
 

 

 

 
O MUNICÍPIO DE PONTAL, 
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de
Títulos para a contratação temporária de excepcion
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, por
preenchimento de vag
 
1. DA
 
 A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,
determinado
 
 As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria
Saúde. 
 

 Serão contratados
 
Quadro 1 

 
 A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
Municipal 
SARS-CoV
medidas preventivas para o fim de se resguardar todos os
que estejam
 
 A determinação de prazo se dá em razão da natureza 
predeterminação
 
 Com o
vínculo entre
 

 
 Período de

 
 Não será cobrado

  
 O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no
deste edital.
 

 

O MUNICÍPIO DE PONTAL, 
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de
Títulos para a contratação temporária de excepcion
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, por
preenchimento de vag

DA CONTRATAÇÃO

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,
determinado inicial de

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

contratados os

 – Disposição

DENOMINAÇÃO

Fisioterapeuta
Educador Físico

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
 de Saúde

CoV-2 (Coronavírus), as 
medidas preventivas para o fim de se resguardar todos os

estejam sob gestão

A determinação de prazo se dá em razão da natureza 
predeterminação do prazo.

o vencimento
entre as partes,

de inscrição:

cobrado qualquer

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no
edital. 

 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº

O MUNICÍPIO DE PONTAL, 
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de
Títulos para a contratação temporária de excepcion
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, por
preenchimento de vagas, nas condições definidas neste

CONTRATAÇÃO 

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,

de 180 (cento

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

os seguintes 

Disposição dos cargos

DENOMINAÇÃO

Fisioterapeuta
Educador Físico

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
Saúde justificando

2 (Coronavírus), as 
medidas preventivas para o fim de se resguardar todos os

gestão deste Município.

A determinação de prazo se dá em razão da natureza 
prazo. 

vencimento do prazo
partes, de pleno

2. DAS

inscrição: As inscrições

qualquer valor

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no

  

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

EDITAL RETIFICADO

PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº
Processo

O MUNICÍPIO DE PONTAL, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de
Títulos para a contratação temporária de excepcion
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, por

as, nas condições definidas neste

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,

(cento e oitenta)

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

 profissionais:

cargos em cadastro

DENOMINAÇÃO 

Fisioterapeuta 
Educador Físico 

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
justificando-se pela 

2 (Coronavírus), as consequências trazidas pelo mesmo
medidas preventivas para o fim de se resguardar todos os

Município. 

A determinação de prazo se dá em razão da natureza 

prazo estipulado
pleno direito, independente

DAS INSCRIÇÕES

inscrições observarão

valor a título de

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

EDITAL RETIFICADO
 

PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº
Processo Seletivo 

Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de
Títulos para a contratação temporária de excepcional interesse público, de
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, por

as, nas condições definidas neste

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,

oitenta) dias, prorrogável

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

profissionais: 

cadastro reserva

SALÁRIO BASE

R$ 
R$ 

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
 emergência

consequências trazidas pelo mesmo
medidas preventivas para o fim de se resguardar todos os

A determinação de prazo se dá em razão da natureza 

estipulado em contrato, ou de eventual prorrogação,
independente

INSCRIÇÕES E ENVIO

observarão o disposto

de inscrição. 

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

EDITAL RETIFICADO 

PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº
 Simplificado

Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de

al interesse público, de
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de
sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, por 

as, nas condições definidas neste Edital. 

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,

prorrogável por igual

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

reserva para este

SALÁRIO BASE

R$ 2.433,69 
R$ 2.433,69 

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
emergência de saúde

consequências trazidas pelo mesmo
medidas preventivas para o fim de se resguardar todos os aparatos

A determinação de prazo se dá em razão da natureza do serviço, cuja transitoriedade

em contrato, ou de eventual prorrogação,
independente de comunicação.

ENVIO DE CURRÍCULOS

disposto no Anexo

 

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

PROCESSO DE SELEÇÃO EMERGENCIAL Nº. 003/2.022
Simplificado 

Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o n. 45.352.267/0001-86, com sua 
estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de

al interesse público, de caráter público e natureza 
emergencial, nos termos da Lei Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009 que dispõe 

excepcional interesse público, para 

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,

igual período.

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

este processo seletivo

SALÁRIO BASE QUANT.

 Cadastro Reserva
 Cadastro Reserva

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
saúde pública 

consequências trazidas pelo mesmo e a necessidade de tomada de 
aparatos de saúde,

do serviço, cuja transitoriedade

em contrato, ou de eventual prorrogação,
comunicação. 

CURRÍCULOS

Anexo IV. 

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

003/2.022 

Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
86, com sua sede de governo

estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de

caráter público e natureza 
setembro de 2009 que dispõe 

excepcional interesse público, para 

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário,

período. 

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria

seletivo 

QUANT. JORNADA
SEMANAL

Cadastro Reserva 
Cadastro Reserva 

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da
 internacional relativa ao 

e a necessidade de tomada de 
saúde, direta e 

do serviço, cuja transitoriedade

em contrato, ou de eventual prorrogação,

CURRÍCULOS 

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no

Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
sede de governo

estabelecida nesta Cidade e Comarca de Pontal, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme Silva, n.º 
337, centro, comunica a abertura de Processo Seletivo Simplificado de Análise de Currículos e 

caráter público e natureza 
setembro de 2009 que dispõe 

excepcional interesse público, para 

A contratação oriunda deste processo de seleção simplificado observará as disposições da Lei 
Complementar nº 2532, de 30 de setembro de 2009, possuindo caráter temporário, com prazo

As atividades poderão ser exercidas no Município de Pontal e no Distrito de Cândia e na Vila 
Walter Becker. A lotação dos contratados nos setores será definida pela Secretaria Municipal

JORNADA 
SEMANAL 

20h 
20h 

A contratação por prazo determinado visa assegurar a manutenção das atividades da Secretaria
internacional relativa ao 

e a necessidade de tomada de 
 indiretamente,

do serviço, cuja transitoriedade justifica

em contrato, ou de eventual prorrogação, extingue-se

O candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição do processo seletivo que está no Apêndice

Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, 
sede de governo 

Silva, n.º 
Currículos e 

caráter público e natureza 
setembro de 2009 que dispõe 

excepcional interesse público, para 

da Lei 
prazo 

Vila 
Municipal de 

Secretaria 
internacional relativa ao 

e a necessidade de tomada de 
indiretamente, 

justifica a 

se o 

Apêndice A 



 

 

 

 

 Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
completo 
atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos,
graduações e titulações e entregá
 
 O ordenamento
Apresentação
III); Formação e Estágios 
monitorias, bolsas de estudo); 
profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de
estabelecimentos, cargo e/ou função); 
atuação e/ou da saúde); 
  
 A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
estabelecidas
 
 O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e
das informações
 
 O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por 
computadores,
fatores que impossibilitem o preenchimento e/ou obtenção do
candidatos.
 
 Não haverá, em 
horários e
 
 Todas
Brasília/DF.
 
3. 
 
 Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam
conselhos profissionais, conforme Quadro I e Anexo II, cuja c
com o item
 

 Ser brasileiro
 
 Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do
Certificado
 
 Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no
da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo
 

 Não possuir
 

 Possuir currículo
 

 Possuir aptidão
 
 

 Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
 juntamente

atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos,
graduações e titulações e entregá

ordenamento 
Apresentação (documentos de identificação pessoal e profissional 

Formação e Estágios 
monitorias, bolsas de estudo); 
profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de
estabelecimentos, cargo e/ou função); 
atuação e/ou da saúde); 

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
estabelecidas neste edital

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e
informações e documentos.

O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por 
computadores, falhas
fatores que impossibilitem o preenchimento e/ou obtenção do
candidatos. 

Não haverá, em 
e locais estabelecidos

Todas as etapas
Brasília/DF. 

 DAS CONDIÇÕES

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam
conselhos profissionais, conforme Quadro I e Anexo II, cuja c

item 2.4 deste

brasileiro nato ou

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do
Certificado de Reservista;

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no
da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo

possuir deficiência

currículo documentado

aptidão física,

 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
juntamente com todos

atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos,
graduações e titulações e entregá

 das informações
(documentos de identificação pessoal e profissional 

Formação e Estágios (cursos técnicos, graduações, pós
monitorias, bolsas de estudo); 
profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de
estabelecimentos, cargo e/ou função); 
atuação e/ou da saúde); Eventos 

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
edital, em relação

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e
documentos.

O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por 
falhas de comunicação,

fatores que impossibilitem o preenchimento e/ou obtenção do

Não haverá, em hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e
estabelecidos neste

etapas constantes

CONDIÇÕES PARA

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam
conselhos profissionais, conforme Quadro I e Anexo II, cuja c

deste edital. 

ou naturalizado,

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do
Reservista; 

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no
da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo

deficiência incompatível

documentado conforme

física, psicológica

  

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
todos os documentos

atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos,
graduações e titulações e entregá-los na forma e horários

informações no 
(documentos de identificação pessoal e profissional 

(cursos técnicos, graduações, pós
monitorias, bolsas de estudo); Experiências Profissionais 
profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de
estabelecimentos, cargo e/ou função); Cursos e Trei

Eventos (eventos relacionados

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
relação às quais

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e
documentos. 

O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por 
comunicação, congestionamento

fatores que impossibilitem o preenchimento e/ou obtenção do

hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e
neste edital.

constantes neste edital

PARA A INSCRIÇÃO

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam
conselhos profissionais, conforme Quadro I e Anexo II, cuja c

naturalizado, comprovado

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no
da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo

incompatível com o

conforme especificado

psicológica e mental;

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
documentos comprobatórios

atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos,

los na forma e horários

 currículo 
(documentos de identificação pessoal e profissional 

(cursos técnicos, graduações, pós
Experiências Profissionais 

profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de
Cursos e Treinamentos

(eventos relacionados

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
quais não poderá

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e

O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por 
congestionamento

fatores que impossibilitem o preenchimento e/ou obtenção do

hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e
edital. 

edital serão 

INSCRIÇÃO 

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam
conselhos profissionais, conforme Quadro I e Anexo II, cuja c

comprovado através

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no
da Constituição Federal e inciso XVIII do artigo 115 da Constituição

o exercício da

especificado

mental; 

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
comprobatórios

atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos,

los na forma e horários descritos

 vitae deverá 
(documentos de identificação pessoal e profissional 

(cursos técnicos, graduações, pós
Experiências Profissionais 

profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de
namentos 

(eventos relacionados com a área de atuação e/ou da saúde). 

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
poderá alegar

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e

O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por 
congestionamento de linhas

fatores que impossibilitem o preenchimento e/ou obtenção do formulário

hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e

 realizadas, 

 

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam
conselhos profissionais, conforme Quadro I e Anexo II, cuja comprovação deverá

através de cópia 

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no

115 da Constituição

da atividade

especificado no item 2.4

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 
Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo

comprobatórios do mesmo,
atividades e tempos de efetivo exercício profissional na área, incluindo outros aspectos formativos na 
área profissional e/ou da saúde tais como eventos, cursos, treinamentos, graduações, pós

descritos no Anexo

vitae deverá seguir estritamente o
(documentos de identificação pessoal e profissional - itens a, b, c,

(cursos técnicos, graduações, pós-graduações e
Experiências Profissionais (elencar 

profissionais da área e/ou da saúde, contendo data de início, data de encerramento, nomes dos 
 (cursos relacionados com a área de 

com a área de atuação e/ou da saúde). 

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
alegar desconhecimento.

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e

O Município não se responsabiliza por inscrições não efetuadas por motivo de ordem
linhas de comunicação e/ou por outros 

formulário de

hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e

 observando

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam

omprovação deverá

 de documento

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no

115 da Constituição Estadual;

atividade a ser desempenhada;

2.4 deste edital;

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo
mesmo, enumerando todas as 

utros aspectos formativos na 
treinamentos, graduações, pós

Anexo IV. 

seguir estritamente o
itens a, b, c, d, g, l do anexo 

graduações e titulações; estágios, 
 todas as experiências 

encerramento, nomes dos 
(cursos relacionados com a área de 

com a área de atuação e/ou da saúde). 

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e
desconhecimento. 

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e

motivo de ordem
comunicação e/ou por outros 

de inscrição

hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e

observando-se o horário

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam

omprovação deverá ocorrer

documento oficial; 

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do Artigo 37 

Estadual; 

desempenhada;

edital; 

Após preencher a ficha de inscrição o candidato deverá anexar à mesma, seu currículo vitae
enumerando todas as 

utros aspectos formativos na 
treinamentos, graduações, pós

seguir estritamente o seguinte:
d, g, l do anexo 

titulações; estágios, 
todas as experiências 

encerramento, nomes dos 
(cursos relacionados com a área de 

com a área de atuação e/ou da saúde).  

A inscrição do candidato implicará na sua ciência e tácita aceitação das normas e condições

O candidato é o único responsável pelas informações prestadas no ato de inscrição e pelo envio

motivo de ordem técnica dos
comunicação e/ou por outros 

inscrição por parte dos

hipótese alguma, inscrição ou envio de documentação fora do prazo e dos

horário oficial 

Possuir a formação e requisitos exigidos para o exercício profissional respectivo, com registro 
profissional ativo quando da inscrição, para as categorias profissionais que possuam registro em 

ocorrer de acordo

 

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do

Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da União, dos 
inciso XVI do Artigo 37 

desempenhada; 

vitae 
enumerando todas as 

utros aspectos formativos na 
treinamentos, graduações, pós-

seguinte: 
d, g, l do anexo 

titulações; estágios, 
todas as experiências 

encerramento, nomes dos 
(cursos relacionados com a área de 

condições 

envio 

dos 
comunicação e/ou por outros 

dos 

dos 

 de 

registro 
registro em 

acordo 

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, comprovado através do 

União, dos 
inciso XVI do Artigo 37 



 

 

 Não se encontrar
 
4. 
 
 O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
exclusivamente,
 
 A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do
processo 
 
5. 
 
 Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o
edital. 
 
 Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo
 

 Não serão
 
 Os documentos
(CTPS) deverão
 
 A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local
realização
 
 O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
tempo de 
 
 Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horár
considerados.
 
 Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a
único item.
 
 A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
títulos do candidato,
 
 Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
classificação
 
6. 
 
6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
Prefeitura no link
 

 encontrar impedido

 DO FORMULÁRIO

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
exclusivamente, neste

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do

 admissional

 DOS CRITÉRIOS

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo

serão aceitos tempos

documentos comprobatórios
deverão conter

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local
realização das atividades,

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
 trabalho voluntário

Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horár
considerados. 

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a
item. 

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
candidato, de

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
classificação aquele que

 DO RESULTADO

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
Prefeitura no link https://www.pontal.sp.gov.br
 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

impedido de celebrar

FORMULÁRIO 

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
neste edital, devendo

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do

admissional ou a sua inabilitação,

CRITÉRIOS DE

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo

tempos concomitantes

comprobatórios
conter também

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local

atividades, assinatura

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
voluntário não

Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horár

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
de acordo com

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
que apresentar

RESULTADO 

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
https://www.pontal.sp.gov.br

  

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

celebrar contrato

 DE INSCRIÇÃO

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
devendo imprimir

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do

inabilitação,

DE SELEÇÃO

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo

concomitantes para

comprobatórios de efetivo
também a folha de 

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local

assinatura e identifi

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
não será computado

Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horár

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
com a pontuação

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
apresentar o maior

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
https://www.pontal.sp.gov.br

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

contrato com o

INSCRIÇÃO 

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
imprimir e preencher

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do

inabilitação, conforme 

SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo

para comprovação

efetivo exercício
 identificação

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local

identificação do

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
computado como

Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horár

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
pontuação final obtida

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
maior tempo de

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
https://www.pontal.sp.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

o Município.

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
preencher todos

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do

 o caso. 

CLASSIFICAÇÃO

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo

comprovação de efetivo

exercício da Carteira
identificação do candidato.

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local

do emitente. 

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
como experiência

Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horár

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
obtida por cada

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
de experiência

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
e no Diário Oficial Eletrônico do

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 
Município. 

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
todos os dados solicitados.

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do

CLASSIFICAÇÃO 

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
currículo e apresentados, observados os critérios definidos no Anexo I e o disposto

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo

efetivo exercício

Carteira de Trabalho
candidato. 

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente;
válidos, CNPJ, identificação completa do profissional beneficiado, local e 

 

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
experiência profissional.

Os certificados dos cursos deverão conter impressa a carga horária, sem a qual não

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
cada candidato.

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
experiência na função

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
e no Diário Oficial Eletrônico do

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
solicitados. 

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não
acordo com os documentos comprobatórios, determinará a desclassificação do 

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos
disposto no 

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido
candidato, que serão examinados por Comissão designada para atuar neste Processo 

exercício. 

Trabalho e Previdência

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no
seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e telefones 

 período (início

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item
profissional. 

ia, sem a qual não

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise
candidato. 

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
função pretendida;

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site
e no Diário Oficial Eletrônico do Município.

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado,
 

A incorreção e/ou inclusão de qualquer informação no formulário de inscrição, que não esteja de 
 candidato 

Serão considerados para fins de avaliação dos candidatos inscritos, os documentos descritos em 
 item 2.4 deste

Serão considerados os documentos relacionados com o cargo/especialidade pretendido pelo 
 Seletivo. 

Previdência Social

A certidão ou declaração de comprovação de efetivo exercício deverá apresentar, no mínimo, as 
endereço e telefones 

(início e fim)

O tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo será considerado no item formação 

ia, sem a qual não serão

Os documentos apresentados serão considerados uma única vez e apenas em relação a 

A classificação dos candidatos inscritos será feita em ordem decrescente pela análise curricular

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de
pretendida; 

6.1. O resultado referente a este processo de seleção simplificado será divulgado no site oficial da 
Município. 

O candidato efetuará sua inscrição através de formulário específico disponibilizado, 

esteja de 
 do 

descritos em 
deste 

pelo 

Social 

mínimo, as 
endereço e telefones 

fim) de 

 e o 

serão 

 um 

curricular e 

Apurada a classificação, na hipótese de empate, será dada preferência para efeito de 

oficial da 



 

7. 
 
 Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
alterações
 
 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 
Secretária
 
 O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar
de publicação
 
 O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone
atualizados,
possível efetivar
 
 Independentemente
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou
público em
 
 O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/espe
selecionado,
 
 Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 
decair o seu
 
 Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
chamada 
existência
 

 A convocação
no Diário 
referida plataforma.
 
 O Município não está obrigado
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse
 
 A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
neste Edital,
 
 O candidato deverá apresentar
convocação,
 
Pontal/SP
 
 
 
 
JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
Prefeito Municipal

  DAS DISPOSI

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
alterações deste Edital,

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 
Secretária Municipal 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar
publicação do resultado

O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone
atualizados, visando 

efetivar a convocação

Independentemente
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou

em vínculos empregatícios

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/espe
selecionado, o candidato

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 

seu direito à

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
 para contratação,

existência de vagas para

convocação dos 
 Oficial do Município,

plataforma. 

O Município não está obrigado
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
Edital, sob pena

O candidato deverá apresentar
convocação, cujo não

/SP, 11 de abril

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
Prefeito Municipal 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

DISPOSIÇÕES

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
Edital, serão publicados

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 
 de Saúde. 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar
resultado final 

O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone

 a eventuais
convocação por

Independentemente de sua 
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou

empregatícios

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/espe

candidato será eliminado

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 

à contratação.

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
contratação, que

para o cargo.

 candidatos
Município, cabendo ao candidato o acompanhamento das

O Município não está obrigado
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
pena de ser eliminado

O candidato deverá apresentar
não comparecimento

abril de 2.022. 

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA 
   

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

ÇÕES FINAIS 

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
publicados no

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 
 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar
 e respectiva

O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone

eventuais convocações,
por falta dessa

 habilitação/classificação
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou

empregatícios anteriores.

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/espe

eliminado do

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 

contratação. 

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
que ocorrerá 

cargo. 

candidatos para preenchimento
cabendo ao candidato o acompanhamento das

O Município não está obrigado a fazer qualquer comunicação por telefone, e
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
eliminado deste

O candidato deverá apresentar-se no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis da data
comparecimento implicará

 

  
  

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
no Diário Oficial

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar
respectiva homologação.

O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone

convocações, não lhe
dessa atualização.

habilitação/classificação
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou

anteriores. 

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/espe

do processo de

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
 observando

preenchimento
cabendo ao candidato o acompanhamento das

a fazer qualquer comunicação por telefone, e
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
deste processo

se no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis da data
implicará na perda

   
   

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
Oficial do Município.

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar
homologação. 

O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone

lhe cabendo 
atualização. 

habilitação/classificação neste processo
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/espe

de seleção.

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
observando rigorosamente

preenchimento das vagas
cabendo ao candidato o acompanhamento das

a fazer qualquer comunicação por telefone, e
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
processo de seleção.

se no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis da data
perda do direito

 JULIENE
 Secretária

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive
Município. 

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar

O candidato aprovado deverá manter junto ao Departamento de Gestão de Pessoas,
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone

 qualquer reclamação,

processo de 
será contratado o candidato que tenha sido demitido por justa causa ou exonerado

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde
exercício de quaisquer das funções determinadas para a classe/especialidade para o

seleção. 

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo 

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
rigorosamente a ordem

vagas será feita
cabendo ao candidato o acompanhamento das

a fazer qualquer comunicação por telefone, e
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo
seleção. 

se no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis da data
direito à contratação.

JULIENE PEDRO
ecretária Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última 

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar

de Gestão de Pessoas,
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone

reclamação,

 seleção simplificado, não 
exonerado a bem

O candidato aprovado, antes de ser contratado, deverá submeter-se a exame médico
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde

cialidade para o

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
documentação necessária à sua contratação, conforme Anexo III, no prazo estipulado, sob

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
ordem de classificação

feita através 
cabendo ao candidato o acompanhamento das etapas do

a fazer qualquer comunicação por telefone, e- mail ou
chamamento dos candidatos, sendo a divulgação pela internet válida para esse fim. 

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo

se no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis da data
contratação. 

PEDRO BERCHAN
Municipal de Saúde

Todas as publicações referentes a este processo de seleção simplificado, inclusive eventuais

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção e, em última análise, pela

O prazo de validade deste processo de seleção simplificado é de 01 (um) ano, a contar da data

de Gestão de Pessoas, durante o 
prazo de validade deste processo de seleção simplificado, seu endereço, telefone e email

reclamação, caso não seja

simplificado, não 
bem do serviço

se a exame médico
admissional, de caráter eliminatório e, se constatada inaptidão de sua condição de saúde para o 

cialidade para o qual 

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a
estipulado, sob pena

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a
classificação 

 de publicação
do processo

mail ou carta para 

A apresentação do candidato para a entrega dos documentos deverá ocorrer no prazo estipulado

se no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis da data 

BERCHAN 
Saúde 

eventuais 

análise, pela 

data 

durante o 
email 
seja 

simplificado, não 
serviço 

se a exame médico 
para o 

 foi 

Após a validação dos documentos apresentados, o candidato deverá apresentar toda a 
pena de 

Os candidatos classificados neste processo de seleção simplificado deverão aguardar a 
 e a 

publicação 
processo na 

carta para 

estipulado 

 da 



 

 
A ordem 
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização:
 

Item 
01 

 

 

 

 

 

 

03 

04 

05 

06 

OBS: Só
reconhecidos,

 
Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo
2.4.1 deste edital.

 

 de classificação
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização:

Títulos 
Efetivo exercício
área 
específica 
através 

da cópia  
e 
Previdência
Certidões 

expedidas 

 

 

Eventos, Encontros,
similares 
relacionados
aprimoramento.

Cursos de 
área de atuação

Cursos de 
área de atuação

Cursos de 
área de atuação

Só serão admitidos
reconhecidos, conforme

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo
2.4.1 deste edital. 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 

classificação na seleção
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização:

exercício profissional

 pretendida,

cópia   da   Carteira  

Previdência Social (CTPS)
 

 por Órgãos

Encontros, 
 de qualquer

relacionados ao cargo
aprimoramento. 

 qualificação
atuação de 40

 qualificação
atuação de 61

 qualificação
atuação acima

admitidos os títulos
conforme dispõe

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 

seleção será
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização:

profissional na  

pretendida, comprovado

Carteira   de   Trabalho  

(CTPS) ou de

Órgãos Oficiais 

 Seminários
qualquer nível, 

cargo ou que reflete

qualificação pertinentes
40 a 60 horas

qualificação pertinentes
61 a 80 horas

qualificação pertinentes
acima de 81 horas

títulos devidamente
dispõe a lei e as normativas

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

ANEXO I
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 

será através 
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização:

Requisitos
na   Até

comprovado experiência

 
Trabalho  De 

de 
de experiência

 
De 
experiência
Mais

experiência

Seminários e/ou
 porém,
reflete o

Certificado

pertinentes à 
horas 

Certificado

pertinentes a 
horas 

Certificado

pertinentes a 
horas 

Certificado

devidamente comprovados,
normativas 

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

ANEXO I 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

 de análise
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização:

Requisitos 
Até 06 meses 

experiência completos

 06 meses a
 

experiência 

 01 ano a 5 
experiência 
Mais de 5 anos

experiência 

Certificado 

Certificado 

Certificado 

Certificado 

comprovados, 
 aplicáveis,

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

CLASSIFICAÇÃO 

análise curricular 
realizada em conformidade com a seguinte grade de avaliação/valorização: 

 de 

completos 

a 01 ano 

 anos de 

anos de 

 emitidos por
aplicáveis, nos termos

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

 

 e de títulos,
 

Pontuação
01

 

 
03

 

 
10

15

01

(por certificado 
pontos)

02

(por certificado até 
pontos)

03

(por certificado até 6
pontos)

04

(por certificado até 8
pontos)

por órgãos oficiais
termos deste Edital.

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo

títulos, a qual será 

Pontuação 
01 

03 

10 

15 

01 

(por certificado até 5
pontos) 

02 

(por certificado até 6
pontos) 

03 

(por certificado até 6
pontos) 

04 

(por certificado até 8
pontos) 

oficiais ou 
Edital. 

Os documentos comprobatórios deverão ser anexados no ato das inscrições de acordo com o item 

qual será 

até 5 

6 

(por certificado até 6 

(por certificado até 8 

com o item 



 

FISIOTERAPEUTA
 
Descrição 
Avaliar nível das disfunções
apropriados, para emitir diagnosticos fisioterápicos;
Planejar e executar a terapeuticaa fisioterapica nos pacientes;
Proceder a reavaliação 
condutas adotadas em função da evolução do caso;
Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
posturais, afeccções dos aparelhos respir
condionamento de pre/pos parto;
Requisitar exames complementares quando necessários;
Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 
domiciliar;
Participar dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 
prescrevendo
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 
ou científico;
Executar outras atribuições afins
 
Escolaridade
Graduação em Fisioterapia.
 

 
EDUCADOR
 
Descrição das atribuições
Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 
mentais. 
Atribuições Típicas:
- Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
dos mesmos
fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;
- Elabora o programa de atividades esportivas, baseando
capacidades e nos
- Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 
e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;
- Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em o
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.
 
Escolaridade
Graduação em Educação Física
 

 

FISIOTERAPEUTA 

Descrição das atribuições
Avaliar nível das disfunções
apropriados, para emitir diagnosticos fisioterápicos;
Planejar e executar a terapeuticaa fisioterapica nos pacientes;
Proceder a reavaliação 
condutas adotadas em função da evolução do caso;
Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
posturais, afeccções dos aparelhos respir
condionamento de pre/pos parto;
Requisitar exames complementares quando necessários;
Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 
domiciliar; 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 
prescrevendo a conduta terapeutica apropriada quanto a parte fisioterápica;
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 
ou científico; 
Executar outras atribuições afins

Escolaridade: 
Graduação em Fisioterapia.

DOR FÍSICO

Descrição das atribuições
Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Atribuições Típicas: 
Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 

dos mesmos, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 
fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;

Elabora o programa de atividades esportivas, baseando
capacidades e nos objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;

Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 
e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em o
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.

Escolaridade: 
Graduação em Educação Física
 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

REQUISITOS

 

das atribuições: 
Avaliar nível das disfunções 
apropriados, para emitir diagnosticos fisioterápicos;
Planejar e executar a terapeuticaa fisioterapica nos pacientes;
Proceder a reavaliação sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 
condutas adotadas em função da evolução do caso;
Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
posturais, afeccções dos aparelhos respir
condionamento de pre/pos parto;
Requisitar exames complementares quando necessários;
Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

a conduta terapeutica apropriada quanto a parte fisioterápica;
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

Executar outras atribuições afins

Graduação em Fisioterapia. 

O (LEI N. 1978/1997 E LEI N. 001/2003)

Descrição das atribuições: 
Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

 
Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 

, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 
fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;

Elabora o programa de atividades esportivas, baseando
objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;

Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 
e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em o
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.

Graduação em Educação Física
  

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

REQUISITOS E 

 físico-funcionais
apropriados, para emitir diagnosticos fisioterápicos;
Planejar e executar a terapeuticaa fisioterapica nos pacientes;

sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 
condutas adotadas em função da evolução do caso;
Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
posturais, afeccções dos aparelhos respiratórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 
condionamento de pre/pos parto; 
Requisitar exames complementares quando necessários;
Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

a conduta terapeutica apropriada quanto a parte fisioterápica;
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

Executar outras atribuições afins; 

(LEI N. 1978/1997 E LEI N. 001/2003)

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;
Elabora o programa de atividades esportivas, baseando

objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 

e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em o
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.

Graduação em Educação Física. 

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

ANEXO II
 ATRIBUIÇÕES

 

funcionais de pacientes e aidentados, realizando testes 
apropriados, para emitir diagnosticos fisioterápicos; 
Planejar e executar a terapeuticaa fisioterapica nos pacientes;

sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 
condutas adotadas em função da evolução do caso; 
Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 

atórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 

Requisitar exames complementares quando necessários;
Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

a conduta terapeutica apropriada quanto a parte fisioterápica;
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

(LEI N. 1978/1997 E LEI N. 001/2003)

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;
Elabora o programa de atividades esportivas, baseando

objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 

e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em o
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

de pacientes e aidentados, realizando testes 

Planejar e executar a terapeuticaa fisioterapica nos pacientes; 
sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 

Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
atórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 

Requisitar exames complementares quando necessários; 
Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

a conduta terapeutica apropriada quanto a parte fisioterápica;
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

(LEI N. 1978/1997 E LEI N. 001/2003) 

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado;
Elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e 

objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 

e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em o
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados.

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

CARGOS 

de pacientes e aidentados, realizando testes 

sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 

Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
atórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 

Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas;
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes;
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

a conduta terapeutica apropriada quanto a parte fisioterápica; 
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a execução das mesmas, 
para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

fichas médicas para determinar um programa esportivo adequado; 
se na comprovação de necessidades e 

objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;
Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 

e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
pelos alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas em outros dados importantes, para 
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados. 

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

 

de pacientes e aidentados, realizando testes 

sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 

Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
atórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 

Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

r dos atendimentos de emergencia e nas atividades terapêuticas intensivas; 
Indicar e prescrever o uso de proteses necessárias ao tratamento dos pacientes; 
Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

 
Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
a execução das mesmas, 

para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

se na comprovação de necessidades e 
objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; 

Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 
e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios;

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
utros dados importantes, para 

de pacientes e aidentados, realizando testes 

sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 

Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
atórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 

Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
a execução das mesmas, 

para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 
, aplicando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando 

se na comprovação de necessidades e 

Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 
e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelo
alunos, para assegurar o máximo aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; 

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
utros dados importantes, para 

de pacientes e aidentados, realizando testes 

sistematica dos pacientes em tratamento, objetivando o reajuste das 

Programar, prescrever e orientar a utilização de recursoso fisioterapicos para correção de desios 
atórios e cardiovasculares, bem como para preparação de 

Oreintar os familiares sobre cuidados a serem adotados em relação aos pacientes em tratamento 

Manter contatos com outros profissionais de saúde, participando dos trabalhos clínicos e 

Interagir com orgãos e entidades públicas e privadas no sentido de prestar ou buscar auxílio técnico 

Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos, bem como, de jogos em geral, ensinando 
a execução das mesmas, 

para possibilitar o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e 

Estuda as necessidades e capacidade física dos alunos, atendendo para a compleição orgânica 

Instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos 
e instalações de esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos 

Efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados 
utros dados importantes, para 



 
PARA

 
a) 

b) 

 
DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 
ACOMPANHADOS
 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

superior conforme
f) 

g) 

cópia do RG
h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

 
Obs: As cópias
2.4 deste edital.

 

PARA EFEITO DE

 CARTEIRA
 01 FOTOS

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 
ACOMPANHADOS DO ORIGINAL:

 01 (um) cópia do RG (frente e verso);
 01 (um) cópia do CPF/MF (frente e verso)
 01 (um) cópia do
 01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);
 01 (uma)

conforme o 
 01 (uma) cópia do Histórico Escolar;
 01(uma) 

RG e do CPF do cônjuge);
 01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s);

 01 (uma)
 01 (uma) cópia de comprovantes de 
 01 (uma) cópia do CPFs do(s) filho(s);

 Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

cópias deverão
edital. 

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

DE CONTRATAÇÃO

CARTEIRA PROFISSIONAL
FOTOS 3X4 RECENTE

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 
DO ORIGINAL:

01 (um) cópia do RG (frente e verso);
01 (um) cópia do CPF/MF (frente e verso)
01 (um) cópia do Título de 
01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);

(uma) cópia do
 caso) ou documento equivalente;

01 (uma) cópia do Histórico Escolar;
 cópia da 

CPF do cônjuge);
01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s);

(uma) cópia da Carteira
01 (uma) cópia de comprovantes de 
01 (uma) cópia do CPFs do(s) filho(s);
Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

deverão ser apresentadas

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

DOCUMENTOS

CONTRATAÇÃO O
DOCUMENTAÇÃO:

PROFISSIONAL 
RECENTE 

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 
DO ORIGINAL: 

01 (um) cópia do RG (frente e verso);
01 (um) cópia do CPF/MF (frente e verso)

Título de Eleitor;
01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);

do Diploma
caso) ou documento equivalente;

01 (uma) cópia do Histórico Escolar;
 Certidão de

CPF do cônjuge); 
01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s);

Carteira de Vacinação
01 (uma) cópia de comprovantes de 
01 (uma) cópia do CPFs do(s) filho(s);
Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

apresentadas separadas

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

ANEXO 
DOCUMENTOS PARA

O CANDIDATO
DOCUMENTAÇÃO:

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 

01 (um) cópia do RG (frente e verso); 
01 (um) cópia do CPF/MF (frente e verso)

Eleitor; 
01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);

Diploma Escolar 
caso) ou documento equivalente;

01 (uma) cópia do Histórico Escolar; 
de Nascimento

01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s);
Vacinação 

01 (uma) cópia de comprovantes de vacinação da Covid
01 (uma) cópia do CPFs do(s) filho(s); 
Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

separadas por

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

 III 
PARA ADMISSÃO

CANDIDATO DEVERÁ
DOCUMENTAÇÃO: 

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 

01 (um) cópia do CPF/MF (frente e verso) 

01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);
 (fundamental,

caso) ou documento equivalente; 

Nascimento ou Casamento

01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s);
 do(s) Filho(s);

vacinação da Covid

Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

por documento

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

ADMISSÃO 

DEVERÁ APRESENTAR

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 

01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);
(fundamental, ensino

Casamento 

01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento do(s) Filho(s); 
Filho(s); 

vacinação da Covid-19; 

Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

documento e legíveis

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

APRESENTAR A SEGUINTE

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 

01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone);
ensino médio e

 (Se casado,

Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso).

legíveis de acordo

SEGUINTE 

DEVERÁ AINDA APRESENTAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, 

01 (uma) cópia de comprovante de residência (Exemplo: água, luz ou telefone); 
e técnico, 

casado, apresentar

Cópia autenticada da carteira do conselho da classe profissional (frente e verso). 

acordo com o item

 ou 

apresentar 

item 



 

 

 

 
*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber
em hipótese

 

 

 
PERÍODO

 

ENVIO DE

 
De 11 a 18
Municipal 
 
RUA: Guilherme

 

DIVULGAÇÃO

CONVOCAÇÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS

ENDEREÇO

*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber
hipótese alguma.

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

EXTRATO

EVENTO

PERÍODO DE

DE DOCUMENTAÇÃO

18/04/2022 das
 de Saúde.

Guilherme Silva,

RESULTADO

DIVULGAÇÃO DO
PRELIMINAR

PRAZO RECURSAL

CONVOCAÇÃO DOS

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS
CONVOCADOS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DÚVIDAS

*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber
alguma. 

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

EXTRATO E CRONOGRAMA

EVENTO 

DE INSCRIÇÃO

DOCUMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE

das 9h00min
Saúde. 

Silva, 326 - Centro

RESULTADO | 

DO RESULTADO
PRELIMINAR 

RECURSAL

DOS APROVADOS

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS
CONVOCADOS 

ELETRÔNICO
DÚVIDAS 

*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

ANEXO IV

CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE

9h00min às 11h00min

Centro - CEP:

 CONVOCAÇÃO

RESULTADO 

RECURSAL 

APROVADOS 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS 

ELETRÔNICO PARA 

*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

ANEXO IV 

CRONOGRAMA ESTIMADO

 

 

EXCLUSIVAMENTE IMPRESSA

11h00min e das

CEP: 14180-000

CONVOCAÇÃO | PRAZO

A partir
Eletrônico

Até 30 dias

saude@pontal.sp.gov.br

*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

ESTIMADO 

DATA

11 a 18

IMPRESSA DA

das 13h00 às

000 FONE: (16)

PRAZO RECURSAL

20/0

25/0

partir de 26/04/2022
Eletrônico 

dias após a

saude@pontal.sp.gov.br

*A inscrição é presencial ou por representante legal. Não receber-se-ão 

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

DATA 

18/04/2022 

DA INSCRIÇÃO

às 16h00 na

(16) 3953-1742

RECURSAL 

/04/2022 

/04/2022 

/2022 no Diário
 do Município

a data da convocação

saude@pontal.sp.gov.br

ão inscrições por e

INSCRIÇÃO 

na Secretaria

1742 

Diário Oficial 
Município 

convocação

saude@pontal.sp.gov.br 

inscrições por e-mail 

Secretaria

 

convocação 

mail 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Nome completo:

RG 

Endereço Residencial

CEP 

Fone 
Residencial

RUA GUILHERME SILVA 

CAIXA POSTAL 51 

PROCESSO

Cargo pretendido:

Nome completo: 

Endereço Residencial

Cidade

Residencial 
Fone Celular

Estou ciente

_______________________________________

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 

CAIXA POSTAL 51 – CEP

PROCESSO DE SELEÇÃO

Processo

FICHA

pretendido:   

Endereço Residencial 

Cidade 

Fone Celular 

Estou ciente e concorde

Pontal/SP,

_______________________________________
Assinatura do 

MUNICÍPIO DE PONTAL

°. 326 – CENTRO 

CEP 14.180-000 – PONTAL

E-MAIL: saude@pontal.sp.gov.br
 

SELEÇÃO EMERGENCIAL

Processo Seletivo 

Apêndice A

FICHA DE INSCRIÇÃO

 

CPF 

Fone Recados

e concorde de todos os termos deste Edital.

, ______ de

_______________________________________
Assinatura do Candidato

MUNICÍPIO DE PONTAL

CENTRO – FONE (16) 3953

PONTAL/SP – CNP

saude@pontal.sp.gov.br

EMERGENCIAL

 Simplificado

Apêndice A 

INSCRIÇÃO

 

Nº

Fone Recados E-mail

de todos os termos deste Edital.

de abril de 2.022.

_______________________________________
Candidato 

MUNICÍPIO DE PONTAL

FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953

CNPJ N°. 45.352.267/0001

saude@pontal.sp.gov.br

 

EMERGENCIAL N° 003/2.022

Simplificado 

INSCRIÇÃO 

 

Nº 

mail 

de todos os termos deste Edital.

022. 

_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE PONTAL 

FAX (16) 3953-2699 

°. 45.352.267/0001-86 

N° 003/2.022 

  

Data de 
Nascimento

 

Bairro: 

UF 

de todos os termos deste Edital. 

 

Data de 
Nascimento 

 


