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EDITAL Nº 01 /2021 

 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COM VISTAS A 

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, E TEMPORÁRIA, DE AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E DENTISTAS, 

CONFORME ESPECIFICA. 

 

 

O Município de Cesário Lange, Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto 

no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, com fundamento no inciso I do art. 2º 

da Lei Municipal nº 1.123 de 20 de setembro de 2005, bem como considerando o 

Decreto Municipal nº 5075/2020 que declarou o estado de calamidade pública no 

Município de Cesário Lange, reconhecido pela Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, FAZ SABER, que,por intermédio da Secretaria de Saúde, torna público 

aabertura das inscrições para o processo seletivo simplificado objetivando a contratação 

temporária de AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS EM 

ENFERMAGEM e DENTISTAS, haja vista excepcional interesse público. 

1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA. 

 

1.1. Tem o presente por objeto a contratação excepcional, e temporária, de 

dentistas, técnicos em enfermagem e auxiliares administrativos,em vista 

dahodiernavacânciadasatribuições em meio ao quadro de servidores do 

município, outrossim, ainda se aguardar definição quanto ao concurso 

públicoantes instaurado então dedicado ao provimento efetivo de tais 

cargos, grife-se,atualmente suspenso em virtude dos efeitos da Pandemia 

COVID-19. 

 

2. DO PROCESSO SIMPLIFICADO. 

 

2.1. A seleção dos candidatos se fará mediante análise curricular da 

qualificação profissional dos interessados, observando-se o seguinte 

procedimento:  

 

2.1.1. As inscrições far-se-ão gratuitamente a partir das 08:00hs do dia 

26 de abril de 2021, encerrando-se às 17:00hs do dia30 de abril de 

2021. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

R:Joaquim Ribeiro da Silva, Nº1351 – Centro - Cesário Lange 

 
 

Secretaria de  

Saúde 

2.1.2. Os interessados que atenderem as condições mínimas 

preestabelecidas para todos os cargos,item 3.1, bem como os 

requisitos específicos para cada cargo,itens4.1.1, 4.1.2. e 4.1.3, 

deverão se credenciar através do preenchimento de ficha de 

inscrição, disponível exclusivamente no site do município, 

www.cesariolange.sp.gov.br; 

 

2.1.2.1. Para efeito, o interessado prestará desde logoos dados 

pertinentes à sua identificação, escolaridade, requisitos 

mínimos específicos de cada cargoassim como as 

demais informações a que alude o item 05 deste edital; 

 

2.1.3. No dia 04 de maio de 2021 será publicado no site do município 

relação classificatória dos inscritos para cada cargo, sopesando-se 

a pontuação preconizada noitem 5,ocasião em que serão 

igualmente convocados para se apresentarem,das 08:00hs às 

17:00hs do dia 05 maio de 2021 na Sede da Secretaria Municipal 

de Saúde, sito na Rua Joaquim Ribeiro da Silva, n° 1325, Centro, 

Cesário Lange/SP, munidosde documentos pessoais, RG e CPF, 

ou qualquer outro que lhe façam as vezes, certificações que 

atestem a sua escolaridade e/ou formação acadêmica, 

comprovação dos requisitos específicos do cargo pretendido, 

assim como as qualificações profissionais previamente 

informadas; 

 

2.1.4. Não se confirmandoo preenchimento dos requisitos gerais e 

específicosde habilitação exigidos para o cargo, haverá a 

desclassificação do candidato, cumprindo-se se assim a 

incontinenticonvocação do interessado que imediatamente lhe 

seguir em meio à ordem de classificação.  

 

2.1.5. Não se confirmando os critérios de pontuação oportuna, e 

previamente, informados, item 5, haverá a reclassificação do 

candidato. 

 

2.1.6. A convocação dos classificados se seguirá até que se ultime a 

lotação das vagas disponibilizadas para cada cargo, conforme 

especificam ositens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3; 

 

2.1.7. Aos 05 de maio de 2021 será publicada no site do município 

relação definitiva dos classificados; 

 

3. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO 

http://www.cesariolange.sp.gov.br/
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3.1. São requisitos mínimos para contratação dos candidatos: 

 

3.1.1. ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a);  

 

3.1.2. estar em gozo dos direitos políticos e civis; 

 

3.1.3. estar quites com o serviço militar, se, do sexo masculino; 

 

3.1.4. ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

 

3.1.5. ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do 

cargo;  

 

3.1.6. atender, no momento da contratação, a escolaridade, formação 

acadêmica e demais requisitos específicos exigidos para o cargo 

pretendido. 

 

4. DOS CARGOS. 

 

4.1. O presente processo seletivo simplificado destina-se à contratação 

temporáriados seguintes cargos: 

 

4.1.1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

VAGAS 05 

JORNADA SEMANAL 40HORAS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 

HABILITAÇÃO 
 Ensino médio completo; 

 Conhecimento em informática 

e redação própria 

MEIOS DE PROVA DOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 

HABILITAÇÃO 

 Apresentação de certificado de 
formação escolar; 

 Certificado de conclusão em 

cursoprofissionalizante; 

VENCIMENTOS BÁSICOS R$ 1.418,97 

 

 

4.1.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

VAGAS 03 

JORNADA SEMANAL 40HORAS 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE 

HABILITAÇÃO 
 Curso técnico de enfermagem 

completo; 

 Inscrição no Conselho Regional de 

Enfermagem - Coren; 

 Experiência comprovada de pelo 

menos 06 (seis) meses. 

MEIOS DE PROVA DOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 

HABILITAÇÃO 

 Apresentação de certificado de 

formação acadêmica; 

 Título de inscrição no conselho 

profissional (certidão ou carteira); 

 Alternativamente, cópia da CTPS, 

cópia de contrato trabalho 

oucertificação de inscrição como 

profissional autônomo.   

VENCIMENTOS BÁSICOS R$ 1.718,89 

 

 

4.1.3. DENTISTA 

 

DENTISTA 

VAGAS 02 

JORNADA SEMANAL 20HORAS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 

HABILITAÇÃO 
 Curso superior em odontologia; 

 Registro no Conselho Regional de 

Odontologia – CRO; 

 Experiência comprovada de pelo 

menos 06 (seis) meses. 

MEIOS DE PROVA DOS 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 

HABILITAÇÃO 

 Apresentação de certificado de 

formação acadêmica; 

 Título de inscrição no conselho 

profissional (certidão ou carteira); 

 Alternativamente, cópia da CTPS, 

cópia de contrato trabalho ou 

certificação de inscrição como 

profissional autônomo.   

VENCIMENTOS BÁSICOS R$ 3.261,03 

 

4.2. DAS DEFINIÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. 

 

4.2.1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 Executa serviços gerais de escritório das diversas unidades 
administrativas, como a classificação de documentos e 

correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de 
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informações, arquivo, datilografia em geral e atendimento ao 

público. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

 Examina a correspondência recebida, analisando e coletando 
dados referentes às informações solicitadas, para elaborar 

respostas e posterior encaminhamento. 

 Datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, 

como ofícios, memorandos, circulares e outros, utilizando 

impressos padronizados ou não, para dar cumprimento à rotina 

administrativa. 

 Atende ao expediente normal da unidade, efetuando abertura, 
recebimento, encaminhamento, registro, distribuição de processos, 

correspondência interna e externa, visando atender às solicitações. 

 Organiza e mantém atualizado o arquivo, classificando os 
documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, para manter 

um controle sistemático dos mesmos. 

 Presta atendimento ao público, fornecendo informações gerais 
atinentes à sua unidade, visando esclarecer as solicitações dos 

mesmos. 

 Recebe e transmite fax. 

 Atende e efetua ligações telefônicas, anotando ou enviando 
recados e dados de rotina ou prestando informações relativas aos 

serviços executados. 

 Controla o recebimento e expedição de correspondência, 
registrando-a em livro próprio, com a finalidade de encaminhá-la 

às pessoas interessadas. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

 

4.2.2. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 Acompanha os serviços de enfermagem nas unidades de saúde, 
zelando pelas metas e rotinas de trabalho, para auxiliar no 

atendimento aos pacientes. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

 Auxilia na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas 

necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 

prestada pela equipe, no período de trabalho. 

 Desenvolve programas de orientação às gestantes, às doenças 
transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o enfermeiro, 

atividades de treinamento e reciclagem, para manter os padrões 

desejáveis de assistência aos pacientes. 

 Participa de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de 
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suplementação alimentar, para prevenção da desnutrição. 

 Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de 
sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e 

aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de 

conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos 

pacientes. 

 Prepara e esteriliza material e instrumental, ambientes e 

equipamentos, obedecendo a normas e rotinas preestabelecidas, 

para a realização de exames, tratamentos e intervenções 

cirúrgicas. 

 Controla o consumo de medicamentos e demais de enfermagem, 
verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

4.2.3. DENTISTA 

DENTISTA 

ATRIBUIÇÕES 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofaxial, 
utilizando processos c1inicos ou cirúrgicos, para promover e 

recuperar a saúde bucal. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

 Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos por 
via direta, para verificar a presença de cáries e outras infecções. 

 Identifica as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-
se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou 

laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento 

 Executa serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e 

outros instrumentos, para prevenir infecções mais graves. 

 Restaura as cáries dentárias, empregando instrumentos, aparelhos 
e substâncias especiais para evitar o agravamento do processo e 

estabelecer a forma e função do dente. 

 Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro 
para eliminar a instalação de focos e infecção. 

 Executa serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, 

usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para 

promover a conservação de dentes e gengivas. 

 Verifica os dados de cada paciente, registrando os serviços a 
executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para 

acompanhar a evolução do tratamento. 

 Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e 
seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde 

Bucal, para promover e orientar o atendimento a população em 
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geral. 

 Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e 
esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. 

 Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

 

5. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

5.1. A par da verificação dos requisitos mínimos para os cargos, item 4.1, os 

candidatos inscritos serão avaliados e classificados por suas qualificações 

profissionais, observados os seguintes critérios e pontuações: 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

 Experiência profissional, 

necessariamente excedente ao 

período mínimo exigido para a 

habilitação. 

 01 ponto por cada 06 meses 

comprovado. 

 Participação em cursos 
relacionados à área de 

conhecimento do cargo pleiteado, 

devidamente certificados. 

 01 ponto a cada 120 horas 
comprovada. 

 Pós-graduação completa em 

qualquer área. 

 02 pontos por certificação. 

 Pós-graduação completa na área 

da saúde. 

 03 pontos por certificação. 

 Formação em ensino superior, no 

caso específico de auxiliar 

administrativo. 

 03 pontos por certificação. 

 Mestrado.  04 pontos por certificação. 

 Doutorado.  05 pontos por certificação. 

 

5.1.1. A confirmação dos critérios de pontuação será efetivada quando da 

apresentação da documentação correlata na forma especificada no 

item 5.1, cumprindo-sea reclassificado do candidato na forma do 

item 2.1.5caso se verifique a sua insubsistência, outrossim, não 

apresentada qualquer certificação ou comprovação. 

 

5.1.2. Em caso de empate na classificação final dar-se-á preferência ao 

candidato que tiver maior tempo de experiência na função, após, ao 

de idade mais avançada.  

 

5.1.2.1. Persistindo o empate, será realizado sorteio em ato 

público. 
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5.1.3. A classificação dos candidatos será realizada pela ordem 

decrescente da nota final do processo seletivo.  

 

 

6. DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Ante a publicação da relação definitiva dos classificados, item 2.1.7, 

haverá nova convocação dos interessados, a fim de que se apresentem ao 

Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Cesário Lange em até 05 

dias para enfim se concluir a contratação; 

 

6.2. A contratação se regerá pelo Regime Jurídico Administrativo, em caráter 

temporário, aplicando-se as disposições previstas na lei complementar 

29/2011, no que couber; 

 

6.3. O contrato de trabalho terá validade de 06 (seis) meses, podendo,contudo, 

ser eventualmente prorrogado por igual período caso subsista a 

circunstância emergencial que o justificara, mormentea não definição do 

concurso público para o provimento efetivo a que alude o item 1.1; 

 

6.4. Rescindir-se-á prontamente o ajuste ante a definição do concurso público 

para o provimento efetivoa que alude o item 1.1; 

 

6.5. Nãoobstante o advento do termo final do ajuste estabelecido na forma do 

preconizada pelo item 6.3, outrossim a hipótese de resilição a que alude a 

parte final do item 6.4, poderá o contrato ser resilido unilateralmente pela 

administração quando assim o justificar o interesse público.  

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

7.1. FICAM RETIFICADOS OS DESCRITIVOS DAS 

REMUNERAÇÕES DOS CARGOS ANTES DIVULGADOS NO 

JORNAL LOCAL EM SUA EDIÇÃO 930. 

 

7.2. Esgotada a convocação dos inscritos, e não se acudido candidatos 

habilitados, observado o item 2.1.6, a eventual abertura de novas 

inscriçõesse seguirá de publicação de novo edital dedicado. 

 

7.3. O candidato será o único responsável pela tomada de conhecimento das 

datas, locais, horários e procedimentos pertinentes às etapas deste processo 
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seletivo, assim como acompanhamento das publicações em meio ao site 

institucional do Município.  

 

7.4. Os prazos definidos neste edital serão contados em dias corridos, 

excluindo-se o do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando 

prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia que 

não haja expediente, na sede Administrativa. 

 

7.5. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

 

 

Cesário Lange, 24de abril de 2021. 

 

RONALDO PAIS DE CAMARGO 

PREFEITO 

 

SANDRA PAULA FERNANDES JOIA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 


