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ANEXO III 
CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO  

 
Para se inscrever no presente Processo Seletivo Público Simplificado e concorrer à 
qualquer das vagas ofertadas, os candidatos deverão cumprir os requisitos gerais que 
se seguem e preencher a Ficha de Inscrição constante no ANEXO IV, apresentando a 
documentação comum abaixo relacionada, além dos documentos específicos à cada 
função, nos termos do presente anexo. 
 
O candidato deverá, ainda, apresentar o Formulário de Avaliação Curricular específico 
à cada função, assim como a declaração de que tomou conhecimento de todas as 
regras do certame, ambos constantes no presente anexo. 
 
 

REQUISITOS GERAIS: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;  
b) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;  
c) Ter formação mínima na escolaridade exigida para função a que concorre, conforme 
previsto no presente anexo;  
d) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  
e) Ser Aprovado e Classificado dentro do número de vagas estabelecidos neste Edital 
(que constam no ANEXO II) e outras que venham a surgir no período de validade deste 
Processo Seletivo Público Simplificado. 

 
 

DOCUMENTOS COMUNS À TODOS OS CANDIDATOS: 
a) Curriculum vitae; 
b) Carteira de Identidade (RG);  
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
d) Comprovante de Residência (com no máximo três meses de expedição); 
e) Certidão de quitação das obrigações eleitorais; 
f) Comprovante de quitação das obrigações militares; 
g) Certidão de Antecedentes Criminais da Fornecida Pela Justiça Estadual do local do 
domicílio do candidato; 

 
 

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO: 
a) A pontuação atribuída na prova oral de conhecimentos específicos, aula prática-
pedagógica, teste prático de conhecimentos aplicados, prova e teste prático-
profissional, entrevista pessoal e avaliações práticas, se dará conforme constante nas 
fichas de avaliação relativas às funções dos cargos pretendidos, constantes no 
presente ou nos demais ANEXOS. 
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SECRETARIA DE SAÚDE (ANEXO III) 

 
YY) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZELADOR) PARA CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. 
 
REQUISITOS E DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Possuir primeiro grau incompleto; 
b) Apresentar Histórico Escolar que comprove haver cursado o ensino fundamental. 
 

TITULAÇÃO, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E 
CURSOS 

OBSERVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

ANOTAÇÃO 
PELO 

CANDIDATO 

ANOTAÇÃO 
PELA 

COMISSÃO 

Experiência profissional, de estágio ou 
voluntária na função, com atuação em USF, 
unidade mista ou Secretaria de Saúde, 
comprovada por meio de contrato e/ou 
declaração emitida por órgão público 

2,0 à cada 06 
(seis) meses de 

experiência 
5,0   

Prova oral de conhecimentos específicos e 
práticos.  

Pode variar a 
cada 0,5 

5,0   
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SECRETARIA DE SAÚDE (ANEXO III) 

 
ZZ) ARTICULADOR DO PROGRAMA MÃE CORUJA. 
 
REQUISITOS E DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 
a) Possuir segundo grau completo; 
b) Apresentar Ficha 19 que comprove a conclusão do ensino médio. 
 
 

TITULAÇÃO, DIPLOMAS, CERTIFICADOS E 
CURSOS 

OBSERVAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

ANOTAÇÃO 
PELO 

CANDIDATO 

ANOTAÇÃO 
PELA 

COMISSÃO 

Experiência profissional na função de 
articuladora do mãe coruja, comprovada por 
meio de contrato e/ou declaração emitida por 
órgão público. 

2,0 à cada 06 
(seis) meses de 

experiência 
8,0   

Entrevista pessoal com o objetivo de averiguar: 
humanização, tolerância, respeito e ética 
profissional. 

Mínimo de 0,0 e 
Máximo de 2,0 

pontos 
2,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


