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EDITAL 001/ 2014 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

  

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL 

PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao 

disposto nos incisos III e IV, art. 2º da Lei Municipal nº. 4.891, de 26 de dezembro de 2007, 

torna público a realização de Processo Seletivo Público Simplificado, destinado ao 

recrutamento de pessoal a ser contratado, por tempo determinado, para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.  

1. DO OBJETO 

1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS) tem por objeto o recrutamento de pessoal 

a ser contratados, por tempo determinado, para complementação do quadro de servidores em 

exercício nas Unidades, Serviços de Urgência e Programas de Saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde, integrantes do Quadro de Pessoal do Poder Executivo. 

2. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

2.1 A Comissão de Avaliação e Seleção do Processo Seletivo Simplificado foi instituída por 

meio da Portaria nº. 149/2014-GAB/SEMUS, publicada no DOM nº 94 em 19/05/2014, São 

Luís/MA. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições dar-se-ão em duas etapas: A primeira etapa será realizada através do site 

www.saoluis.ma.gov.br (acessando o link disponível) com o preenchimento (digitação das 

informações) e impressão da Ficha de Inscrição, disponível até 26 de setembro de 2014. A 

segunda etapa consiste na entrega da Ficha de Inscrição e documentação exigida para o cargo 

pretendido, na Escola de Governo e Gestão Municipal (EGGEM), localizada Rua das 

Andirobas, Nº. 26 ï Jardim Renascença I ï São Luís/ MA - CEP: 65.075-040, no período de 

15 a 19 e 22 a 26 de setembro de 2014, no horário de 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 

18h00 

 3.2 O candidato deverá conhecer os termos deste Edital e certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos para o exercício da função, antes de efetuar a inscrição. 

3.3 A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato, não sendo aceita por outra forma, senão 

presencial. 

3.4 As Inscrições serão on line com validação presencial na entrega da documentação 
acompanhada da ficha de inscrição, não sendo aceitas fichas impressas e preenchidas a mão. 

3.5 Documentos exigidos para inscrição: 

3.5.1 RG e CPF (fotocópia autenticada); 

3.5.2 Carteira de Identidade Profissional e/ou protocolo do registro do respectivo Conselho 
Profissional (fotocópia autenticada); 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs.svg
http://www.saoluis.ma.gov.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SEMUS 
 

 

 2 

3.5.3 Certificado de conclusão do ensino fundamental (fotocópia autenticada), para os cargos 

de nível fundamental e certificado do ensino médio (fotocópia autenticada), para os cargos de 

nível médio; 

3.5.4 Comprovante de residência com CEP (fotocópia autenticada); 

3.5.5 No caso de candidato do sexo masculino, apresentar certificado de reservista (fotocópia 

autenticada); 

3.5.6 Titulo de eleitor com comprovante da última votação (fotocópia autenticada); 

3.5.7 NIT ou PIS ou PASEP; 

3.5.8 Comprovante de pagamento de anuidade (referente à 2014) do conselho de classe 

correspondente; 

3.5.9 Certidão de nascimento (cópia autenticada) dos filhos dependentes; 

3.5.10 Apresentação de laudo médico (para o candidato que se declarar como Pessoa com 

Deficiência ï PCD); 

3.5.11 Diploma de conclusão do curso de graduação correspondente aos cargos de nível 

superior (fotocópia autenticada); 

3.5.12 Currículo Vitae com comprovação dos títulos (fotocópia autenticada) conforme 

declarado; 

3.5.13 Declaração de não acumulação de cargo na Administração direta e indireta deste 

Município (ANEXO I); 

3.5.14 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. 

Parágrafo único: A inscrição somente será efetuada se o candidato apresentar todos os 

documentos indicados no subitem 3.5. 

3.6 Serão indeferidas as inscrições efetuadas por via postal ou por outras vias, senão 

presencial; 

3.7 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição e a apresentação 

de documentos falsos determinarão a anulação da inscrição e dos demais atos dela 

decorrentes. 

3.8 São requisitos básicos para ingresso no serviço público: 

3.8.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da 

Constituição Federal, parágrafo 1º; 

3.8.2 Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da assinatura do contrato; 

3.8.3 Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

3.8.4 Não ter registro de antecedentes criminais; 

3.8.5 Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo pleiteado; 

3.8.6 Não ter sido punido com nenhuma falta grave passível de demissão em cargo/área de 

atuação e/ou especialidade ou emprego ocupado anteriormente no serviço público nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal; 

3.8.7 Não estar respondendo como indiciado em processo administrativo disciplinar no âmbito 

das esferas Federal, Estadual e Municipal; 

3.8.8 Preencher os pré-requisitos de escolaridade estabelecidos para a função; 

3.8.9 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs.svg
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3.8.10 Não manter vínculo efetivo (serviço público), cargo em comissão, estatutário ou 

celetista, vinculados a Administração direta e indireta deste Município, tampouco exercer Cargo 

de Chefia do Órgão da Contratante- SEMUS, conforme Lei nº. 4.891/2007 art. 5º. 

3.9 O candidato poderá inscrever-se somente para um (01) cargo; 

3.10 As atribuições de cada cargo podem justificar a exigência de outros requisitos 

estabelecidos em lei. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs.svg



