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PROCESSO SELETIVO AMPLAMENTE SIMPLIFICADO N
o
 01/2021 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

DOS OBJETIVOS: 

 

A Prefeitura Municipal de Guariba, através da Secretaria Municipal da Saúde, do Departamento 

Técnico de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 

Orçamento, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO 

SELETIVO AMPLAMENTE SIMPLIFICADO Nº 01/2021, para a contratação pelo tempo 

determinado de três meses, prorrogável até igual período, para atender às necessidades 

temporárias de excepcional interesse da saúde pública, caracterizadas pelas ações e serviços de 

combate contra a disseminação da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), nesta cidade de 

Guariba, de profissionais de saúde e outros contratados para suporte direto, dentre os quais: 

Médico Clínico Geral (1), Médico Psiquiatra (1), Médicos Generalistas (2), Médico Pediatra 

(1), Médico Ginecologista/Obstetra (2), Enfermeiros (4), Farmacêutico (1), Assistentes Sociais 

(2), Técnicos de Enfermagem (4), Técnico de Farmácia (1),  Auxiliares de Seção (2), 

Auxiliares de Limpeza (2) e Vigilantes Sanitários (2). 

 

O processo seletivo simplificado se dará por meio de análise curricular, com avaliação de títulos 

 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas unicamente via internet por meio do seguinte sítio eletrônico: 

www.guariba.sp.gov.br, e deverão ocorrer  no horário de 00h do dia 13 de janeiro de 2021 às 

23h59min do dia 15 de janeiro de 2021.  O candidato só terá direito a uma única inscrição por 

emprego público, e caso seja constatada mais de uma inscrição, a última será considerada como 

válida.  

 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM ANEXADOS QUANDO DA INSCRIÇÃO: 
 

Os documentos para inscrição, análise e pontuação serão os seguintes: 

 

Documentos Pessoais: através de dados a serem informados quando do preenchimento do 

formulário de inscrição, a ser disponibilizado no sitio oficial da Municipalidade, qual seja: 

www.guariba.sp.gov.br, contendo: Nome completo; endereço residencial; número do documento 

de identificação (RG/CNH); número do CPF; telefones e e-mails para contatos; e, outros dados 

que constarem do formulário de inscrição.   

 

Documentos e Títulos: que DEVERÃO ser obrigatoriamente anexados quando do 

preenchimento do formulário de inscrição, a ser disponibilizado no sitio oficial da 

Municipalidade, qual seja: www.guariba.sp.gov.br, em aba própria criada para esta finalidade, 

em arquivo exclusivamente em .PDF, de até 05mb, sendo: 

 

a) PARA MÉDICO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, ASSISTENTE SOCIAL:  a) Diploma 

de Graduação reconhecido pelo MEC ou Certidão de Conclusão de Curso (até 180 dias da 

conclusão); b) Experiência profissional; c) Comprovante de inscrição ou registro no respectivo 

Conselho de Classe. 
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b) PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM: a) Certificado de conclusão de curso de Ensino 

Médio com Curso de Técnico em Enfermagem + registro no COREN em situação de 

regularidade; ou Certidão de Conclusão de Curso (até 180 dias da conclusão); b) Experiência na 

atividade relacionada com os serviços objeto da contratação temporária.  

 

c) PARA TÉCNICO DE FARMÁCIA: a) Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio 

com Curso de Técnico em Farmácia + registro no CRF em situação de regularidade; ou Certidão 

de Conclusão de Curso (até 180 dias da conclusão); b) Experiência na atividade relacionada com 

os serviços objeto da contratação temporária.  

 

d) PARA AUXILIAR DE SEÇÃO E VIGILANTE SANITÁRIO: a) Certificado de conclusão de 

curso de ensino médio, reconhecido pelo MEC, conforme o caso, ou Certidão de Conclusão de 

Curso (até 180 dias da conclusão); b) Experiência na atividade relacionada com os serviços 

objeto da contratação temporária.  

 

e) PARA AUXILIAR DE LIMPEZA (SERVENTE): a) Certificado de conclusão de curso de 

ensino fundamental, reconhecido pelo MEC, conforme o caso, ou Certidão de Conclusão de 

Curso (até 180 dias da conclusão); b) Experiência na atividade relacionada com os serviços 

objeto da contratação temporária.  

 

CONTATOS  

Telefone (16) 3251.9422 (ramal 4), com Rose, Josi ou Patricia  

 

DUVIDAS  

 gabinete@guariba.sp.gov.br 

 gestãopublica@guariba.sp.gov.br 

 guariba@guariba.sp.gov.br 


