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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

PORTARIA Nº 019/2021

“Faz nomeação de Cargo Comissionado e dá
outras providências.”

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E GESTÃO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos do Decreto nº 04/2018, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Municipal de Estruturação
Organizacional nº 766/2017, com fulcro nos incisos V, VII e IX do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:

Art. 1° Nomear o sr. BRENO NOVAIS LOGRADO inscrito no CPF 496.418.755-15 no
Cargo Comissionado de Auxiliar de Secretaria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Castro Alves – Bahia, 13 de janeiro de 2021.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

PORTARIA Nº 020/2021

“Faz nomeação de Cargo Comissionado e dá
outras providências.”

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E GESTÃO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos do Decreto nº 04/2018, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Municipal de Estruturação
Organizacional nº 766/2017, com fulcro nos incisos V, VII e IX do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:

Art. 1° Nomear o sr. DURVALINO OLIVEIRA ALVES JUNIOR inscrito no CPF
644.342.065-91 no Cargo Comissionado de Auxiliar de Secretaria da Secretaria de Infraestrutura,
Transportes e Serviços Públicos.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Castro Alves – Bahia, 13 de janeiro de 2021.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ - 13.693.122/0001-52

PORTARIA Nº 021/2021

“Faz nomeação de Cargo Comissionado e dá
outras providências.”

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS E GESTÃO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições, em conformidade com os dispositivos do Decreto nº 04/2018, da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei Municipal de Estruturação
Organizacional nº 766/2017, com fulcro nos incisos V, VII e IX do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:

Art. 1° Nomear o sr. DARLAN SANTOS DA SILVA inscrito no CPF 005.650.355-50 no
Cargo Comissionado de Auxiliar de Secretaria da Secretaria de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Públicos.
Art. 2° Esta Portaria tem efeitos retroativos ao dia 04 de janeiro de 2021.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Castro Alves – Bahia, 13 de janeiro de 2021.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
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JULGAMENTO DO RECURSO

ASSUNTO: Recurso administrativo na Tomada de Preço nº 011/2020.
RECORRENTE: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA.
I – SINOPSE FÁTICA
// O recurso administrativo formalizado em seis laudas foi intentado por CONSTRUSETE
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 13.438.063/0001-76, em virtude de sua inabilitação por
descumprimento da cláusula 5.1.2 do Edital, onde em apertada síntese, alega que a análise técnica
se apega ao formalismo excessivo, em desprestígio à competitividade. Ao final, pugna pela sua
habilitação, nos termos do recurso.
É o relatório do necessário.
Vieram os autos conclusos para manifestação da Procuradoria-Geral do Município.

II- DA FUNDAMENTAÇÃO

Os recursos administrativos foram interpostos no prazo e forma legais, tal como previsto na
Lei, pelo que deve ser conhecido.
Em suas irresignações, as licitantes afirmam ser descabida sua inabilitação do procedimento
licitatório, nos termos do relatório acima, requerendo a revisão da decisão desta COPEL.
Feito tal esclarecimento, no mérito, é de se confirmar a decisão prolatada pela mencionada
Comissão de Licitação, ao qual endossa a análise técnica feita por profissional habilitado.
Antes, confira-se o dispositivo legal pertinente ao caso:
"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados
nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
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de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências
de quantidades mínimas ou prazos máximos;"

Ademais, o cerne da controvérsia gira em torno da cláusula 5.1.2., do Edital de Licitação
que trata da habilitação, onde traz o rol de documentos obrigatórios a serem apresentados pelo
licitante.
A doutrina do festejado Marçal Justen Filho, indica a licitude da exigência:
"A qualificação técnica operacional consiste em qualidade pertinente às empresas
que participam da licitação. Envolve acomprovação de que a empresa, como
unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto
era similar ao previsto para a contratação almejada pela Administração Pública. Por
outro lado, utiliza- se a expressão"qualificação técnica profissional" para indicar a
existência, nos quadros (permanentes) de uma empresa, de profissionais em
cujo acervo técnico contasse a responsabilidade pela execução de obra similar
àquela pretendida pela Administração. A questão da qualificação técnica
profissional somente pode ser compreendida em face de obras e serviços de
engenharia. (...) Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito
referente a empresa que pretende executar a obra ou serviços licitados. Já
a qualificação técnica profissional é requisito referente às pessoasfísicas que
prestam serviços à empresa licitante (ou contratada pela Administração Pública)."
(Marçar Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, 11 ed. São Paulo: Editora Dialética,2007, p. 327.)

De forma adicional, cabe indicar que outros dispositivos do mesmo art. 30, permitem inferir
a possibilidade de exigir a comprovação de a empresa possuir, em seu acervo técnico, um
profissional que tenha conduzido serviço de engenharia similar ao que ora se licita, bem como que
tenha atuado em serviço similar.
Desta forma, o § 3º do art. 30 da Lei n. 8.666⁄93 estatui que existe a possibilidade de que a
comprovação de qualificação técnica se dê por meio de serviços similares com complexidade
técnica e operacional idêntica ou superior.
Ademais, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Tribunal da Cidadania,
já apreciou controvérsia semelhante e firmou que "não fere a igualdade entre os licitantes,
tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à
experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado".
Confira-se a ementa do julgado:
"ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
LICITAÇÃO. EDITAL.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIAPRÉVIA NO
DESEMPENHO DE ATIVIDADES SIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO
LICITADO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, entre outros, de
reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração
de qualificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de
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experiência anterior em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto
da licitação.
2. A instância ordinária reconheceu a ilegalidade dessa cláusula por entender que
havia significante abalo ao princípio da competitividade, com ofensa ao art. 30,
inc. II, da Lei n. 8.666⁄93.
3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrida ter havido violação ao art. 30,
inc. II, da Lei n. 8.666⁄93, ao argumento deque a exigência editalícia de prévia
experiência no desempenho de atividades objeto da licitação não viola o princípio
da igualdade entre os licitantes, na perspectiva de que a Lei de Licitações
prevê que a qualificação técnica assim o permite. Aponta, ainda, divergência
jurisprudencial a ser sanada.
4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade
entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos
concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de
qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666⁄93.
5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade
não são absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do
campo das licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o
da segurança do serviço⁄produto licitado.
6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) adequada (a prévia
experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que
faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) necessária (a
prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é
medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e
(iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública,
porque nivela os competidores uma vez que parte de uma qualificação
mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com
base no background dos licitantes).
7. Precedentes desta Corte Superior.
8. Recurso especial provido."
(REsp 1.257.886⁄PE, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, julgado em 3.11.2011, DJe 11.11.2011.)

Em suma, não há a violação suscitada nos recursos.
Pois bem. O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso
concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar
determinada exigência do instrumento convocatório.
O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica a desclassificação da
proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios
norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, verbis:

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

Conforme se observa do edital licitatório, para fins de habilitação, o licitante deveria
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apresentar atestado(s) de capacidade técnico profissional apto à comprovação de realização de no
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo dos itens destacados, bem como
atestado(s) de capacidade técnica-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas
que o compõem) que comprove(m) que a licitante tenha executado obras/serviços de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo necessário a
comprovação de realização de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada.
Ocorre que à luz da manifestação técnica, a recorrente deixou de apresentar
satisfatoriamente os atestados de capacidade técnica operacional e profissional da parte de
maior relevância técnica e a comprovação de realização, de no mínimo 50% nos itens.
Ademais, a COPEL endossa em todos seus termos, a reanálise técnica, que manteve por
seus termos e fundamentos, a manifestação anterior.
Nesse contexto, como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de
atentar para todas as suas exigências. Com efeito, “aquele que não apresenta os documentos
exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres e deverá ser
inabilitado” [JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. 12ª Edição. São Paulo: RT, 2014, p. 778.].
Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: [CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª edição. Editora Atlas, 2012, p. 244.]
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento
se torna inválido e suscetível de correção na via administração ou judicial. O
princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de
critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a
Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. (...)
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de
convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a
dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em
tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o
art. 48, I, do Estatuto”. (grifos apostos)

Ademais, não olvidemos que o edital é a lei interna do certame e vincula as partes. Como
ensina Diogenes Gasparini: “[...] estabelecidas às regras de certa licitação, tornam-se elas
inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o procedimento”.
Nesse toar é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
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O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente se
afirma, em observação feliz, que é a sua lei interna. Com efeito, abaixo da
legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras específicas de
cada licitação. A Administração fica estritamente vinculada às normas e condições
nele estabelecidas, das quais não pode se afastar (art. 41).

Embora não seja exaustivo, pois normas anteriores e superiores o complementam, ainda que
não reproduzidas em seu texto, como bem diz Hely Lopes Meirelles, o edital é “a matriz da
licitação e do contrato”, daí não se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital.
Senão vejamos:
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento
se torna inválido e suscetível de correção na via administração ou judicial. O
princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de
critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a
Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à
moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o qual é corolário do
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos documentos se deu com
base em critérios indicados no ato convocatório.
Outrossim, imperioso consignar que nos termos da jurisprudência do TCU (v.g Acórdão
244/2015 – Plenário) a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras
ou serviços com características semelhantes, para fins de atestar a capacidade técnica, deve guardar
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas
de maior relevância e valor significativo, o que é o caso dos autos1.
Nesse sentido:
QUANTITATIVO MÍNIMO IN CASU JUSTIFICÁVEL. NECESSIDADE DE
QUE A VENCEDORA DETENHA ESTRUTURA BASTANTE PARA QUE
POSSA CUMPRIR O CONTRATADO. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. "A melhor inteligência da norma ínsita no art. 30 , § 1º , I (parte
final), da Lei de Licitações orienta-se no sentido de permitir a inserção no edital de
exigências de quantidades mínimas ou de prazos máximos quando, vinculadas ao
objeto do contrato, estiveram assentadas em critérios razoáveis" (REsp n. 466286,
Min. João Otávio de Noronha) (AC n. 2010.010767-3, de Araranguá, rel. Des. Luiz
Cézar Medeiros, j. 30-11-2010).

Sendo assim, a formação desses conceitos deve ser feita em vista da determinação
constitucional constante do inc. XXI do art. 37 da CRFB/88, segundo a qual a Administração

1

Cite-se que como regra, os quantitativos mínimos exigidos não devem ultrapassar 50% do previsto no orçamento base,
salvo em condições especiais e devidamente justificadas no processo de licitação.
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somente poderá exigir das licitantes a comprovação de aspectos técnicos e econômicos
indispensáveis ao cumprimento das obrigações inerentes ao futuro contrato.
Sob esse enfoque, válido considerar como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto
de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para a
sua perfeita execução. Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente
caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado pela
contratação.
Por sua vez, a aferição da fórmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relação
estabelecida entre o valor da parcela eleita para comprovação da experiência em vista do valor total
do objeto.
Assim, é possível que um mesmo objeto apresente diversas parcelas de relevância técnica e
valor significativo. A própria literalidade da Lei nº 8.666/93 deixa clara essa possibilidade ao fazer
menção a “parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação”.
Em suma, como o instrumento convocatório elegeu para fins de apresentação dos
atestados de capacidade técnica operacional e profissional, o mínimo de 50% das parcelas de
maior relevância citados, e como houve à luz do parecer técnico, o descumprimento por parte
do recorrente, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
III – CONCLUSÃO
Diante de todos os fatos trazidos, esta Comissão Permanente de Licitação decide PELO
NÃO

ACOLHIMENTO

do

recurso

apresentado

pela

empresa

CONSTRUSETE

CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 13.438.063/0001-76,
mantendo inalterada a decisão proferida pela Comissão, quanto a inabilitação da licitante.
Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à Autoridade Administrativa
Superior para apreciação e decisão, tendo em vista o que preceitua o art. 109, § 4º da Lei
8.666/1993.
Castro Alves (BA), 11 de janeiro de 2021.

NAIANE SOUZA
PRESIDENTE DA COPEL
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO

Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitação que NEGOU PROVIMENTO ao
Recurso Administrativo interposto pela empresa CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA, nos
termos da fundamentação exposta acima, referente a Tomada de Preço nº 011/2020 que teve como
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BAHIA
(PRAÇA SÃO ROQUE E PRAÇA PEDRO LUÍS), COM RECURSOS ORIUNDOS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE
REPASSE Nº 1064862-02, CONVÊNIO SOB Nº 885788/2019.

Castro Alves (BA), 12 de janeiro de 2021.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário de Finanças e Gestão

PRAÇA DA LIBERDADE, 376 – TEL: (75) 3522-3802 – FAX: 3522-3801 – CEP 44.500-000 – CASTRO ALVES - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKCCUY9RJYXOSK5NEF862A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
12 - Ano - Nº 2043

Castro Alves

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKCCUY9RJYXOSK5NEF862A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Castro Alves

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKCCUY9RJYXOSK5NEF862A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
13 - Ano - Nº 2043

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
14 - Ano - Nº 2043

Castro Alves

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKCCUY9RJYXOSK5NEF862A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Castro Alves

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
15 - Ano - Nº 2043

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2021 PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
PESSOAL PARA OS PROGRAMAS DA ÁREA DE SAÚDE, INSTITUÍDOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ALVES, ESTADO DA BAHIA.
O MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, por meio da PRESIDENTE DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA DO PROCESSO SELETIVO – CAPS, nomeada
pela Portaria nº 013, de 11 de janeiro de 2021, torna público que no período de 12 a 18 de Janeiro de 2021, serão realizadas
as inscrições do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ADMISSÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR,
TÉCNICO e MÉDIO, nos termos do ANEXO VII, deste Edital, visando o suprimento de pessoal em REGIME DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO para os Programas de Saúde, regulados pela
Lei Municipal nº 771/2017 , e posteriores alterações, conforme regras estabelecidas neste Edital.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
O presente Processo Seletivo será regido nas normas de direito administrativo, nos termos daLei Municipal nº 771/2017, que
dispõem sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público.
1.1. As contratações temporárias oriundas deste processo seletivo serão regidas pelo REGIME ESPECIAL DE
DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA, nos termos da Lei Municipal nº 771/2017, do Município de Castro Alves/BA.
1.2.

O

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, será presidido e realizado pela Comissão Administrativa

do Processo Seletivo – CAPS, nomeada pela Portaria nº 013, de 11 de janeiro de 2021.
1.3. Os atos da Comissão do Processo Seletivo serão referendados pela Secretaria Municipal de Saúde e analisados
pela Procuradoria Geral Municipal.
1.4. A CAPS atuará no Processo Seletivo 001/2021 em conjunto com a Equipe de Apoio.
1.5.Opresente Edital será publicado no Diário do Município de Castro Alves,mural Público da Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria de Gestão, bem como seu aviso,sendo que todos os demais e posteriores atos serão publicados
apenas no Diário Oficial do Município de Castro Alves.
1.6. Considerando a Portaria nº 013, de 11 de janeiro de 2021, a Comissão Organizadora deste Processo Seletivo se
constitui com osseguintes membros:
x
x
x

Presidente: Lílian Gomes Nery– Coordenadora da Atenção Básica - Matrícula nº 5037-4;
Membro Titular: Valdinea de Jesus Santos – Cood. Do Sistema de Informação - Matrícula n° 1480-1.
Membro Titular: Maria Helena O. Gomes–Coord. De MAC – Matrícula nº 6497-5;

1.7. Constituem fases do Processo Seletivo Simplificado:
1ª FASE – Publicação do Edital do Processo Seletivo;
2ª FASE – Períodode Inscrições dos candidatos com a entrega da DOCUMENTAÇÃO constante no item 2.2;
3ª FASE – Análise curricular e títulos;
4ª FASE – Entrevista;
5ª FASE – Prova prática para motorista;
6ª FASE – Publicação do resultado parcial da análise curricular e títulos;
7ª FASE – Apresentaçãode Recursos;
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8ª FASE – Publicaçãodo resultado dos recursos;
9ª FASE – Publicaçãodo resultado final;
10ª FASE – Publicação do Extrato de Homologação
11ª FASE – Convocaçãopara a entrega dos documentos e exames admissionais;
12ª FASE –Convocaçãopara a assinatura de contrato.
1.8.

As remunerações dos cargos/funções descritos no anexo VII constituem- se em valores líquidos.

1.9.

À depender da localidade em que enteja inserida a USF, os convocados poderão receber gratificação à título

indenizatório para fins de custeio de alimentação.
2.DAS INSCRIÇÕES:
2.1. As inscrições serão realizadas no períodode 12 a 18 de Janeiro de 2021, podendo ser prorrogado por ato da
Comissão.
2.1.1 As inscrições serão realizadas na Creche João XXIII Rua do Ginásio São José S/N, Centro, Município de Castro Alves
– BA, CEP 44.500-000, no horário das 08h:00min às 12h:00min onde a Comissão ou responsáveis receberão os
documentos e emitirão comprovante de inscrição a homologar.
2.2. Constituem documentos a serem apresentados no ato da inscrição:
a) Currículo profissional devidamente paginado e assinado pelo candidato;
b) Cópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF, acompanhados dos originais para fins de
certificação de autenticidade pelo servidor competente;
c) Cópia de Comprovante de Residência, acompanhado do original para fins de certificação de autenticidade pelo
servidor competente;
d) Comprovante ou Certidão de quitação eleitoral;
e) Certidão de bons antecedentes e/ou boa conduta, fornecidas por órgãos/entidades oficiais.
f)

Comprovante de regularidade ou dispensa do serviço militar brasileiro (somente para candidatos do sexo
masculino);

g) 02 (duas) fotos 3 x 4, recentes e coloridas;
h) Cópia do Certificado ou Diploma de conclusão do curso, requisito mínimo do cargo qual pretenda vaga
nos termos do Anexo VII, deste Edital, acompanhado do original para fins de certificação de autenticidade pelo
servidor competente;
i)

Declaração do candidato de exercício ou não de outro cargo ou função no serviço público, em quaisquer das
esferas ou poderes;

j)

Laudo médico, em se tratando de vaga destinada a portadores de deficiência;

k) Cópia da Carteira Profissional de registro no conselho de classe competente e certidão de regularidade emitida
pelo respectivo conselho, acompanhado do original para fins de certificação de autenticidade pelo servidor
competente;
l)

Cópia dos títulos referente ao Anexo IV para avaliação de pontuação, acompanhado do original para fins de
certificação de autenticidade pelo servidor competente;

2.3. As inscrições somente serão validadas mediante a apresentação no ato da inscrição, de todos os documentos
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constantes no item 2.2 deste Edital, do cumprimento de requisito mínimo ao cargo pretendido, constante do Anexo
VIIdeste Edital, e da entrega da Ficha de Inscrição devida e corretamente assinada pelo Candidato.
2.3.1. A ausência de quaisquer dos documentos constantes no item 2.2 e seus subitens, implicará na INVALIDAÇÃO DA
INSCRIÇÃO DO CANDIDATO, estando este eliminado do Processo Seletivo.
2.4. Não serão aceitas fichas de inscrições com rasuras, corretivos ou outros meios que possam transgredir a
transparência e impessoalidade do processo.
2.5.Não serão validadas as inscrições que se encontrem pendentes de quaisquer documentos do item 2.2 deste Edital ou
que não preencham os requisitos mínimos exigidos ao cargo pretendido pelo candidato.
2.6. O candidato que prestar informações inverídicas em sua inscrição, além de tê-la impugnada, ficará também sujeito às
penalidades cabíveis;
2.7.Efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alterações de opção de cargo.
2.8. O candidato deverá atender, no momento da inscrição, aos seguintes requisitos, condicionantes a contratação:
a) Ter nacionalidade brasileira ou naturalizado;
b) Estar quite com as obrigações eleitorais;
c) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
f)

Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;

g) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função, nos termos do ANEXO VII deste Edital;
h) Cumprir todas as determinações deste Edital.
2.9. O laudo médico, de que trata a alínea “I” do subitem 2.2 deste Edital, deverá constar obrigatoriamente:
a) Nome completo e a qualificação do portador da deficiência;
b) Tipo de deficiência portada e código, nos termos CID 10 – Classificação Internacional de Doenças;
c) Indicação das possíveis limitações;
d) Data de sua prescrição, não sendo para tanto aceito laudo médico emitido em data superior a 30 (trinta) dias;
e) Especificar as condições especiais e diferenciadas de tratamento que eventualmente necessite;
f)

Assinatura do médico, constando Nome do Profissional e seu respectivo número de inscrição junto ao Registro no
Conselho Regional de Medicina – CRM.

3. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.1.

Em

cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do

Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989; e no Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999,

com

as

Brasil;

na

alterações

introduzidas pelo Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, ficam reservadas 5% (cinco por cento) do total das vagas
que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade do concurso aos portadores de necessidades especiais, nos
termos constante deste Edital, desde que o percentual de 5% para o cargo equivalente seja igual ou superior a 1 (um).
3.2. O candidato portador de necessidades especiais, amparado pela legislação vigente e sob sua inteira responsabilidade,
concorre em igualdade de condições com todos os candidatos, resguardadas as ressalvas legais vigentes e o limite
percentual de 5% (cinco por cento) de vagas reservadas.
3.2.1. Fica assegurado, aos portadores de necessidades especiais, o direito de inscrição na presente seleção, desde que a

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKCCUY9RJYXOSK5NEF862A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
18 - Ano - Nº 2043

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

deficiência seja compatível com as atribuições da função para qual o candidato deseja se inscrever.
3.3. Somente serão considerados portadores de necessidades especiais aqueles que se enquadrem nas categorias
constantes do Art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº
5.296, de 02 de Dezembro de 2004.
3.4. As necessidades especiais do candidato, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos
especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições e exigências especificadas para a função.
3.5.

O

candidato portador de necessidades especiais deverá optar, no ato da inscrição, por concorrer

às

vagas

reservadas assinalando, no espaço próprio do Requerimento de Inscrição, a sua condição de candidato com
necessidades especiais.
3.5.1. Necessitando o candidato de tratamento diferenciado e especial, deverá indicar as condições diferenciadas de que
necessita no ato da inscrição, de acordo com o laudo médico conforme descrito nos subitens 2.9 deste Edital.
3.6. A não observância do disposto neste Edital e seus Anexos, acarretará na perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos portadores de necessidades especiais.
3.7. O candidato portador de necessidades especiais que, no ato da inscrição, não declarar essa condição não será desta
forma considerado, não sendo assim concedidas as condições diferenciadas de que necessite.
3.8. Os laudos médicos dos candidatos portadores de necessidades especiais não eliminados, serão avaliados
previamente à contratação, por uma equipe multiprofissional.
3.9. A equipe multiprofissional emitirá relatório conclusivo observando:
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição e seu respectivo laudo médico;
b) A natureza das atribuições e exigências para os cargos, descritas no Anexo VIII, deste Edital;
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das
tarefas;
d) A possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize a
CID 10 - Classificação Internacional de Doenças apresentada.
3.10. O resultado conclusivo da avaliação realizada pela equipe multiprofissional será divulgado juntamente com a
relação de homologação das inscrições, como:
a) Candidatos considerados aptos para exercer a função;
b) Candidatos considerados inaptos para exercer a função em virtude de incompatibilidade da deficiência
apresentada com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho da função;
c) Candidatos que passarão a concorrer às vagas de ampla concorrência por enviarem laudo médico inconclusivo
ou em desacordo com o Edital;
d) Candidatos que passarão a concorrer às vagas de ampla concorrência por enviarem laudo médico que não
caracterize deficiência.
3.11.A decisão final da equipe multiprofissional será terminativa, não existindo, desta forma, recurso contra esta
decisão.

4. DOS CARGOS E VAGAS:
4.1. Constituem Cargos e Vagas (Jornada de Trabalho/Vencimentos) a serem preenchidos neste Processo Seletivo
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Simplificado o quanto constante no Anexo VII.
4.2. A jornada de trabalho disposta no Anexo VII, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da Administração e
respectivamente à sua remuneração.

5. DA PONTUAÇÃO E JULGAMENTO
5.1. Constituem pontuação a serem analisadas e julgadas pela Comissão – CAPS conforme Anexo IV.
5.1.1. Toda e qualquer pontuação prevista neste Edital somente será considerada na área de atuação no cargo para qual
tenha efetuado a inscrição.
5.2. Só serão considerados, para fins de pontuação, os títulos ou certificados que sejam especificamente comprobatórios
da exigência mínima do cargo.
5.3. Os títulos dispostos nos incisos noAnexo IV deste Edital, deverão ser apresentados em cópias.
5.4. Os pontos de currículo (tempo de serviço), serão comprovados mediante extrato de folha, registro em carteira, contrato
de trabalho ou outro meio legal equivalente.
5.4.1. Para efeitos de contagem da pontuação disposta neste inciso, serão considerados, para fins de comprovação de
tempo no serviço público, na área de atuação ao cargo pleiteado, o tempo de exercício de cargo público de
provimento efetivo ou comissionado e o tempo de serviço público de contrato temporário.
5.5. Os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente os documentos comprobatórios de pontos, o currículo
profissional devidamente paginado e assinado pelo candidato.
5.6. A análise e julgamento da pontuação dos candidatos serão efetuados pela CAPS no prazo de 01 (um) dia, podendo
ser prorrogado a critério e necessidade da CAPS, qual será efetuado mediante relatório fundamentado, apresentando-se
as considerações para a pontuação alcançada pelo candidato, em conformidade com os documentos apresentados
e nos termos constante deste Edital.
5.7. Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate, os seguintes requisitos, na ordem apresentada:
a) O candidato com ou mais de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do parágrafo único, do artigo 27 da Lei
Federal 10.741/2003, Estatuto do Idoso;
b) O candidato mais idoso, quando não enquadrado nos termos da alínea “a”, deste subitem.
5.8.A entrevista constituirá em etapa classificatória e eliminatória, onde os candidatos serão entrevistados pela CAPS com o
objetivo de arguição do currículo apresentado no ato da inscrição, avaliando a experiência do candidato para o exercício da
função, conforme roteiro estabelecido pela CAPS. Tendo em vista a pontuação apresentada no Anexo IV.

5.9. A prova prática para o cargo de motorista - constituirá em etapa classificatória e eliminatória, onde os candidatos serão
submetidos a avaliação prática sob supervisão do responsável de transportes do município, ou preposto designado por
autoridade competente, com o objetivo de avaliar a prática de direção defensiva e o conhecimento da malha viária da região
com destaque para as estradas vicinais do Município.
5.9.1 Somente serão convocados para prova prática de motorista os 15 (quinze) melhores classificados nas
etapas anteriores.
5.9.2 O candidato convocado para prova prática deverá comparecer no dia e horário divulgado, munido de documento
oficial de identificação (com foto).
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6. DOS RECURSOS
6.1. Dos atos administrativos do processo seletivo simplificado que componham decisão da Comissão – CAPS, caberá
recurso do julgamento de pontuação e classificação, no prazo 01 (um) dia útil.
6.2. Os prazos de que trata o subitem anterior serão considerados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da
publicação.
6.3. Os recursos deverão ser interpostos perante a Comissão, direcionados a Secretaria Municipal de Saúde, podendo
aquela rever sua decisão no prazo de 01 (um) dia util, a ser protocolado na Secretaria Municipal de Saúde, localizada
na Praça do Centenário, n° 28 – Centro,Castro Alves/BA, das 08h:00 às 12:00h.
6.4. Os recursos apresentados intempestivamente (fora de prazo), sem razões recursais ou sem interesse pela parte
impetrante não serão conhecidos por falta de requisito essencial.

7. DO RESULTADO
7.1.

O

resultado final

será

publicado no Diário Oficial do

Município

de

Castro

Alves,

do qual posteriormente os aprovados serão convocados para apresentação de documentos para a contratação durante o
prazo de vigência deste Processo Seletivo.
7.2. Após o resultado final e homologação, será publicada a primeira convocação e o candidato selecionado terá o prazo
máximo e improrrogável previsto no ato, para comparecer a Secretaria de Saúde para a entrega dos documentos e
exames admissionais.
7.3. Decorrido prazo previsto no ato de convocação, sem que tenha comparecido o candidato aprovado e convocado,
este será considerado como desistente a vaga, sendo imediatamente convocado o seguinte aprovado na ordem de
classificação.
7.4. A convocação para a assinatura de contratos será efetuada nos prazos estabelecidos pela administração.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Não serão aceitas quaisquer tipo de solicitações de reembolsos ou indenizações, por parte dos candidatos com
quaisquer tipo de despesas que por ventura tenham em face do Processo Seletivo 001/2021.
8.2. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de classificação no Processo Seletivo Simplificado.
8.3. Os candidatos serão informados sobre os resultados sempre mediante publicações efetuadas no DIÁRIO OFICIAL

DOMUNICÍPIO (http://castroalves.ba.io.org.br/diarioOficial).
8.4. Oprazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 03 (três) anos, contados a partir da data da publicação
da

Homologação

no

Diário

Oficial

do

Município,

podendo

ser

prorrogado,

a

critério

da

administração, uma única vez por igual e sucessivo período.
8.5.

Os

contratos oriundos deste Processo Seletivo terão vigência adstrita à vigência do respectivo

crédito

orçamentário (exercício), podendo ser prorrogado até o prazo máximo de validade deste Processo Seletivo.
8.6.

Após

a divulgação dos resultados finais, todas as informações relativas ao Processo Seletivo
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deverão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Saúde.
8.7.Os atos de inscrição e entrega de documentos, deverão ser realizados de forma presencial.
8.8. Os casos omissos, no que tange à realização deste Processo Seletivo Simplificado, serão resolvidos conjuntamente
pela CAPS, em manifesto de análise pela Procuradoria-Geral do Município de Castro Alves.

9. CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL:
ANEXO I – CRONOGRAMA;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE DUPLO VÍNCULO;
ANEXO III– FICHA DE INSCRIÇÃO;
ANEXO IV– PONTOS PARA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS;
ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSO;
ANEXO VI – RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA CONSULTA ADMISSIONAL;
ANEXO VII – QUADRO DE VAGAS E REQUISITOS;
ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE BENS PARA OS APROVADOS.
Castro Alves - BA, 11 de Janeiro de 2021.

DÉRCIO REBOUÇAS DOS SANTOS

LÍLIAN GOMES NERY

MARIA HELENA O. GOMES

Secretário Municipal de Saúde

Presidente da Comissão

Membro Titular
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ANEXO I – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 - CRONOGRAMA

EVENTO

DATA

LOCAL

Publicação do Edital do Processo
Seletivo

11 de janeiro de 2021

Período
de
Inscrições
dos
candidatos e entrega de currículos e
títulos

12 a 18 de janeiro de 2021

Análise curricular de títulos

19 a 21 de Janeiro de 2021

Entrevista

25 a 27 de Janeiro de 2021

Resultado parcial da
curricular e entrevista

análise
29 de Janeiro de 2021

Orientações para a realização da
prova prática para motorista

29 de Janeiro de 2021

Prova prática - motorista

01 de fevereiro de 2021

Apresentação de recursos

02 de fevereiro de 2021

Publicação
recursos

dos

resultados

dos

03 de fevereiro de 2021

Publicação do resultado final

03 de fevereiro de 2021

Homologação do Resultado Final

03 de fevereiro de 2021

Convocação para a entrega dos
documentos e exames admissionais
Convocação para a contratação

A ser definido pela administração
A ser definido pela administração

Diário Oficial do Município, Quadro
de Avisos da Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de
Gestão.
Creche João XXIII, Rua do Ginásio
São José s/n – Centro, Castro
Alves/BA, das 08h:30min às
12h:00min.
A CAPS se reunirá na Secretaria
Municipal de Saúde, situado na
Praça do Centenário, nº28 – Centro,
Castro Alves/BA
A entrevista se dará das 08h:00min
às 12h:00min na Creche João XXIII,
Rua do Ginásio São José, s/n,
Centro, Castro Alves/BA.
O fechamento do portão se dará às
9h:00min. Não será tolerado atraso.
Diário Oficial do Município, Quadro
de Avisos da Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de
Administração.
Diário Oficial do Município, Quadro
de Avisos da Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de
Administração.
A prova prática se dará nos termos
das orientações para a sua
realização
Secretaria Municipal de Saúde,
situado na Praça do Centenário,
nº28 – Centro, Castro Alves/BA, das
08:00 às 13:00h
Secretaria Municipal de Saúde,
situado na Praça do Centenário,
nº28 – Centro, Castro Alves/BA, das
08:00 às 13:00h
Diário Oficial do Município, Quadro
de Avisos da Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de
Administração.
Diário Oficial do Município, Quadro
de Avisos da Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de
Administração.
Diário Oficial do Município
Diário Oficial do Município
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE DUPLO VÍNCULO
(subitem 2.2, alínea “h” do Edital PSS 001/2021/SMS

EU_____________________________________________________________,candidato ao Processo Seletivo
Simplificado Público EDITAL nº 001/2021, DECLARO para os devidos fins legais e jurídicos, a quem possa
interessar, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal de 1988, que:
a) NÃO POSSUO OUTRO VÍNCULO NO SERVIÇO PÚBLICO, DIRETO OU INDIRETO, DE QUAISQUER

DOS ENTES FEDERADOS (MUNICÍPIO, ESTADO, UNIÃO).
b) POSSUO
VÍNCULO NO
SERVIÇO
PÚBLICO, DIRETO
OU
INDIRETO, NO
_______________________
____________________________________________________, COM COMPATILIDADE DE
HORÁRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988,
COM O CARGO PRETENDIDO.
c) POSSUO OUTRO VÍNCULO NO SERVIÇO PÚBLICO, DIRETO OU INDIRETO, NO
_________________________________________________________, SEM COMPATIBILIDADE DE
HORÁRIOS COM O CARGO PRETENDIDO.

Castro Alves, __________ de ___________________________ de 2021.

______________________________________________________________
Assinatura do Candidato (por extenso)
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ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO___________________ CARGO _________________________________________________________
NOME DO CANDIDATO _____________________________________________________________________________________
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS ( ) SIM ( ) NÃO
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________Nº_____________
COMPLEMENTO:_____________________________________BAIRRO: ______________________________________________
MUNICÍPIO:_______________________________________ESTADO:________________________CEP:____________-________
CONTATO/TELEFONE:(____)_____________________________ e-mail: _____________________________________________
CPF:__________________________________RG:________________________________ÓRGÃO EMISSOR: _______________
DATA DE NASCIMENTO:____/____/_________NATURALIDADE:_____________________________________________________

ITENS
(
)
(
)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

DOCUMENTOS APRESENTADOS
a) Currículo profissional devidamente paginado e assinado pelo candidato;
b) Cópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF, acompanhados dos originais para fins de
certificação de autenticidade pelo servidor competente;
c) Comprovante de Residência;
d) Comprovante ou Certidão de quitação eleitoral;
e) Certidão de bons antecedentes e/ou boa conduta, fornecidas por órgãos/entidades oficiais;
f) Comprovante de regularidade ou dispensa do serviço militar brasileiro (somente para candidatos do sexo masculino);
g) 02 (duas) fotos 3 x 4, recentes e coloridas;
h) Cópia do Certificado ou Diploma de conclusão do curso, requisito mínimo do cargo qual pretenda vaga nos termos do
Anexo VII, deste Edital, acompanhado dos originais para fins de certificação de autenticidade pelo servidor competente;
i) Declaração do candidato de exercício ou não de outro cargo ou função no serviço público, em quaisquer das esferas
ou poderes;
j) Laudo médico, em se tratando de vaga destinada a portadores de deficiência;
k) Cópia da Carteira Profissional de registro no conselho de classe competente e certidão de regularidade emitida pelo
respectivo conselho, acompanhados dos originais para fins de certificação de autenticidade pelo servidor competente;
l) Cópia dos títulos referente ao Anexo IV para avaliação de pontuação, acompanhados dos originais para fins de
certificação de autenticidade pelo servidor competente.
QUANTIDADE (

)

Venho requerer, através do presente, inscrição no Processo Seletivo Simplificado. Declaro para os fins de direito, estar ciente do
teor do Edital 001/2021 –, concordar com todas as normas estabelecidas, nada tenho a objetivar quanto a aplicação das mesmas, e
possuir as condições legais para o ato de inscrição.
Castro Alves_______ de ___________de 2021.
Assinatura do Candidato: _______________________________________________

PROTOCOLO
Nº de Inscrição:____________________________________________ Nº Protocolo:_____________________________
Nome do Candidato: __________________________________________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________________________________________________
Responsável pelo recebimento dos títulos:___________________________________________ Data: ____/____/________
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ANEXO IV – PONTOS PARA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS/ EXERCÍCIO
PROFISSIONAL/ENTREVISTA/PROVA PRÁTICA

ESPECIFICAÇÕES DOS TÍTULOS
Curso de Mestrado ou Doutorado na área de
Saúde.
Curso de Especialização na área de Saúde
com carga horária mínima de 360 horas,
ministrado por Instituição de Ensino Superior.
Exercício profissional na área de saúde, por
um período, no mínimo, de 01 (um) ano,
precisamente na atenção primária/atenção
básica.
Entrevista: Etapa classificatória e eliminatória,
onde os candidatos serão entrevistados pela
CAPS, com o objetivo de arguição do
currículo apresentado no ato da inscrição,
conforme roteiro estabelecido pela Comissão.
Prova prática para o cargo de motorista: Etapa
classificatória e eliminatória, onde os
candidatos serão submetidos a avaliação
prática sob supervisão do responsável de
transportes do município, ou preposto
designado por autoridade competente, com o
objetivo de avaliar a prática de direção
defensiva e o conhecimento da malha viária da
região com destaque para as estradas vicinais
do Município.

TOTAL MÁXIMO GERAL

PONTUAÇÃO UNITÁRIA

PONTUAÇÃO MÁXIMA

20

20

20

20

1,0 (um) ponto a cada período de
01(um) ano, sem sobreposição de 10
tempo.

0 a 50

50

0 a 40

40

140
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE RECURSO
À
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2021
Prefeitura Municipal de Castro Alves/BA
CANDIDATO: _______________________________________________________________________________________
RG N°___________________________________ Nº. INSCRIÇÃO____________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________________________________________________
Justificativa do candidato – Razões do Recurso (máximo de 15 linhas)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Obs.: Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como
protocolo.

Data: ____/____/____

Assinatura do candidato

Assinatura do Responsável p/ recebimento
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ANEXO VI – RELAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA CONSULTA ADMISSIONAL

CARGO

EXAMES COMPLEMENTARES PARA CONSULTA ADMISSIONAL

Todos os cargos

HEMOGRAMA, GLICEMIA DE JEJUM, E.C.G
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ANEXO VII – QUADRO DE VAGAS
QUADRO I – USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SALVADOR COSTA RIBEIRO (VIRAÇÂO)

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Recepção

CR

CARGO

REQUISITO

CARGA HORÁRIA

VENCIMENTOS

Graduação em
enfermagem +
Registro no órgão de
classe competente e
experiência em USF

40

R$ 2.500,00

Ensino médio
completo e
experiência em USF

R$ 1.100,00
40

Odontólogo

CR

Graduação em
Odontologia +
Registro no órgão de
classe competente e
experiência em USF

40

R$ 2.500,00

Aux. saúde bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na área

40

R$ 1.100,00

QUADRO II – USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA/PS ELOY VICTOR/
PS ALCIDES PEREIRA MELO (GENIPAPO/CANDEAL/BELA VISTA)

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Recepção

CR

CARGO

REQUISITO

CARGA HORÁRIA

VENCIMENTOS

Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$ 2.500,00

Ensino médio
completo e
experiência em
recepção de USF

40

R$ 1.100,00
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Odontólogo

CR

Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$ 2.500,00

Aux.Saúde bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em
Medicina +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$ 1.100,00

Serviços gerais

CR

Ensino
fundamental
completo e
experiência na
área

40

R$ 1.100,00

QUADRO III – USF GERALDO CAMPOS DE MOURA/ PS DO QUEBRA PÉ (MORRO/QUEBRA PÉ)

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Recepção

CR

CARGO

REQUISITO

CARGA HORÁRIA

VENCIMENTOS

Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$ 2.500,00

Ensino médio
completo e

40

R$ 1.100,00
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experiência em
recepção de USF
Odontólogo

CR

Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$ 2.500,00

Aux. saúde bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40

R$ 1.100,00

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40

R$ 1.100,00

Serviços Gerais

CR

Ensino
fundamental
completo e
experiência na
área

40

R$ 1.100,00

Médico

CR

40

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

QUADRO IV – USF JOÃO GASPAR (RIACHO DA LÉGUA)

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Recepção

CR

CARGO

REQUISITO
Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF
Ensino médio

CARGA
HORÁRIA
40

40 H

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

R$ 1.100,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKCCUY9RJYXOSK5NEF862A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
13 de Janeiro de 2021
31 - Ano - Nº 2043

Castro Alves

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

completo e
experiência em
recepção de USF
Odontólogo

CR

Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$ 2.500,00

Aux. saúde bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40 H

R$ 1.100,00

Serviços Gerais

CR

Ensino
fundamental
completo e
experiência na
área

40 H

R$ 1.100,00

Médico

CR

40 h

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00 líquido

QUADRO V – VANJUALDA OLIVEIRA MATOS/SALGADO (PETIM/SALGADO)

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Recepção

CR

Ensino médio
completo e
experiência em
recepção de USF

40 H

R$ 1.100,00

Odontólogo

CR

Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe

40 H

R$ 2.500,00

CARGO

REQUISITO
Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

CARGA
HORÁRIA
40

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00
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competente e
experiência em
USF
Aux. saúde bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40H

R$ 1.100,00

Serviços Gerais

CR

Ensino
fundamental
completo e
experiência na
área

40 H

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em
Medicina +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$ 1.100,00

QUADRO VI – SÍTIO DO MEIO/ PS ARMANDO S. NASCIMENTO (SÍTIO DO MEIO)

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Recepção

CR

CARGO

REQUISITO
Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF
Ensino médio
completo e
experiência em
recepção de USF

CARGA
HORÁRIA
40

40 H

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

R$ 1.100,00
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Odontólogo

CR

Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$ 2.500,00

Aux. saúde bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40 H

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em
Medicina +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$ 1.100,00

QUADRO VII- JONAS LAURINDO MENDES

Enfermeiro

CADASTRO
RESERVA
CR

Odontólogo

CR

CARGO

REQUISITO
Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF
Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

CARGA
HORÁRIA
40

40 h

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

R$ 2.500,00
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Médico

CR

Graduação em
Medicina +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 h

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 h

R$ 1.100,00

QUADRO VIII - USF MANOELITO CERQUEIRA LIMA

CARGO
Odontólogo

CADASTRO
RESERVA
CR

REQUISITO
Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

CARGA
HORÁRIA
40 h

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

Aux. Saúde
Bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40 h

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em
Medicina +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 h

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 h

R$ 1.100,00
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Recepção

CR

Ensino médio
completo e
experiência em
recepção de USF

40 h

R$ 1.100,00

Serviços Gerais

CR

Ensino
fundamental
completo e
experiência na
área

40 h

R$ 1.100,00

QUADRO IX- USF AURINO A. AZAVEDO

CARGO
Odontólogo

CADASTRO
RESERVA
CR

REQUISITO
Graduação em
Odontologia + Registro
no órgão de classe
competente e experiência
em USF

CARGA
HORÁRIA
40 h

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

Aux. Saúde
Bucal

CR

Ensino médio completo e
experiência na área

40h

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em Medicina
+ Registro no órgão de
classe competente e
experiência em USF

40 h

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Recepção

CR

Ensino médio completo e
experiência em recepção
de USF

40 h

R$ 1.100,00

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem + Registro
no órgão de classe
competente e experiência
em USF

40 h

R$ 1.100,00

QUADRO X- FRANCISCO DE AQUINO COSTA

CARGO
Odontólogo

CADASTRO
RESERVA
CR

REQUISITO
Graduação em
Odontologia + Registro
no órgão de classe

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

40 h
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competente e
experiência em USF
Aux. Saúde
Bucal

CR

Ensino médio completo e
experiência na área

40 h

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em Medicina
+ Registro no órgão de
classe competente e
experiência em USF

40 h

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00
líquido

Recepção

CR

Ensino médio completo e
experiência em recepção
de USF

40 h

R$ 1.100,00

Serviços Gerais

CR

Ensino fundamental
completo e experiência
na área

40 h

R$ 1.100,00

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem + Registro
no órgão de classe
competente e
experiência em USF

40 h

R$ 1.100,00

QUADRO XI- ANDREA RODRIGUES SILVA SANTOS

CARGO
Odontólogo

CADASTRO
RESERVA
CR

REQUISITO
Graduação em
Odontologia +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS
R$ 2.500,00

40 H

Aux. Saúde
Bucal

CR

Ensino médio
completo e
experiência na
área

40 H

R$ 1.100,00

Médico

CR

Graduação em
Medicina +
Registro no
órgão de classe
competente e

40 H

R$1.100,00 + gratificação:
Totalizando R$ 10.000,00 líquido
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experiência em
USF
Recepção

CR

Ensino médio
completo e
experiência em
recepção de USF

40 H

R$ 1.100,00

Serviços Gerais

CR

Ensino
fundamental
completo e
experiência na
área

40 H

R$ 1.100,00

Tec. de
Enfermagem

CR

Curso técnico de
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$ 1.100,00

Enfermeiro

CR

Graduação em
enfermagem +
Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
USF

40 H

R$ 2.500,00

QUADRO XII - CAPS

CADASTRO
RESERVA

CARGO

CR
Técnico de enfermagem

Farmacêutico

CR

REQUISITO
Curso técnico de
enfermagem +
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência em
USF
Graduação em
farmácia +
Registro no órgão
de classe
competente

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS

40h

R$ R$ 1.100,00

20h

R$ 1.500,00
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Fisioterapeuta

CR

Psicólogo

CR

CR

Recepção

CR

Médico Psiquiatra

CR

Oficineiro

CR
Enfermeiro

CR

Cozinheira

CR
Psicopedagoda

Graduação em
Fisioterapia +
Registro no órgão
de classe
competente
Graduação em
Psicologia +
Registro no órgão
de classe
competente
Ensino médio
completo e
experiência em
recepção
Graduação em
Medicina +
Residência em
Psiquiatria
+Registro no
órgão de classe
competente e
experiência em
CAPS
Ensino médio
completo e
experiência na
área
Graduação em
enfermagem +
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência em
CAPS
Ensino médio
completo e
experiência em
recepção
Graduação em
enfermagem +
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência em
CAPS

20h

R$ 1.500,00

20h

R$ 1.500,00

40h

R$ R$ 1.100,00

20 hs

R$1.100,00 +
gratificação:
Totalizando
R$ 8.500,00

40 H

R$ 1.300,00

40 H

R$2.500,00

40 H

R$ 1.100,00

20 H

R$ 1.500,00

QUADRO XIII EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
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CADASTRO
RESERVA

CARGO

CR
Educador Físico

CR
Farmacêutico

CR
Assistente Social

CR
Fisioterapeuta

CR

Enfermeiro Sanitarista

CR

Médico Veterinário

Nutricionista

CR

REQUISITO
Graduação em
Educação Física+
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Graduação em
Farmácia+
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Graduação em
Serviço Social+
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Graduação em
Fisioterapia+
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Graduação em
Enfermagem+
Registro no órgão
de classe
competente e
especialização
em Sanitarismo
experiência na
área
Graduação em
Medicina
Veterinária +
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Graduação em

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS

20 h

R$ 1.500,00

20h

R$1.500,00

20 h

R$1.500,00

20 h

R$1.500,00

20 h

R$1.500,00

20 h

R$1.500,00

20 h

R$1.500,00
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CR

Psicólogo

Nutrição +
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Graduação em
Psicologia+
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área

R$1.500,00

20 h

QUADRO XIV CENTRO DE ESPECIALIDADES

CARGO

CADASTRO
RESERVA

Fisioterapeuta

CR

Psicólogo

CR

CR
Serviços Gerais
CR

Médico Colposcopista

REQUISITO
Graduação em
Fisioterapia+
Registro no órgão de
classe competente e
experiência na área
Graduação em
Psicologia+ Registro
no órgão de classe
competente e
experiência na área
Ensino fundamental
completo e
experiência em
recepção de USF
Graduação em
Medicina +
Formação em
colposcopia+Registro
no órgão de classe
competente e
experiência em
CAPS

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS

20 h

R$ 1.500,00

20h

R$ 1.500,00

20 h

R$ 1.100,00

08 h

R$ 2.500,00
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QUADRO XV - CENTRO DE REFERÊNCIA COVID

CARGO

CADASTRO
RESERVA

CR
Enfermeiro

CR

Téc. De Enfermagem

REQUISITO
Graduação em
Enfermagem+
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência na
área
Curso técnico de
enfermagem +
Registro no órgão
de classe
competente e
experiência em
na área

CARGA
HORÁRIA

VENCIMENTOS

40 h

R$ 2.500,00

40 H

R$ 1.200,00

QUADRO XVI - REGULAÇÃO

CARGO

CADASTRO
RESERVA

Motorista

CR

REQUISITO

CARGA HORÁRIA

VENCIMENTOS

Carteira Nacional
de Habilitação
devidamente
atualizada na
categoria B

40 HS

R$ 1.100,00 +
Gratificação por
deslocamento.
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ANEXO VIII –DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Eu_____________________________________

abaixo

assinado,

brasileiro(a),

portador(a)

do

RG

nº

______________________, inscrito(a) no CPF nº _______________________, declaro para fins de posse no cargo de
_____________________________________, em decorrência de aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº
_____/___, e em cumprimento às disposições legais pertinentes, que,
a. ( ) Não possuo bens e valores patrimoniais que se enquadrem entre os elencados no item b.
b. ( ) Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo (imóveis, móveis, semoventes,
dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e valores patrimoniais localizados no País ou no exterior):
Obs.: a presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, companheiro (a), filho (a) ou qualquer pessoa
que viva sob a dependência econômica do declarante.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

DISCRIMINAÇÃO DO BEM

VALOR (R$)

Castro Alves, em ______de __________de 2021.
_________________________________
ASSINATURA
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