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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 007/2015 
 
 
RODRIGO COSTA, Prefeito Municipal de ITAPEMA/SC em exercício, através da 

Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da 
Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e Emendas, TORNA PÚBLICO que realizará 
PROCESSO SELETIVO para provimento de vagas em caráter temporário e excepcional no 
Município, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste edital, pelas demais 
disposições legais vigentes e  

 
CONSIDERANDO, que no Concurso Público nº 01/2009, homologado em 27 de 

março de 2009, para o cargo de Agente de Combate a Endemias, realizado para atender as 
necessidades da Rede Municipal de Saúde, tendo 50 classificados, sendo 37 convocados até o 
vencimento daquele edital; 

 
CONSIDERANDO que dos convocados, apenas 08 (oito) estão trabalhando; 
 
CONSIDERANDO, A Nota Técnica 008/2015/DIVE/SUV/SES emitida pela 

Secretaria de Estado da Saúde – Divisão Epidemiológica; 
 
CONSIDERANDO Oficio Circular 88/2015 da Secretaria de Estado da Saúde; 
 
CONSIDERANDO Oficio SMS/DVE/590/2015 em resposta a Nota Técnica 

008/2015/DIVE/SUV/SES  
 
CONSIDERANDO Termo de Adesão e Compromisso firmado entre o município de 

Itapema e a Secretaria de Estado da Saúde – DIVE; 
 
CONSIDERANDO a DELIBERAÇÃO 176/CIB/2015 da Secretaria de Estado da 

Saúde - Comissão Intergestores Bipartite; 
 
CONSIDERANDO que nosso município é considerado infestado por Aedes aegypti, 

já que nossos focos iniciaram em 12 de novembro de 2012 ininterruptos até hoje; 
 
CONSIDERANDO o Processo Seletivo edital 02/2014, onde tivemos 15 Agentes de 

Combate a Endemias classificados e destes, apenas 07 assumiram a vaga, sendo que atualmente, 
apenas 03 (três) estão atuando,  

 
CONSIDERANDO que a lista dos classificados do edital acima citado, rodou pela 4° 

vez; 
 
CONSIDERANDO que diante do surto epidemiológico da Dengue em nosso 

município, fica claro que precisamos de funcionários para atuar como agentes de campo o mais 
breve possível. 
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CONSIDERANDO que o cálculo Estadual diz que, a cada 1000 imóveis deve ter 01 

agente e que por ser litoral e muitos imóveis estarem fechados, esse cálculo diminui gradualmente.  
 
CONSIDERANDO, a necessidade urgente, e o objetivo de não interromper os 

serviços de atendimento à saúde da população em virtude da falta desses profissionais; 
 
CONSIDERANDO, a imperiosa continuidade dos serviços prestados a comunidade 

pela Prefeitura Municipal, bem como, informando que está sendo desenvolvido processo para 
realização de novo concurso público para o preenchimento das vagas; 

 
CONSIDERANDO, Ação Civil Pública, 5016188-79.2011.404.7200/SC, onde requer 

o cumprimento impetrada pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF) em 2011, tendo sido 
transitada e julgada; 

 
 

CAPÍTULO I - CRONOGRAMA 
 
 

28/09/2015 
Publicação do edital de processo seletivo público simplificado n.º 
007/2015 – sítio da Prefeitura Municipal de Itapema: 
www.itapema.sc.gov.br, serviços; processo seletivo 

29/09/2015 
Publicação do edital de processo seletivo público simplificado n.º 
007/2015 – Jornal de circulação local. 

29/09/2015 a 01/10/2015 Período para Inscrições  

02/10/2015 Publicação da Classificação Parcial 

05/10/2015 Recursos e publicação da Classificação Final 

06/10/2015 Convocação dos Aprovados 

 
 

CAPÍTULO II - DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA JORNADA DE TRABALHO E 
REMUNERAÇÃO 

 
 
2. DAS VAGAS: 
 
2.1. O processo seletivo destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com a tabela 
de cargos abaixo. 
 
2.2. A habilitação no Processo Seletivo não assegura ao candidato a contratação imediata, mas 
apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com as 
necessidades da Administração Municipal, respeitada a ordem de classificação. 

http://www.itapema.sc.gov.br/
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2.3. Tabela de Cargos oferecidos e habilitação mínima exigida: 
 

CARGO VAGAS HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 
CARGA 

HORÁRIA 
SALÁRIO 

9011 - Agente de 
Combate a Endemias 

10 
Formação em Ensino Fundamental 

Completo 
08 horas 
diárias 

R$ 1.120,44 
por mês 

1131 - Farmacêutico 01 
Formação em nível de graduação 
em Farmácia e registro no órgão 

fiscalizador da profissão. 

06 horas 
diárias 

R$ 2.953,81 
por mês 

 
2.3.1. A Remuneração total do contratado ainda incluirá: Adicional de Insalubridade e Auxilio-
Alimentação conforme Lei Municipal 3056/2012. 
 
 
2.4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:  
 
2.4.1. As atribuições dos cargos estão definidas no ANEXO I do presente Edital. 
 
 

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES 
 
 
3.1. PERÍODO:  
 
3.2. São requisitos para ingresso no serviço público, a serem apresentados quando da inscrição: 
 

a) Carteira de identidade e CPF; 
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do Decreto 
nº 70.436/72;  

c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo 

masculino); 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto na tabela de cargos;  
g) Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, 

emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do 
inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal; 

 
3.3. As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, com endereço a Rua 119 A, 
nº 130, Centro, Itapema/SC, nos dias 29 de setembro a 01 de outubro de 2015, das 09hs as 12 
hs e das 14hs as 17hs.  
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3.4. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar a documentação exigida (originais e 
cópia), preencher o ANEXO II - “Requerimento de Inscrição" sem rasuras e após, assinar, 
conferindo os documentos apresentados. 
 
3.4.1. É obrigação do candidato conferir as informações contidas na Ficha de Inscrição, bem como 
tomar conhecimento do prazos estabelecidos no presente edital do processo seletivo público 
simplificado, ficando sob sua inteira responsabilidade as informações prestadas, arcando com as 
consequências de eventuais erros de preenchimento da ficha ou sua entrega. 
 
3.5. A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação pelo 
candidato, das condições estabelecidas neste Edital. 
 
3.6. Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se, no entanto, 
por procuração (com firma reconhecida), que deverá ser anexada à ficha de inscrição, FICANDO o 
procurador responsável pelo seu preenchimento nos moldes do item 3.4.1. 
 
 

CAPÍTULO IV - DA PROVA DE TÍTULOS e ANÁLISE CURRICULAR 
 
 
4.1. O presente processo seletivo simplificado consistirá na análise de critérios objetivos, 
determinados pelos títulos apresentados por cada candidato, bem como análise de currículo. 
 
4.2. O candidato aprovado/habilitado que deixar de entregar seus títulos não terá somados os 
pontos correspondentes a essa etapa, mas não ficará eliminado do processo seletivo, pela não 
entrega, permanecendo tão somente para analise de currículo. 
 
4.3. GRADES DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS: 
 

Itens                Pontuação 

1. Pós graduação                          Doutorado...................................................... 
   (todos concluídos)                      Mestrado................................................................. 
                                                      Especialização......................................................... 
OBS.: será aceito somente um título por candidato, para cada um nos níveis acima, 
e que tenha relação com a área de atuação. 

6,0 
4,0 
2,0 

2. Graduação (concluído) – Curso superior, exceto o curso de exigência do cargo. 
OBS.: será aceito somente um título por candidato, que tenha relação com a área de 
atuação. 

1,0 

3. Curso de Capacitação Sobre as Atividades do Programa de Controle da Dengue 
– (Válido para o cargo de Agente de Combate a Endemias) 

1,0 

4. O curso de exigência do cargo não será utilizado para pontuação. Títulos de formação de nível 
médio não serão pontuados. Títulos de graduação ou pós-graduação, além do de exigência terão 
pontuação conforme item 1 e 2. 

5. Títulos sem conteúdo especificado não serão pontuados, caso não se possa aferir a relação 
com o cargo. 
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6. Para comprovação dos itens 2 e 3 desta Grade, o comprovante deverá ser diploma, certificado 
de conclusão do curso, declaração ou atestado, em papel com timbre da entidade promotora, 
devendo ser expedido pela mesma. Não serão pontuados boletim de matrícula, histórico escolar 
ou outra forma que não a determinada acima, não devendo o candidato entregar documentos que 
não estejam na forma exigida. 

7. Os diplomas de Graduação – curso superior ou licenciatura plena e os de pós-graduação em 
nível de especialização, mestrado ou doutorado devem estar devidamente registrados e para estes 
não serão aceitos históricos escolares, declarações ou atestados de conclusão do curso ou das 
respectivas disciplinas. 

8. Os documentos, em língua estrangeira, de cursos realizados, somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado e revalidados por 
instituição brasileira.  

 
4.3.1. O candidato deverá apresentar uma fotocópia de cada título, bem como o título original, 
sendo que o funcionário encarregado do recebimento dos mesmos deverá conferir cada cópia 
apresentada com o título original para autenticação ou poderá ser apresentado através de cópia 
autenticada em cartório, dispensando-se a apresentação do título original. 

 
4.3.2. Os documentos comprobatórios de títulos não podem apresentar rasuras, emendas ou 
entrelinhas, sob pena de não serem pontuados. 
 
4.4. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar 
cópia do documento comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuados títulos com nome 
diferente da inscrição e/ou identidade. 
 
4.5. A análise curricular terá caráter classificatório, levando-se em consideração como pontuação 
final o cálculo aritmético simples obtido no somatório de pontos estabelecido na “grade de 
pontuação de títulos”, conforme o cargo pretendido e na forma estabelecida pelos quadros. 
 
 

CAPÍTULO V - DA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL 
 
 
5.1. Os candidatos serão classificados de acordo com a maior pontuação na prova de títulos em 
lista de classificação por cargo. 
 
5.2. O resultado do Processo Seletivo será afixado na Secretaria Municipal de Saúde, localizada a 
Rua 119 A, nº 130, Centro, Itapema/SC e sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Itapema: 
www.itapema.sc.gov.br, serviços; processo seletivo 
 
5.3. Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, inclusive após análise do currículo 
serão utilizados os seguintes critérios de desempate para fins de classificação: 
a) Maior idade, caso haja candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos em 

conformidade com o art. 27, parágrafo único, da Lei 10741/2003 - Estatuto do Idoso; 

b) Maior pontuação no item 1 da “Grade de pontuação de títulos”; 

http://www.itapema.sc.gov.br/
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c) Maior pontuação no item 2 da “Grade de pontuação de títulos”; 

d) Maior pontuação no item 3 da “Grade de pontuação de títulos”; 

e) Sorteio 

 
5.4 O resultado da Classificação Parcial do Processo Seletivo será afixado na Secretaria Municipal 
de Saúde, localizada a 119 A, nº 130, Centro, Itapema/SC e sítio eletrônico da Prefeitura Municipal 
de Itapema: www.itapema.sc.gov.br, serviços; processo seletivo, em 02 de outubro de 2015. 
 
 

CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
 
6.1. O resultado dos Recursos e a Classificação Final do Processo Seletivo será afixado na 
Secretaria Municipal de Saúde, localizada a 119 A, nº 130, Centro, Itapema/SC e sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Itapema: www.itapema.sc.gov.br, serviços; processo seletivo, em 
05 de outubro de 2015, podendo ser apresentados os respectivos recursos da classificação, das 
09hs as 12:00hs, no dia 05 de outubro de 2015. 
 
6.2. Será admitido recurso quanto ao indeferimento de inscrição e ainda quanto ao resultado final 
de classificação do processo seletivo público simplificado, cabendo a Comissão responsável 
decidir acerca dos mesmos. 
 
6.3. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do 
pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da nota. 
 
6.4. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax ou 
meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital. 
 
6.5. A reconsideração somente será analisada com base na documentação apresentada na data 
de inscrição, não sendo aceita a inclusão de nova documentação posterior ao período de 
inscrição.  
 
6.6. Finalizado o prazo dos recursos, a CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
EDITAL 007/2015 será publicada no dia 05 de outubro de 2015 na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde e sítio da Prefeitura Municipal de Itapema, www.itapema.sc.gov.br, serviços; 
processo seletivo, a partir das 17:00 horas.  
 
 

CAPÍTULO VII – DA CONTRATAÇÃO 
 
 
7.1. A contratação dos cargos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos 
aprovados. 
 

http://www.itapema.sc.gov.br/
http://www.itapema.sc.gov.br/
http://www.itapema.sc.gov.br/
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7.2. O servidor contratado, NÃO CRIA EFETIVAÇÃO PERMANENTE com o Município de 
Itapema/SC, e será desligado sempre que findar o contrato. 
 
7.3. Os candidatos aprovados e classificados serão chamados de acordo com a necessidade do  
município, através de Convocação no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Itapema: 
http://www.itapema.sc.gov.br/editais-recursos-humanos 
 
7.4. Os candidatos aprovados e convocados através de publicação da lista de classificados final 
na Secretaria Municipal de Saúde e sitio da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme endereço 
eletrônico mencionado no item 7.3 deste edital, deverão apresentar-se no Departamento de 
Recursos Humanos, no prédio da Prefeitura Municipal de Itapema, dentro do prazo estipulado na 
convocação, munidos dos documentos referenciados no ato convocatório. 
 
7.5. O Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano a partir da data de homologação do 
resultado, podendo ser prorrogado por igual período, tendo em vista a finalidade específica dos 
considerandos que o lançaram. 
 
7.6 – O Município poderá convocar mais candidados do que o número inicialmente previsto por 
este edital, mediante necessidade devidamente justificada pela Secretaria Municipal de Saúde.  
 
 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
8.1. A inexatidão das informações, falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente pela Administração Municipal, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
 
8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pelo teste seleitvo. 
 
8.3. Faz parte do presente Edital: 
Anexo I - Descritivo das Atribuições dos Cargos; 

Anexo II – Modelo de Formulário de Inscrição; 

Anexo III – Modelo de Recurso ; 

Anexo VI - Modelo de Procuração; 

 
 

Município de Itapema/SC, 28 de setembro de 2015. 
 

     
                                                                       Rodrigo Costa 

                                                                        Prefeito Municipal  
 
          Registre-se e publique-se 
Secretário Municipal de Administração

http://www.itapema.sc.gov.br/editais-recursos-humanos
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ANEXO I 

DESCRITIVO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 
 
CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Participar das ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação da saúde; exercício de 
atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. Realizando 
pesquisas entomológicas dos diversos vetores; coleta de material para análise, divulgação em 
geral sobre vetores, captura de larvas dos mosquitos da dengue e outros vetores; realizar 
levantamento de índices e tratamentos, pontos estratégicos, delimitação de foco, trabalho de 
pesquisa, em especial de denuncias e suspeitas de vetores e outras atividades. Deve interagir com 
os demais profissionais da equipe de saúde. Executar outras atividades inerentes a seu cargo e 
formação e/ou de interesse da Prefeitura, por determinação superior, tais como: 
 

Especificações Extras do cargo de Agente de Combate á Endemias: 
1. Atuar na Rua, visitando e vistoriando internamente e externamente imóveis pré-

determinados em busca de criadouros do mosquito transmissor da dengue entre outras 

endemias, eliminar os criadouros, coletar larvas e pupas para posterior identificação do 

vetor, vistoriar depósitos de difícil acesso (Caixa d’água, poço de elevador, cisterna entre 

outros). 

2. Preencher boletins do trabalho realizado em campo. 

3. Em caso de infestação ou transmissão viral, manusear larvicidas, carbamatos e 

organofosforados bem como as maquinas de aplicação (A bomba costal motorizada 

abastecida com o produto pesa em média 25 kg). 

4. Fazer uso correto dos equipamentos de proteção individual, fornecidos de acordo com a 

atividade. 

5. Ter disponibilidade de horário. A aplicação dos produtos requer horários específicos bem 

como em situações emergenciais, podendo ser aplicado aos finais de semana, feriados ou 

fora do horário comercial.  

6. Atuar em ações educativas, palestras em escolas, distribuição de material informativo. 

7. Ter responsabilidade e comprometimento com a função a ser desempenhada. 

8. Entre outras. 

 

ESCOLARIDADE E REQUISITOS 
Formação em Ensino Fundamental Completo. 
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CARGO: FARMACÊUTICO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  
Fazer a medição de insumos farmacêuticos, como medição pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender a produção de remédios e outros 
preparados.  
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, odontológico ou 
veterinário para recuperar ou melhorar o estado de saúde dos pacientes;  
Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando a venda elou distribuição em mapas, 
guias, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender dispositivos legais.  
Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, valendo-se de métodos 
químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;  
Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos 
especiais, para obter princípios ativos e matérias-primas;  
Analisar e fiscalizar a produção e controle de matérias primas utilizadas na fabricação de produtos 
alimentícios, controlando a qualidade dos mesmos, através de análises bacteriológicas;  
Analisar e estudar os efeitos dos produtos tóxicos;  
Executar outras atividades inerentes à função elou determinadas pelos superiores hierárquicos, 
tais como:  
Fiscalização em Drogarias, Farmácias e distribuidoras e transportes de medicamentos no 
município. 
 
 

ESCOLARIDADE E REQUISITOS 
Formação em nível de graduação em Farmácia e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.  
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ANEXO II 

MODELO DE FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 

 
 
Inscrição – Processo Seletivo Público Simplificado nº 007/2015 
 
Inscrição nº: __________ 
 
Cargo: 
 
(   ) Agente de Combate a Endemias 
 
(   ) Farmacêutico 
 
Identificação do Candidato: 
 
Nome: ________________________________________________________________________  

RG: ____________________________________CPF: _________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________________  

Bairro: _______________________________________Cidade: _________________________  

Telefones: _____________________________Email: _________________________________  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA:             

(   ) Graduação: _________________________________________________________________  

(   ) Especialização: ______________________________________________________________ 

(   ) Mestrado: __________________________________________________________________ 

(   ) Doutorado: _________________________________________________________________ 

 
       Pontuação: ____________ 

 
IDADE:  
Anos: ______________________ Meses: _______________________Dias: _______________  
 
 

DATA: _____/_____/_____  
 

___________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO III 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
 
 
Para: Secretaria Municipal de Saúde 
 
Processo Seletivo Edital 007/2015 (nome do órgão e cidade) ______________________________ 
Nº de INSCRIÇÃO:___________________________  
CARGO: ___________________________________  

 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 

 

(  ) 
(  ) 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
CONTRA RESULTADO PARCIAL  

 
Justificativa do candidato – Razões do Recurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este 
formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo. 
 
Data: _______/_______/_______ 
 
 
Assinatura do candidato    Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
 

P R O C U R A Ç Ã O  
 
 
 
 

Eu, _____________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade nº __________________________, residente e domiciliado na rua 

__________________________________, nº __________, ap. _________, no bairro 

_______________, na cidade de ____________________________, nomeio e constituo 

____________________________________________________, Carteira de Identidade nº 

_________________________, como meu procurador, com poderes específicos para inscrição, no 

Processo Seletivo – Edital nº __________, para o cargo de _______________________________, 

realizado pela _____________________________________. 

 

 
 

Município________________________, _____ de ________________ de 20______. 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 


