o candidato deverá preencher a ficha cadastral 
informando seus dados pessoais e endereço. 

2.A veracidade das informações prestadas na inscrição é de inteira 

responsabiltdade do candidato. que assume as consequèncias por eventuais erros de 

preenchimento, decorrendo em conhecimento e accitação das condições deste Decreto e 
do respectivo edital. 

2.6. O candidato deverá comprovar as infomações prestadas na inscrição 

que efetuou com os respectivos documentos, quando chamado para contratação0. 

2.7. Não serão aceitas inscrições condicionais ou por correspondëneia. 
Verificado. a qualquer tempo, o recebimento de inscriçåo que não atenda a todos OS 

requisitos será ela cancelada. 

3. DAS VAGAS 

3.1. Serão oferecidas as seguintes vagas: 

FUNÇÃO VAGAS LOTAÇÃ0 JORNADA VENCIMIENTO 
DE 

TRABALHO | 
40 h'semaais Enfermeiro Secretaria RS 4,905.12 

Municipal de 
Saude 

3.1.1. O processo de chamamento e admissào dos candidatos aprovados 
neste processo seletivo dar-se-å de acordo com a necessidade do serviço publieo. 
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3.1.2. iventualmente. em caso de necéssidadé poderdo ser convocades 
outros profisionais em ordem deerescente, classilieadoN para o cadastro de reserva. 

3.2. As atribuiçòes da lunçåo sâo descritas sumariunenle a seguir: 

FUNÇÃO DESCRIÇ SUMÁRIA 
Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrulura 
básica da instituição de saúde, püblica ou privadia, e 

exercer chelia de serviço e de unidade de enlermagem 
organizare dirigir os serviços de enlermagem e de suas 

atividades técnicas c auxiliares nas empresas prestadoras 

desses servIços; 

plancjar, organiZar, coordenar, execulur e avaliar os 

SCrviços de Assisténeia de entermagem; 

prestar consulioria. auditoria e emilir parecer sobre 

materia de cniermagem; 
ENFERMEIRO exercer consultas de entermagem, bem como cuidados 

diretos de maior complexidade lécnica e que exijam 
conhecimecntos cientilicos adequados a capacidade de 

tomar deciSÖeS imedialas; 

participar na claboração do planejamento, Cxecuçåo e 
avaliação da programação de saude e dos planos 

assisteneiais de saude; 

prescrever medicamentos previamente estabelecidos em 

programas da saúde pública e em rolina aprovada pela 
instituição de saúde: 

parlicipar em projetos de construçåo ou retorma de 

unidade de internação; 
prevenir e controlar sistematicamente a inlecção 

hospitalar, inclusive como membro das respectivas 
comissóes; 

participar na elaberação de medidas de prevençãoe 
controle sistemático de danos que possam ser causados 
aos pacientes durante a assistëncia de entermagem: 

participar na prevenção e controle das doenças 

transmissiveis em gerale nos programas de vigilancia 
epidemiologIca; 
prestar assistencia de centermagema gestante. parturiente 
puerperal e ao recém-nascido; 

participar dos programas e das atividades de assistèneia 

integral á saúde individual e grupos especilicos. | 

particularmente daqueles prioritirios e de alto riscox 

acompanhur a evolugão e o trabalho de parte: 

-exeeutar e assistir serviços de obstetricia em situação de 
emergéncia e executar parto sem distorcin: 

participar de programas 

sanitária visando a mclhoria de saide do individuo, da 

lamilia e diu populugio em geral; 

atividades de educaçao 
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Gestao 2021/2024 participar dos programas de treinamento e 
aprimoramento de pessoal de saude. particularmente dos 

programas de educação continuada; 

participar dos programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevençao de acidentes e de doenças 
profissionais de trabalho: 

participar na elaboração e na operacionalização do 
SIstema de referëncia e contra reterencia do paciente nos 

diterentes niveis de atenção à saúde; 

participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada 
á assistëncia de saude 
prestar assistencia a parturiente e ao parto normal: 

identificar as distólicas obstétricas e tomadas de 
providenca ate chegada de medico, 

realizar episiotomia e episiografia, com aplicação de 
anestesia local quando necessária; 

observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho: 

exeeutar outras taretas correlatas. 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. 0 Processo Seletivo dar-se-á mediante somatório de pontos da 

contugem de titulos e da experiencia comprovada, os quais deverão constar ao curriculum 

iiae de torma detalhada com a identilicação dos títulos e especialmente da carga horária 
dos cursos de aperfeiçoamento. 

4.2. Para contagem de titulos e experiéncia comprovada na área de atuação 
serão considerados os descritos n0 quadro abaixo: 

FUNÇAO CRITERIO 
Habilitação 

Minima _ 
Classificação Mestrado/Doutorado 
Classificação 

ESPECIFICAÇÃO 
Superior em 

PONTOS 

Entemagem 
Enfermeiro 20 

Pós-Graduação Lato 0 

densu 
Tempo de Serviço ano I ponto por ano 

pontos por curso 
Cursos de curta Cursos liVres na area 
duração na årea, 

com no minimo 20 

horas cada. 

(1) Até o limite de 70 (setenta) pontos. 

.3. Para comprovação do tempo de serviço serão aceitos Carteira de 
Trabalho e Previdència Social CTPS, cópia do contrato de trabalho pelo regime especial. 

Rua Natailcio, 560 - Centro -Nalalândia/MG CEP 38.658-000 

CNPJ: 01.593.752/0001-76| profeilura@natalancta.mg gov.br | Fonos: (38) 3675.8010/3675-8164 



Prelenura Municipal de Nataländia-MG 
"Honestidade e compromisso com o bem comum 

/2024 
pata o tempo de serviço prestado na respcetiva função ou ainda certidão de tempo de 
serviço prestado em cargos ou empregos correlatos å lunção para a qual concorre. 

5. CLASSIFICAÇÃO 

5.1. A classiticação tinal dos candidatos consistirá no somatório de pontos 
da contagem de titulose da experiéncia comprovada. 

5.2. Os candidatos classificados serão chamados obedecendo à ordem 
deerescente de pontos. com resultado previsto para o dia 08/06/2021. 

5.3. Na classilicação final. entre candidatos com igual número de 
pontuação. serão fatores de desempate: 

a) maior tempo de serviço na função exigida ou equivalente. na 

administração püblica. por meio das informações apresentadas, 
valendo para este caso também o número de dias trabalhados; 

b) maior lempo de serviço na lunção; 

c)candidato mais idoso; 
d) candidato com o maior número de lilhos ou dependentes menores de 

21 anos. 

6. DA CONTRATAÇÃO 

6. A contratação e o exercicio da função dependerão da comprovação 
dos seguintes requisitos básicos: 

a) classilicação no processo seletivo simplificado; 
b) 1dade minima de 18 (dezoito) anos completados até a data da 

contrataçao; 
c) aptidão fisica e mental para exercicio da função mediante apresentação 

de atestado laboral; 

d estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar: 
e) escolaridade em conformidade com a habilitação exigida: 
PIS- PASEP; 
g)declaração de Bens e Valores; 
h) declaração de acúmulo de cargos. 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. A escolaridade minima da função objeto deste processo seletivo 
simplificado � a que segue: 

FUNÇÃO 
Enfermeiro 

HABILITAÇÃO 
Curso de Entermagem em nivel superior e habilitação legal | 

pauril o exercieio da prolissião 

competente (COREN) 
Registro no Conselho 
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2021/2024 
7.2. A homologação do resultado Será públicadá nos locais de costume. na W 

sede da Prcleilura Municipal. 

7.3. A não observáncia dos prazos e a inexatidão das informações ou a 

constataçaão, mesmo que posterior, de irregularidades nos documentos, eliminará o 

candidato do processo seletivo. 

7.4. Os candidatos serão contratados em regime administrativo, ficando 

vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. 

7.5. A inscrição no processo seletivo simplificado implicará na aceitação, 
por parte do candidato, das normas contidas neste edital. 

1. Comprovada, a qualquer tempo, iregularidade ou ilegalidade na 

apresentação das informações, o candidato será excluído do processo. 

7.7. O candidato que nos últimos dois anos, tenha sido demítido ou 
exonerado do serviço público, após processo administrativo, sofrido rescisão contratual. 

após sindicancia e, por fim, tenha sido demitido por justa causa será eliminado da lista de 

classificação. 

7.8. E de responsabilidade do candidato manter no setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Natalândia seu endereço e dados pessoais 

atualizados. 

7.9. O candidato classificado que não aceitar a vaga ofertada será 

considerado desistente, seu nome será climinado da lista de classificação e assinará termo 

de desisténcia. 

7.10. Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmulo ilegal de 
cargos, emprego ou funções. nos temos das Constituiçõöes Federal e Estadual, da Lei 
Organica do Municipio ou do Estatuto dos Servidores Publicos MuniCipais. 

7.11. O candidato poderá interpor recurso contra a classilicação final. nas 

24 horas após a divulgação da lista de classificação. 

7.12. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição eserita, dirigida 
à comissåão de seleção e devidamente instruidos com documentos necessarios e 

encaminhados para o e-mail prefeitura.municipal@ natalandia.mg.gov.br., não sendo 
consideradas reclamações verbais, ressalvado os recursos contra a prova objetiva. 

descritos no item 7 deste edital. 

7.13. A comissão de processo scletivo simpliticado emitira parecer 
conclusivo sobre o recurso, no prazo máximo de 24 horas, encaminhando-o para o 

dirigente do órgão de recursos humanos da Prefeitura Municipal. que decidirá em igual 

prazo 
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7.14. Os candidatos conitrataãos ficam vinculados às disposições da Lei 
Municipal n 181. de 149 2009. e. subsidianiamente. à Lei Federal n' 8.745. de 9 de 

setembro de 1993. 

7.15.Oprocesso seletivo simplificado terå validade de 1 (um) ano. contado 

da data da homologação do resultado. prorrogável por igual periodo. 

7.16. Os casos omissos deste Edital e as decisöes que s fizerem 

necessárias serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

7.17. Fica eleito o Foro da Comarca de Bonfinópolis de Minas. Estado de 

Minas CGerais. para dirimir questões oriundas do presente processo seletivo. 

Nataländia (MG). 25 de maio de 2021. 

Geral&eMagela GomesS 
Prefeito 
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