
 

 

 

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº005/2017 

 

O Município de Irupi, Estado do Espírito Santo, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público que 

fará realizar contratação temporária através de PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO de análise curricular para provimento de 01 (uma) vaga de 

Agente de Combate a Endemias com carga horária de 40 horas semanais. 

 

A contratação visa subsidiar a disponibilidade de profissional para 

atendimento às necessidades de excepcional interesse público na área de 

saúde, a fim de garantir a continuidade dos serviços básicos essenciais 

prestados aos munícipes e o exercício de atividades de vigilância, 

prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão da Secretaria de 

Saúde do Município. 

  

 

1- DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

 

1.1- Função, habilitação e requisitos exigidos, carga horária e salário base, 

encontram-se discriminados abaixo: 

 

FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

Habilitação: Nível Médio ou Técnico Completo 

Conclusão, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 

continuada (o curso poderá ser concluído até 01 mês após a posse);  

Salário Base: R$1.014,00 (um mil e catorze reais) 

Vagas: 01 (uma)  

Carga Horária: 40 horas semanais 



 

 

 

Atribuições Gerais  

 

I – Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 

SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado; 

 

II - Diagnóstico, tratamento, busca ativa e notificação, e que existem outras 

que são desenvolvidas no mesmo território da APS, tais como controle 

ambiental, de endemias, de zoonoses, de riscos e danos à saúde que ainda 

não foram incorporadas integralmente pela APS; 

  

III - Ações de Vigilância em Saúde, incluindo a promoção da saúde, devem 

estar inseridas no cotidiano das equipes de Atenção Primária/Saúde da 

Família, com atribuições e responsabilidades definidas em território único de 

atuação; 

 

2- INSCRIÇÕES 

2.1 – Os currículos deverão ser protocolados entre os dias 13 a 20 de 

novembro de 2017 na Portaria da Prefeitura Municipal de Irupi/ES – situada 

na Rua Jalmas Gomes de Freitas – 151, Bairro Centro, Irupi/ES, entre 12:00 e 

18:00 horas, contendo todos os documentos descritos em item 2.2. 

2.2- O candidato deverá entregar juntamente com o Currículo, cópias dos 

documentos relacionados abaixo, exigidos como pré-requisito, bem como 

cópias xerográficas documentos dos quesitos I e II (ver itens 3.1 e 3.2): 

a) Identidade 

b) CPF 

c) Título de Eleitor 

d) Comprovante de Residência 



 

 

e) Diploma e/ou histórico escolar e/ou comprovante de conclusão de 

escolaridade mínima exigido para a função, expedido por Instituição de 

Ensino devidamente reconhecidos pelo MEC; 

f) Comprovantes dos itens 3.1e 3.2; 

 

 

3- CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A análise de currículo terá caráter classificatório, portanto os 

candidatos que não apresentarem documentos comprobatórios em anexo 

ao currículo serão eliminados do processo.  

 

Serão analisados e pontuados no Currículo os seguintes itens: 

3.1– Quesito I: Experiência Profissional; 

3.2– QuesitoII: Qualificação Profissional – curso de formação; 

 

Qualificação Profissional  

a) Serão considerados para fins de pontuação: Diploma reconhecido 

pelo MEC e registro no conselho de classe, Certificados/Declarações 

de Conclusão de Curso de Qualificação, Oficinas, Atualizações, 

Treinamentos, Palestras, Seminários, Projetos, Congressos e monitoria 

nos quais constem a carga horária. 

 

b) Para fins de pontuação, os Certificados/Declarações apresentados 

deverão constar no Currículo e estar relacionados à área. 

 

 

Descrição Pontos atribuídos Máximo de títulos 

Especialização/Pós 

graduação Lato Sensu 

02 02 



 

 

concluída 

Formação em Curso 

Superior 

04 02 

Experiência Profissional * 0,5 06 

Curso de qualificação 

profissional com carga 

horária superior a 30 

horas 

0,2 05 

 

 

Máximo de pontos: 16 pontos 

 

* A cada 06 meses de Experiência Profissional no âmbito Municipal,Estadual 

ou Federal será atribuído 0,5 ponto. Este deverá ser comprovado através de: 

Declaração ou certidão de tempo de serviço expedido pelo órgão 

empregador, do Poder Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito 

da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão 

expedidor, datado e assinado, que comprove atuação no cargo pleiteado. 

 

4- COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

4.1 – Pós Graduação Lato Sensu, mediante certificados (diploma); 

4.2 – Formação em curso Superior, Mestrado mediante certificados 

(diploma); 

4.3 – Cursos de qualificação profissional deverão ser comprovados por meio 

de certificados. 

4.4 – Não serão computados pontos para os cursos de formação de grau 

inferior ao exigido como pré-requisito ao exercício da função; 

 

5- CLASSIFICAÇÃO GERAL E CRITÉRIO DE DESEMPATE 



 

 

 

5.1- Será considerado classificado o candidato que obtiver maior pontuação 

no somativo dos critérios de avaliação. 

 

5.2- O resultado será divulgado no dia 23 de novembro de 2017 no site oficial 

do Município de Irupi no endereço eletrônico www.irupi.es.gov.br. 

 

5.3- O candidato aprovado deverá apresentar a documentação necessária 

para efetivar a contratação até o dia 27 de novembro de 2017. 

 

5.4- O critério de desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade: 

a) Candidato que obtiver maior pontuação na qualificação profissional; 

b) Candidato que obtiver maior pontuação na experiência profissional; 

b) Candidato com maior idade. 

 

 

6- REQUISITOS PARA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

6.1– A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante assinatura de 

contrato de prestação de serviço entre o Município de Irupi e o Contratado 

nos termos da Lei Municipal. 

 

6.2– Para a efetiva contratação, o candidato deverá apresentar a 

documentação especificada a seguir, em cópia xerográfica, devendo 

apresentar o documento original, se solicitado, a qualquer tempo: 

*CPF 

*RG 

*Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento; 

*Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; 

*Título de Eleitor 



 

 

*Laudo Médico ORIGINAL de aptidão para a função (emitido por Médico do 

Trabalho) 

*Atestado de boa conduta (expedido pelo Departamento de Identificação 

–site:www.sesp.es.gov.br)  

*Carteira de Trabalho (xerox das págs. 7 e 8) 

*02 (duas) fotos 3×4 (coloridas e recentes) 

*PIS ou PASEP; 

*Comprovante de Residência; 

*Certificado de Alistamento Militar ou Dispensa (para o sexo masculino); 

  

6.3– O candidato convocado que não comparecer no prazo, horário e local 

a ser estabelecido para entrega dos documentos complementares para 

efetivação da contratação, automaticamente será considerado desistente. 

 

Irupi/ES, 09 de novembro de 2017. 

 

 

 

______________________________________________ 

ANASTÁCIA CRISTINA DE ALMEIDA 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 


