
Edital de Processo Seletivo nº 010/2007 
 

“Abre inscrições para o Processo Seletivo à Contratação de 
profissionais da área de saúde, através do Programa de Saúde  
da Familia-PSF.” 

 
    Lenoir José Pelizza, Prefeito Municipal do Município de Coronel Freitas-SC., no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Decreto 
Municipal nº 3.144/2002, de 04 de fevereiro de 2002, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo de Candidatos para contratação de pessoal por prazo 
determinado para atendimento ao Programa de Saúde Familiar, criado pela Lei Municipal nº 1.424/2005, de 22 de 
junho de 2005, da realização do Processo Seletivo para os cargos abaixo relacionados. 
 

CARGO Nº DE 
CARGOS 

C.H VALOR 
EM R$ 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Médico Clínico Geral 02 40h 7.799,10 Superior Completo e Registro  
  O padrão de vencimento dos cargos é o estabelecido na Lei Municipal nº 1.528/07 de 22 de maio 
de 2007 e Lei Municipal nº 1.245/2001. 
 
  I – NORMAS QUE REGEM O PROCESSAMENTO DESTE PROCESSO SELETIVO: 

A. – Este Processo de Seleção reger-se-á pelas normas do presente Edital; 
B. – O Prefeito Municipal designará, através de Portaria Municipal, as Comissões que irão 

elaborar, fiscalizar e coordenar todas as etapas relativa ao processo; 
C. – O presente processo de seleção e habilitação de candidatos a uma vaga  para contração de 

profissionais para trabalharem na Unidade Sanitária do Município através do Programa de Saúde da Familia-PSF, 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e ampla publicidade dos atos; 

D. – Outras tarefas pertinentes, ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos – Setor de Pessoal. 
 
  II. - INSCRIÇÕES: 
   A. - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

   Abertura das inscrições: 23/07/2007 
    Encerramento das inscrições:  27/07/2007 
    Local das inscrições: Prefeitura Municipal de Coronel Freitas-SC.  
    Horário das inscrições: das 8h00m às 11h30m     
                                        Recolhimento do valor da Taxa de Inscrição: O recolhimento do valor de 
inscrição deverá ser efetuado no BESC, na conta 11.195-4, com boleto fornecido pelo município. 
    Valor da Inscrição: No valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o cargo de 
Médico.  
    “Não serão aceitas inscrições por correspondências, condicionais ou 
provisórias. A inscrição poderá ser feita por procurador, através de instrumento específico, com firma 
reconhecida”. 
 
   B. – DOCUMENTOS E REQUISITOS: 

1. – Nacionalidade: O candidato deverá ser brasileiro, nato, ou naturalizado; 
2. – Idade: Mínima de 18 anos completos até a data da realização da prova. 
3. – Obrigações Civis:  estar quite com as obrigações civis, eleitorais e 

militares (sexo masculino). 
4. – Documentação: No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os 

seguintes documentos (original e cópia reprográfica): 
a)cópia reprográfica, frente e verso, do Documento de Identidade, comprovando 

ser o candidato brasileiro, devendo ser apresentado também o original deste documento, o qual deve estar em boas 
condições de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. Para fins deste Processo Seletivo, são 
considerados documentos de identidade: as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de 



identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documentos de 
identidade, como, por exemplo, as do CRM, etc.; a Carteira de Trabalho e Previdência Social; e a Carteira Nacional 
de Habilitação com fotografia e assinatura, na forma de Lei Federal nº 9.503/97; 

b) procuração, se for o caso, conforme o item 5; 
c) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado pelo candidato 

ou pelo seu procurador; 
d) comprovante do recolhimento do valor da inscrição, conforme o previsto acima 

no item II, letra “A”; 
                                                    5. – O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador, no Requerimento de Inscrição, arcando o candidato com as 
conseqüências de eventuais erros de preenchimento deste documento. 
                                                    6. – Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e /ou 
extemporânea ou por qualquer outra via que não específica deste Edital. 

6.1 – Verificando, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não 
atenda a todos os requisitos fixados, será ela cancelada. 

   7. – Ao candidato inscrito será fornecida, gratuitamente, cópia do Edital de 
Abertura, de seus anexos e do conteúdo programático das matérias. 
      

C. – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CARGOS: 
1 – Atribuições do cargo: de acordo com a Lei Municipal nº1.245 de 21 de 

dezembro de 2001 e suas alterações, mais determinações do Ministério da Saúde. 
    2. – Condições de trabalho e requisitos para  contratação: de acordo com as Lei 
Municipais nº 1.187, 1.188, suas alterações  e 1424/2005. 
 

D. – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
1. – As inscrições serão recebidas através de Edital constando a nominata dos 

candidatos que tiverem sua inscrição aceita, de acordo com os requisitos da Lei para cada cargo, que será divulgada 
através de lista nominal e afixada no mural de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas-SC.; 

2. – Será divulgado por Edital os nomes dos candidatos que tiverem suas 
inscrições indeferidas, ficando assegurada a interposição de recurso de reconsideração,  no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data de publicação legal do Ato. 

3. – Após o decurso do prazo supracitado, as inscrições serão homologadas 
através de Edital constando a nominata dos candidatos. 
 
   III. – DAS PROVAS: 

   Este processo seletivo constará de provas objetivas, de caráter eliminatório, com 
conteúdos de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos de cada área, atualidades  e Legislação. 

 
A. – DA VALORAÇÃO DAS PROVAS E FORMA DE CÁLCULOS: 
As provas terão valoração, cálculo e julgamento, conforme segue: 

 
CARGO PROVA Nº DE 

QUESTÕES 
PONTOS 

POR 
QUESTÃO 

SOMA DE 
PONTOS 

Médico Clínico Geral  Português, Matemática e Conhecimentos 
específicos 

 
40 

 
0,25 

 
10,00 pontos 

    
B. – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

     DATA: As provas serão realizadas no dia 05/08/2007 
HORÁRIO:  Das 8h e 30min às 11h e 30min. 

     LOCAL: Sala de Reuniões – Centro Administrativo   
 Obs.: Os candidatos deverão estar no local das provas 30 minutos antes do início das mesmas, para 
identificação,  munidos de caneta esferográfica azul, documento de identidade e comprovante de inscrição. 
 
 



   C. – DO RECURSO DE REVISÃO:  
    1. – Os Candidatos poderão interpor recurso de revisão de prova, no prazo de três 
(3) dias úteis, contados da data da publicação das notas do resultado provisório do Processo Seletivo. 

2. – A interposição de Recurso de Revisão de prova deverá ser feita através de 
requerimento dirigido á empresa responsável pela execução do processo seletivo, devidamente protocolado no 
prazo legal, devendo constar a perfeita identificação do Reclamante, a matéria da prova e a questão ou questões 
impugnadas, bem como as razões do pedido, fundamentadamente. 
     

D. - CLASSIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 
    Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, em 
lista de classificação para cada cargo. 
    Em caso de empate, os critérios para desempate serão os seguintes: 

    a. - O Candidato que tiver maior idade. 
    A contratação ocorrerá de acordo com as necessidades administrativas, obedecida a 
ordem de classificação. 
          

IV - VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 
   O presente processo seletivo, terá validade por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, 
anualmente, limitada à duração do contrato a 48 (quarenta e oito) meses (art. 4º, inc. V, da Lei Municipal nº 
1.188/2001), caso sejam mantidos os repasses do Programa de Saúde na Família ao município. 
 
  V – DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO: 
   A Contratação do candidato aprovado no processo seletivo, obedecerá aos seguintes 
princípios: 

1. – A ordem rigorosa de classificação; 
2. – Os candidatos somente serão Contratados e considerados aptos após 

apresentarem os documentos e condições a seguir: 
- O gozo dos direitos políticos; 
- Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
- O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
- Idade mínima de 18 anos; 
- Aptidão física e mental; 
- Ter atendido a outras condições prescritas em lei.  
 

  VI - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
   a. - Fica vedada a inscrição para mais de um cargo; 
   b. - O prazo de inscrição e das provas poderá ser prorrogado, se inexistirem candidatos 
inscritos ou se o número for inferior ao de vagas, ou por qualquer motivo relevante, devidamente justificado; 
    c. - O presente Processo Seletivo,  não dará direito da contratação imediata do candidato 
aprovado seletivamente, mas apenas, a expectativa de ser contratado, durante a fluência do seu prazo de validade, 
segundo os critérios definidos no item V do presente Edital; 
    d -  Com exceção do Edital de Abertura do Processo Seletivo que será publicado através de 
Extrato, pela imprensa, todos os demais atos do Processo Seletivo serão publicados em painéis da Prefeitura 
Municipal, podendo a mesma publicar avisos de divulgação na imprensa. 
    e. - O candidato no momento da inscrição poderá ter acesso a todas as informações e 
instruções do presente Edital, bem como ficar ciente das regras impostas, comprometendo-se no ato da inscrição, 
de aceitar as condições do processo seletivo, estabelecidas no presente Processo . 
    f. - Os candidatos deverão manter atualizados seus endereços, comunicando qualquer 
alteração, uma vez que, poderá ser utilizado o endereço para qualquer convocação; 
   g. O Município se reserva o direito de lotar o candidato nos serviços pertinentes as funções 
do seu cargo, de acordo com suas conveniências e necessidades; 
    h. - Quando o candidato for convocado para assumir suas funções,  fica facultado o direito 
de protelar sua vaga, através de requerimento protocolado ao Sr. Prefeito Municipal, passando automaticamente 
para o final da lista de classificados, podendo ser convocado novamente em Segunda chamada, desde que o 



Processo Seletivo realizado esteja  dentro do prazo de validade, com exceção aos casos da desistência em 
definitivo. 
   i. – Os casos não previstos no presente edital são os estabelecidos no regulamento 
municipal dos Concursos Públicos. 
    j. - Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pelo Prefeito Municipal, com o 
auxílio da Banca Examinadora do Concurso; 
    k. - O Executivo Municipal se reserva o direito de regulamentar o presente Processo, em 
qualquer tempo, desde que necessário for; 
   l. - O Executivo Municipal poderá, a qualquer tempo, suspender ou cancelar o presente 
processo, sem qualquer tipo de indenização aos participantes; 
   m.   -  A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova, nomeação ou posse do 
candidato, desde que seja verificada falsidade de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos; 
    n. - Qualquer cidadão, diretamente, poderá denunciar eventuais irregularidades ocorridas 
no processo seletivo, às Autoridades competentes na forma da Lei. 

o. -  Fazem parte integrante do presente Edital, o anexo: 
- Anexo I: Conteúdo programático. 

 
 
  VII – DA COORDENAÇÃO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
    O Processo Seletivo será feito sob orientação, supervisão, assessoramento e 
responsabilidade da empresa contratada para  realização do mesmo. 
 
   Coronel Freitas, SC, 19 de julho de 2007. 
 
 
 
       LENOIR JOSE PELIZZA             
                                   Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

Processo Seletivo Edital nº 010/2007 
 

CONTEÚDO PROGRAMATICO: 
 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL  
 
1 – PORTUGUÊS:  

1.1 – Interpretação de texto 
1.2  - Gramática 
1.3  - Sílaba e divisão silábica 
1.4  - Ortografia oficial 
1.5  - Acentuação gráfica 
1.6  - Crase 
1.7  - Classes gramaticais variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo 
1.8  - Termos essenciais da oração: sujeito e predicado 
1.9  - Termos integrantes da oração: Objeto direto e indireto, agente da passiva, complemento 

nominal 
1.10 - Orações coordenadas 
1.11 - Orações subordinadas: substantivo 
1.12 - Concordância verbal e nominal 
1.13 - Pontuação. 

 
2 – MATEMÁTICA: 

2.1 – Conjuntos numéricos, racionais, reais e complexos: Operações e propriedades 
2.2 – Números e grandezas proporcionais 
2.3 – Razões e proporções 
2.4 – Divisão proporcional 
2.5 – Regra de três simples e composta 
2.6 – Sistemas de medidas 
2.7 – Noções de cálculo de áreas e volumes 
2.8 – Juros simples compostos 
2.9 – Equações e raciocínio lógico. 

 
3 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

3.1 – Ginecologia: - consulta ginecológica, anticoncepção, climatério e menopausa, doenças 
sexualmente transmissíveis. 

3.2 – Obstetrícia: - diagnóstico pré-natal de anomalias fetais, assistência ao parto normal, doença 
hipertensiva na gravidez, gestação e doenças sexualmente transmissíveis. 

3.3 – Pediatria Ambulatorial: - vacinações, desnutrição, hepatite aguda viral, tuberculose, doenças 
reumáticas. 

3.4 – Medicina Interna Básica: - atenção primária à saúde, coronariopatia, insuficiência renal aguda, 
doenças do estômago e do duodeno, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho 
digestivo, doenças neurológicas e infecciosas, diabete melito, hipertensão, infecções urinárias, 
infecção por HIV e a síndrome de imunodeficiência adquirida e epilepsia 

 


