
       

PROCESSO SELETIVO – CONSAÚDE
EDITAL 009/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E
LITORAL  SUL  –  CONSAÚDE,  torna  pública  por  meio  deste  Edital,  a  abertura  das
inscrições para o Processo Seletivo, para contratação por prazo determinado das vagas
previstas no item 1 deste Edital, com a finalidade de atender a necessidade temporária
de  excepcional  interesse  público,  em  conformidade  com  o  inciso  IX  do  Art.  37  da
Constituição  Federal  e  artigo  37  do  Contrato  de  Consórcio  Público  (Protocolo  de
Intenções)  do  CONSAÚDE,  visando  a  operacionalização  de  gestão  e  execução  de
atividades nas unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE, em atendimento às disposições do
Plano Operativo nº 01/2019 do Convênio  nº  253/2016 celebrado com o Governo do
Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde. 

A contratação será por prazo determinado e no regime jurídico-administrativo,
nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, aplicando-se as disposições
previstas no Contrato de Consórcio Público do CONSAÚDE e seu respectivo Estatuto.

1. DAS VAGAS E DETALHAMENTO DA FUNÇÃO

1.1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação para as funções abaixo:

Função FONOAUDIÓLOGO

Requisito Registro no Conselho da Classe

Salário R$ 3.924,36

Vagas 01 (uma)

Jornada  de
Trabalho

40 horas/semanais – acrescida de vantagem pecuniária de Gratificação por
cumprimento de metas no valor de até R$ 450,00

Atribuições da
Função

Prevenir,  habilitar  e  pessoas,  utilizando  procedimentos  específicos  de
fonoaudiologia;  efetuar  avaliação  e  diagnóstico  fonoaudiólogo;  orientar
pacientes e responsáveis; desenvolver programas de prevenção e promoção da
saúde;  exercer  atividades  administrativas  de  recursos  humanos,  materiais,
financeiros, ensino e pesquisa.

Função ENGENHEIRO DO TRABALHO

Requisito Registro no CREA – Título de Especialidade

Salário R$  3.924,36  –  acrescida  de  vantagem  pecuniária  de  Gratificação  por
cumprimento de metas no valor de até R$ 450,00

Vagas 01 (uma)

Jornada  de
Trabalho

40 horas/semanais

Atribuições da
Função

Coordenar as  atividades da segurança do trabalho,  elaborar  a  programação
anual das atividades, treinamentos e escalas dos TST. Ministrar e elaborar trei-
namentos, reuniões da CIPA e outros eventos. Participar de reuniões com a
equipe  do  SESMT.  Elaborar  e  atualizar  o  PPRA.  Avaliar  iluminação,  ruído  e
quantidade de calor e agentes químicos. Verificar condições de riscos e propor
medidas de segurança. Orientar servidores sobre segurança no trabalho e ergo-
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nomia. Elaborar relatórios técnicos. Entregar EPIs e EPCs. Controlar doses de
exposição à radiação dos setores: mamografia, radiologia e centro cirúrgico.
Elaborar o PPP. Solicitar e receber orçamentos de treinamentos e estimativas
de custos de EPI/EPC e de atividades relacionadas a implantação de Nrs e legis-
lações pertinentes a segurança do trabalho. Inspecionar extintores e caldeiras.
Solicitar renovação de contrato (controle de pragas, dosimetria pessoal, trata-
mento efluente processadora RX). Participar de pregão e conferência na entre-
ga. Verificar a adequação de novos modelos de EPI/EPC. Entregar equipamen-
tos (EPI/EPC) e mobiliários nos setores. Verificar lugar para armazenar mobiliá-
rio após a entrega. Organizar materiais na sala e almoxarifado da segurança do
trabalho. Operar o sistema MV. Acompanhar visitas da vigilância sanitária quan-
do no que diz respeito a resíduo sólido e segurança do trabalho. Acompanhar
empresas tercerizadas nas seguintes atividades: avaliação de calor, avaliação
química, retirada de fixador e filmes raio x, controle de pragas, inspeção de cal-
deiras e vaso de pressão. Colaborar na elaboração e implantação do programa
de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRSS). Elaborar comunicados de aci-
dente de trabalho (CAT). Realizar investigação de acidente de trabalho. Elabo-
rar escala de trabalho da equipe. Verificar a implantação de Nrs. Verificar a cali-
bração anual dos equipamentos de medição de iluminação e dosimetria. Verifi-
car inspeção anual nas mangueiras dos hidrantes. Realizar as atividades junto
ao CAR e Laboratório Regional.

Função NUTRICIONISTA

Requisito Registro no Conselho da Classe

Salário R$  3.924,36  –  acrescida  de  vantagem  pecuniária  de  Gratificação  por
cumprimento de metas no valor de até R$ 450,00

Vagas 01 (uma)

Jornada  de
Trabalho

40 horas/semanais

Atribuições da
Função

Prestar assistência nutricional, planejar, organizar, administrar e avaliar unida-
des de alimentação e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário. Participar de
programas de educação nutricional.

Função TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Requisito Formação específica na área

Salário R$  1.717,33  –  acrescida  de  vantagem  pecuniária  de  Gratificação  por
cumprimento de metas no valor de até R$ 450,00

Vagas 01 (uma)

Jornada  de
Trabalho

40 horas/semanais

Atribuições da
Função

Identificar, determinar,  analisar e controlar perdas de processos, produtos e
serviços. Criar ações preventivas e corretivas; desenvolver, testar e supervisio-
nar sistemas, processos e métodos produtivos. Gerenciar atividades de segu-
rança do trabalho e do meio ambiente. Planejar atividades produtivas e coorde-
nar equipes.

2. DATA DA INSCRIÇÃO

2.1  –  As  inscrições  serão  realizadas,  exclusivamente,  através  do  e-mail
rh@consaude.org.br, no período de 31 de outubro de 2022 a 01 de novembro de 2022
e 03 de novembro de 2022 a 04 de novembro de 2022, até as 16:00 h do dia 04 de
novembro de 2022.
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2.2 – A ficha de inscrição – Anexo I – será disponibilizada no site www.consaude.org.br, a
qual deverá ser impressa, preenchida, assinada e encaminhada na forma digitalizada,  em
formato  PDF,  com  toda  a  documentação  comprobatória  das  informações  nela
declaradas. Em hipótese alguma a ficha de inscrição será fornecida pelo CONSAÚDE.
2.3 – O candidato  deverá  inscrever-se e concorrer  para  a  área de sua formação técnica
correspondente a vaga.
2.4 – Deverá encaminhar através do e-mail acima, no ato da inscrição, cópias dos seguintes
documentos, em arquivo PDF:
a) Documento de identificação
b) CPF
c) Documento do Conselho de Classe e/ou requerimento de inscrição acompanhado do
boleto de quitação.
d) Curriculum  Vitae contendo  todas  as  informações  do  candidato  e  documentos
comprobatórios, se for o caso.

Uma  vez  encaminhada  a  documentação,  não  serão  aceitos  acréscimos  de  outros
documentos fora do prazo.

2.5  –  Até  o  dia  07  de  novembro  de  2022,  o  candidato  deverá  receber  em seu  e-mail,
informado na ficha de inscrição, a confirmação de inscrição efetivada ou não efetivada. Caso
não receba deverá entrar em contato com o Serviço de Pessoal do HRLB-CONSAÚDE, através
do telefone (13) 3856-9617, até as 16:00 horas do dia 07 de novembro de 2022.
2.6 – A inscrição do candidato implica a sua integral adesão a todas as regras que disciplinam
a presente seleção.
2.7 – A inscrição deve ser enviada através de um único e-mail e os documentos a serem
enviados devem ser consolidados num único arquivo digitalizado,  no formato PDF.
Inscrições efetuadas de forma duplicada poderão sofrer prejuízo.
2.8  –  No  e-mail,  deve  constar  no  campo  Assunto:  PS  009/2022  -  “função  para  a  qual
concorre” - “nome do candidato”.

3. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR

3.1. A seleção será realizada em fase única, denominada Avaliação Curricular, de caráter
classificatório  e  eliminatório,  pela  comissão  de  organização  de  seleção  pública
simplificada.
3.2. O candidato será avaliado através das informações prestadas no Curriculum Vitae,
desde que devidamente comprovadas.
3.2.1. O curriculum deverá ser entregue por via escrita.
3.3. A avaliação Curricular valerá 10 (dez) pontos
3.4. A avaliação Curricular dar-se-á através da análise dos documentos comprobatórios
das informações prestadas no ato da inscrição, obedecendo-se rigorosamente a tabela
abaixo:

AVALIAÇÃO CURRICULAR – TABELA DE PONTUAÇÃO

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima

a) Exercício de cargo, de emprego ou de função. 
(Será considerado o tempo trabalhado e fechado
até o último dia da inscrição, ou seja, até o dia 04
de novembro de 2022)

0,50 por ano
completo de tempo de

serviço no exercício
do emprego a que

concorre

4,00

b) Pós-Graduação  Lato  Sensu
(Especialização na área clínica) na função a
que  concorre,  realizado  em  instituição  oficial
reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima
de 360 horas, concluída ou cursando até a data
de apresentação dos títulos.

1,50 ponto por
especialização

3,00
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c) Pós-Graduação  Lato  Sensu (Demais
áreas),  na função a que concorre,  realizado
em instituição oficial reconhecida pelo MEC, com
carga horária mínima de 360 horas, concluída ou
cursando até a data de apresentação dos títulos.

1,00 ponto por
especialização

2,00

d) Avaliação Curricular Geral – elaboração do 
curriculum, certificados, cursos de aprimoramento
profissional, na área a que concorre.

1,00 ponto 1,00

Não será computado como Título o  Curso de Especialização que se constituir
pré-requisito para a inscrição no presente Processo.

3.5. Na hipótese de ocorrer empate no resultado da Avaliação Curricular, serão adotados,
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) Maior Pontuação no item a da Avaliação Curricular;
b) Maior Pontuação no item b da Avaliação Curricular;
c) Maior Pontuação no item c da Avaliação Curricular;
d) Maior Pontuação no item d da Avaliação Curricular;
e) Maior idade

3.6. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no
processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
3.7.  Só  serão  aceitos  Certificados  e  Diplomas  emitidos  por  instituição  legalmente
requisitada.
3.8.  Os  comprovantes  de  cursos  realizados  fora  do  Brasil  devem  ser  traduzidos  e
reconhecidos pela autoridade competente ou por ela oficialmente delegada.
3.9. O tempo de experiência profissional deverá ser digitalizado e encaminhado através
do e-mail rh@consaude.org.br, nas formas a seguir:
a)  Cópia  da  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  –  CTPS,  acompanhada  de
declaração atualizada de vínculo, caso não conste baixa;
b)  Certidão e/ou declaração  de tempo de  serviço,  emitida  pela  Unidade de  recursos
humanos da Instituição em que trabalha ou trabalhou, no caso de servidor ou empregado
público ou;
c) Profissional  autônomo deverá apresentar  declaração ou atestado assinado por ele,
informando o período (início  e término)  da  realização das atividades e  a espécie  do
serviço  realizado,  acompanhado  de,  ao  menos  um,  dos  seguintes  documentos
comprobatórios:
a) recibos ou comprovantes de prestação de serviços; 
b) comprovantes de pagamento da Previdência Social; 
c) comprovantes de pagamento de ISS; ou 
d) Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).

3.10. A fração de tempo de experiência superior a 06 (seis) meses será arredondada
para maior (mês), desde que o candidato apresente, no mínimo, um ano de experiência.
3.11.  As  Certidões  e/ou  declarações  deverão  ser  emitidas  em  papel  timbrado  da
instituição, com carimbo e assinatura do responsável pela sua emissão.
3.12.  Estágios  curriculares/extracurriculares  e  trabalhos  voluntários  não  serão
considerados para fins de comprovação de experiência profissional.

4. DOS RESULTADOS 

4.1. O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.consaude.org.br e no
Jornal Oficial do CONSAÚDE – Jornal a Gazeta SP, na data prevista no cronograma em
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anexo – Anexo II  – sendo de exclusiva responsabilidade de o candidato acompanhar
comunicados, convocações e o resultado final da seleção.

5. DOS RECURSOS

5.1. O candidato poderá interpor recurso dirigido a Comissão de organização de seleção
pública  simplificada,  devidamente  fundamentado,  no  prazo  estabelecido  no  Anexo  II
deste edital.

6. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO

6.1. Os candidatos aprovados e convocados, o início de exercício será imediato.
6.2. Para a contratação, o candidato convocado deverá: 

a) ter sido aprovado nesta Seleção Pública Simplificada;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado;
c) cumprir as normas estabelecidas neste edital;
d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
e) estar em gozo dos direitos políticos;
f) não ter registro de antecedentes criminais;
g) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, devidamente
atestada em exame admissional

6.3. O candidato que tiver cargo, função ou emprego mantidos pelo Poder Público, no
momento da convocação, deverá adequar-se ao disposto no artigo 37, incisos XVI e XVII
da Constituição Federal antes de assumir.
6.4. Os candidatos aprovados serão contratados por um prazo determinado, podendo ser
prorrogável por igual período, observado o número de vagas e a ordem de classificação,
a disponibilidade orçamentária e financeira do CONSAÚDE e o estabelecido no Contrato
de Consórcio Público e Estatuto do CONSAÚDE.

7. DA CONVOCAÇÃO

7.1. A convocação para a contratação se dará através do site www.consaude.org.br e no
Jornal a Gazeta SP, conforme estabelecido no cronograma – Anexo II – e, se for o caso,
demais convocações ocorrerão em data oportuna.

8. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

8.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da
data da publicação do edital de homologação deste Processo Seletivo Simplificado.
8.2. Dentro do prazo de validade poderão ser convocados outros candidatos classificados
no Processo Seletivo Simplificado, desde que haja necessidade, obedecendo-se a ordem
de classificação.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A seleção de que trata este edital, realizada mediante AVALIAÇÃO CURRICULAR,
será de caráter eliminatório e classificatório.
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9.2.  As  informações  prestadas  no  formulário  de  inscrição  serão  de  inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o CONSAÚDE, do direito de excluir da seleção
simplificada aquele que não preencher  o formulário de forma completa,  correta e/ou
fornecer dados comprovadamente inverídicos.
9.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo
Simplificado contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
9.4. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os editais advindos
do presente edital, inclusive os editais de convocação.
9.5. A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito,
cabendo ao CONSAÚDE decidir sobre a sua contratação, respeitando o número de vagas
e a ordem de classificação.
9.6. O candidato será classificado exclusivamente na função para a qual concorre.
9.7. Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes de seu termo final,
quando conveniente ao interesse público, por infração disciplinar do contrato ou desde
que cessadas as razões que ensejaram a contratação.

Pariquera-Açu, 27 de outubro de 2022

José Antonio Antosczezem
Dir. Superintendente
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