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O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - 

CPSMIG, entidade de direito público e natureza autárquica, constituída 

mediante as Leis Ratificadoras do Protocolo de Intenções: Lei Estadual 

n°.14.457, de 15 de setembro de 2009 e Leis Municipais de Acopiara (lei nº 

1522/09, de 12 de agosto de 2009), Cariús (Lei nº 010/09, de 13 de agosto de 

2009), Catarina (Lei nº 383/09, de 18 de agosto de 2009), Deputado Irapuan 

Pinheiro (lei nº 134/2010, de 21 de maio de 2010), Iguatu (lei nº 1320/09, de 

18 de outubro de 2009), Jucás (lei n° 016-A/09, de 02 de julho de 2009), 

Mombaça (lei n° 615/09, de 31 de agosto de 2009), Piquet Carneiro (lei n° 09 

de julho de 2009). Quixelô (lei n° 082/09, de 14 de dezembro de 2009) 

Saboeiro (lei nº 20/09 de 02 de julho de 2009), torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo Público 

Simplificado, para contratação por prazo determinado em conformidade com o 

Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, em virtude do início das atividades 

do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - 

CPSMIG, que administrará a POLICLÍNICA DE IGUATU, para o 

preenchimento dos empregos públicos de: Médicos especialistas, com 

quantitativos, especificações, requisitos, Normas e condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado disciplinado por este Edital será 

executado sob a responsabilidade da Escola de Saúde Pública de Iguatu – 

ESPI, situada na Rua Júlio Cavalcante SN Bairro Areias Iguatu Ce FONE 3581 

1708 visa selecionar candidatos para preenchimento de empregos públicos na 

POLICLÍNICA DE IGUATU, gerida pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 

DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – CPSMIG. 

 

1.1.1. Os seguintes anexos são partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I – Áreas de Atuação Previstas; 

Anexo II – Calendário de Atividades; 

Anexo III – Quadro de Atribuições; 

Anexo IV – Quadro de Pontuação da 1a Etapa; 

Anexo V – Quadro de Pontuação da 2a Etapa 
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Anexo VI – Formulário para apresentação de títulos 

Anexo VII- Formulário para apresentação de recurso 

Anexo VIII - Declaração de não ocupação de cargo público  

Anexo IX – Modelo de ficha de Inscrição  

Anexo X – Modelo memorial descritivo, 

 

1.1.2. As áreas de atuação com o número de vagas, as horas semanais, o 

valor da remuneração, sua duração e os requisitos de escolaridade/formação 

estão previstos no Anexo I deste Edital. 

 

1.1.3. O candidato interessado, poderá escolher uma das áreas de atuação no 

ato de sua inscrição. 

 

1.1.4. O Processo Seletivo Público Simplificado será acompanhado por uma 

Comissão Organizadora constituída por 2 (dois) representantes do 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - 

CPSMIG 

 

2. DOS REQUISITOS 

 

2.1- Para candidatar-se aos empregos públicos do CONSÓRCIO PÚBLICO DE 

SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG o candidato deverá 

atender os requisitos abaixo: 

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português portador de 

certificado de igualdade e de outorga do gozo de direitos políticos e civis 

b) Estar em gozo com seus direitos políticos. 

c) Quando do sexo masculino, haver cumprido as obrigações e encargos 

militares previstos em lei. 

d) Ter 18 (dezoito) anos de idade completos, até a data da admissão. 

e) Possuir os requisitos de escolaridade exigidos para o exercício do emprego 

e o respectivo Registro no Órgão de Classe, quando for o caso, no ato da 

admissão. 

. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições para o processo seletivo serão feitas, exclusivamente, na 

Escola de saúde publica de Iguatu – ESPI no período que consta no Anexo II 

deste Edital – Cronograma. 

 



 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU – 
CPSMIG 

EDITAL 003/2014  -  PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADO 

 

 

3.2 Para inscrever-se, o candidato deverá enviar a ficha de inscrição e os 

documentos necessários a Escola de Saúde Pública de Iguatu – ESPI, situada 

na Rua Julio Cavalcante SN Bairro Areias Iguatu-Ce,  

 

3.3 A inscrição estará disponível a partir das 08h00min horas do primeiro dia de 

inscrição,  seguindo-se a seguinte rotina: 

 

3.4 O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas 

no preenchimento dos dados que apresentará, arcando com as consequências 

de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou inverídicas. 

 

3.5 A qualquer tempo, a participação do candidato poderá ser vetada, com sua 

eliminação do processo, desde que verificada falsidade de declarações ou 

irregularidades nas informações e documentos. 

 

3.6 Não será cobrada taxa de inscrição. 

 

3.7 A ESPI e o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 

IGUATU - CPSMIG não se responsabilizarão por solicitação de inscrição que: 

a) Não tenha sido realizada nos prazos e horários estabelecidos no item 3, 

deste Edital; 

b) não tenha sido recebido por motivo de falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem 

como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

 

4.1 As pessoas portadoras de deficiência poderão participar do Processo 

Seletivo Público Simplificado desde que a deficiência seja compatível com as 

atribuições do emprego de opção do candidato, na proporção de 5% (cinco por 

cento) das vagas existentes, conforme constam do Anexo I deste Edital 

observada as regras estabelecidas na Lei Federal no 7.853, de 24 de outubro 

de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 

1989, cujo Art. 4º foi alterado pelo Decreto Federal no 5.296, de 2 de dezembro 

de 2004. 

 

4.2 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 

categorias descritas no artigo 4º do Decreto Federal no 3.298, de 20 de  
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dezembro de 1999, cuja nova redação se encontra no Decreto Federal no 

5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

 

4.3 Os portadores de deficiência participarão em igualdades de condições com 

os demais candidatos. 

 

4.4 As vagas definidas, que não forem providas por falta de candidatos, por 

reprovação no Processo Seletivo Público Simplificado ou na perícia médica, 

serão preenchidas pelos demais selecionados, observada a ordem de 

classificação. 

 

4.5 Até o último dia de realização da inscrição, o candidato portador de 

deficiência ou procurador devidamente habilitado deverá entregar declaração e 

documentação no Protocolo da Escola de Saúde Pública de Iguatu – ESPI, 

situada na Rua Júlio Cavalcante SN, Bairro Areias Iguatu -Ce, concernente à 

condição e à deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico 

(original) atestando/homologando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 

com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID, (versão CID 10) bem como a provável causa da 

deficiência. Este Laudo será retido e ficará sob a guarda da ESP-CE. O Laudo 

também deverá ser apresentado quando dos exames pré- demissionais, no 

caso de o candidato ser aprovado e convocado. 

 

4.6 A não observância do disposto no item anterior acarretará a perda do 

direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições, 

mesmo que tenha escolhido tal opção. 

 

4.7 Os candidatos que no ato de inscrição se declararem portadores de 

deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem nas listas de 

classificação, terão seus nomes publicados em relação à parte, observada a 

respectiva ordem de classificação. 

 

4.8 Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à seleção 

prevista neste Edital, o candidato portador de deficiência deverá solicitá-las por 

escrito à ESPI, por meio de requerimento, protocolado até o último dia de 

realização das inscrições, indicando claramente quais os recursos especiais 

necessários. 
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4.9 O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 

realização da seleção deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de 

parecer emitido por especialistas, da área de sua deficiência, junto à ESPI, até 

o último dia de realização das inscrições. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1. O processo seletivo será constituído de 2 (duas) etapas aplicadas da 

seguinte forma: 

 

1 ª Etapa: Habilitação de Currículo 

 

Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá da análise das 

informações preenchidas na ficha de habilitação, e seus pontos 

corresponderão a N1 da nota final, sendo que, para proceder com a análise 

da habilitação, a banca examinadora irá considerar as informações prestadas 

pelo candidato, não havendo a possibilidade de adição posterior. Serão 

considerados habilitados, os candidatos que obtiverem, no mínimo, 15 

(quinze) pontos do valor da pontuação total da tabela de atribuição de pontos 

da 1ª Etapa que é de 50 (cinquenta) pontos, e eliminados, os candidatos que 

não perfizerem o mínimo de pontos estabelecidos neste item. A pontuação será 

atribuída de acordo com o previsto no Anexo IV deste Edital. 

 

2ª Etapa: Entrevista sobre o Memorial Descritivo 

 

Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá da aplicação 

de uma entrevista que versará sobre o memorial descritivo, o qual deverá ser 

defendido pelo candidato onde serão observadas as competências e as 

habilidades relacionadas ao perfil do currículo do seu currículo, e seus pontos, 

corresponderão a N2 da nota final. O formulário para o memorial descritivo 

será entregue no ato da inscrição período previsto no Anexo II deste Edital, no 

qual o candidato deverá descrever de forma sucinta a sua experiência 

acadêmica e profissional, além de uma perspectiva do que ele espera 

desempenhar. Serão considerados classificados nesta etapa, os candidatos 

que obtiverem, no mínimo, 30 (trinta) pontos do valor da pontuação total da 

tabela de atribuição de pontos da 2ª Etapa que é de 50 (cinquenta) pontos, e 

eliminados, os candidatos que não perfizerem o mínimo de pontos 

estabelecidos neste item. A pontuação será atribuída de acordo com o previsto 

no Anexo V deste Edital. 
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5.2. A avaliação dos candidatos será efetuada por uma banca 

avaliadora/examinadora, específica para esta seleção, e a mesma irá 

considerar para fins de avaliação, as tabelas de pontuação previstas nos 

Anexos IV e V deste Edital. 

 

5.3. Para efeito do resultado final, o grau obtido pelo candidato será calculado 

a partir da seguinte fórmula: 

 

NF = N1 + N2 

 

“Onde, “NF” significa a nota final,” somatório das 2 notas. 

 

5.4. O candidato, que após a sua inscrição, não participar de qualquer uma das 

etapas previstas no item 6.2 deste Edital, será automaticamente eliminado da 

seleção. Serão considerados habilitados e classificados no resultado final, os 

candidatos que obtiverem no mínimo de 15 (quinze) pontos na 1ª Etapa e o 

mínimo de 30 (trinta) pontos na 2ª Etapa. 

 

5.5 Somente será pontuada a experiência de trabalho realizada após a 

conclusão do Curso de Graduação. 

 

5.6 Somente serão considerados os títulos que tenham compatibilidade com o 

emprego de opção do candidato. 

 

5.6 As fotocópias para comprovação dos títulos deverão ser autenticadas em 

cartório e entregues, obrigatoriamente, juntamente com Formulário (Anexo VI 

deste Edital). juramentados. 

 

5.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, cópias não 

autenticadas. 

 

5.8 Não serão aceitos títulos encaminhados por fac-símile (fax) ou correio 

eletrônico. 

 

5.9 Para ser atribuída a pontuação relativa à experiência profissional, o 

candidato deverá entregar os documentos abaixo relacionados: 

a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - 

folha de identificação onde constam número e série e folha com o contrato de 

trabalho; ou 
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b) declaração do empregador com firma reconhecida do emitente, que informa 

o período discriminando o início e o fim da experiência profissional e a 

identificação do serviço realizado; 

 

5.10 Não serão aceito como experiência profissional o tempo de estágio, de 

serviço/trabalho voluntário, de bolsa de estudo ou de monitoria ou ainda outras 

atividades equivalentes. 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1 Serão admitidos recurso administrativo sobre o seguinte item: 

 

a) pontuação atribuída à Prova de Títulos; 

 

6.2 O recurso deverá ser interposto no prazo de um dia útil, contado a partir da 

data de divulgação do resultado. 

 

6.3 O recurso deverá ser solicitado através dos Formulários para Recurso 

Administrativo constantes nos Anexos VII 

 

6.3.1 O recurso deverá estar fundamentado, indicando com precisão o item 

sobre o qual versa a revisão, sob pena de não ser reconhecido. Não será 

acatado recurso fora do prazo estipulado ou que se basear em razões de 

caráter subjetivo. 

 

6.3.2 A ESPI e o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO 

DE IGUATU - CPSMIG não se responsabilizarão por interposição de recurso 

que: 

a) não tenha sido realizada nos prazos e horários estabelecidos no item 3, 

deste Edital; 

b) não tenha sido recebidas por motivo de falha técnica de computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, falta de 

energia elétrica, bem como de outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados. 

6.4 Os recursos relativos à Prova de Títulos serão julgados pela ESPI. 

6.5 Se ficar provado o vício, irregularidade insanável ou preterição de 

formalidade substancial, o Processo Seletivo Público Simplificado será anulado 

de forma total ou parcial. 

6.6 O candidato que, visando interesses pessoais, lançar mão de falsas 

alegações e fatos inverídicos com o propósito de embargo do processo 

seletivo, após a apuração dos fatos, se não comprovados, poderá responder 

criminalmente pelo ato. 
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6.7 A comissão avaliadora do processo seletivo constitui-se a única e última 

instância recursal para julgar recursos da prova objetiva e de títulos, 

respectivamente, sendo soberana em sua decisão. 

6.8 A decisão relativa ao julgamento do recurso, quando do interesse de mais 

de um candidato, será dada a conhecer coletivamente. 

 

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1 O Candidato aprovado no presente Processo Seletivo Público Simplificado 

será convocado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 

MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG, obedecendo à ordem de 

classificação, para assinar o contrato a prazo determinado, de até 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período, de acordo com suas necessidades de 

excepcional interesse público, sujeitando-se às normas do Consórcio. 

 

7.2 A admissão será pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

7.3 Os classificados, dentro do número de vagas, deverão comparecer, de 

acordo com o edital de convocação, portando os seguintes documentos, para 

admissão: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

b) cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

c) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) cópia autenticada do Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP; 

e) cópia autenticada do Título de Eleitor; 

f) cópia autenticada do último comprovante de votação, justificativa eleitoral ou 

certidão de quitação; 

g) cópia autenticada da Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento 

Militar, constando dispensa, se do sexo masculino; 

h) cópia autenticada da Certidão de Casamento, caso o candidato seja casado; 

i) cópia autenticada da Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos, 

se houver; 

j) cópia autenticada de comprovante de endereço (conta de água, luz ou 

telefone); 

l) uma foto 3x4 recente, idêntica e de frente; 

m) cópia autenticada de documentos comprobatórios de atendimento à 

qualificação exigida para ingresso no emprego constante Anexo I deste Edital; 

n) Declaração de que não ocupa cargo, emprego ou função pública, em 

qualquer das esferas de governo, excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, 

inciso XVI, da Constituição Federal, nem percebe outro benefício proveniente 
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de regime próprio da previdência social ou regime geral de previdência social 

relativo a emprego público (conforme modelo do Anexo VIII deste Edital); 

 

o) Certidão negativa de antecedentes criminais. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 O Processo Seletivo Público Simplificado terá validade de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período, a contar da publicação da homologação do 

Resultado Final. 

 

8.2. O candidato deverá observar rigorosamente o edital e retificações (caso 

ocorram) sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento da publicação 

e divulgação de atos, comunicados e editais. 

 

8.3 Serão eliminados o candidato que convocado faltar no dia e hora marcados 

em qualquer fase do processo seletivo ou não comparecer no período 

estabelecido para a assinatura do contrato de trabalho, bem como transgredir 

as normas e regras deste Processo Seletivo. 

 

8.4 O candidato que chamado a assumir não o fizer por conveniência sua, 

deverá assinar Termo de Desistência, perdendo o direito a vaga sendo 

convocado o candidato seguinte, obedecendo à ordem de classificação. 

 

8.5 Na vigência da validade deste Processo Seletivo Público Simplificado, o 

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - 

CPSMIG reserva-se o direito de proceder às contratações em número que 

atenda aos seus interesses. 

 

8.6 Os casos omissos, no que concerne aos aspectos técnicos e operacionais 

referentes ao Processo Seletivo Público Simplificado, serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora. 

8.7 O Foro da Comarca de IGUATU é o competente para decidir quaisquer 

ações judiciais interpostas com respeito ao presente Edital e respectivo 

Processo Seletivo Público Simplificado. 

 

 

Iguatu  03 de feverieo de 2014 

 

,Aderilo Antunes Alcantara Filho 

Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE IGUATU - 

CPSMIG 
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ANEXO I 

ÁREAS DE ATUAÇÃO E NúMERO DE VAGAS 

 

 

EMPREGO 
PUBLICO 

REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA 
CONTRATAÇÃO 

VAGAS 
AMPLA 

DISPUTA 

VAGA 
DEFICI
ENTE 

SALÁRIO 
BASE 

CARGA 
HORARIA 

VINCUL
O 

Medico 
especialista em 
cardiologia / 
ECOCARDIOGR
AMA 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Cardiologia e/ou 
membro da socieda- 
de brasileira de 
Cardiologia 

1 1 R$ 
4.388,32 

20H 
SEMANAIS  

CLT 

Medico 
especialista em 
cardiologia  

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Cardiologia e/ou 
membro da socieda- 
de brasileira de 
Cardiologia 

3 1 R$ 4.388,32 20H 
SEMANAIS  

CLT 

Medico 
especialista em 
gastroenterologia/ 
endoscopia 
RESPIRATORIA 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Gastroenterologia/En
doscopia 
RESPIRATORIA 

1  R$ 
4.388,32 

  

Medico 
especialista em 
gastroenterologia/ 
endoscopia 
digestiva  

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Gastroenterologia/En

2  R$ 4.388,32 20H 
SEMANAIS  

CLT 
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doscopia Digestiva. 

Medico 
especialista em 
gastroenterologia/ 
consulta 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Gastroenterologia/En
doscopia Digestiva. 

1  R$ 4.388,32   

Medico 
especialista em 
neurologia 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Neurologia e/ou 
membro da sociedade 
brasileira de 
Neurologia. 

1  R$ 4.388,32 20H 
SEMANAIS  

CLT 

Medico 
especialista em 
endocrinologia 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Endocrinologia e/ou 
membro da sociedade 
brasileira de 
Endocrinologia. 

1  R$ 4.388,32 20H 
SEMANAIS  

CLT 

Medico 
especialista em 
radiologia / laudo 
tomografia 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Radiologia/Diagnóstic
o por Imagem. 

1  R$ 4.388,32 20H 
SEMANAIS  

 

Medico 
especialista em 
TRAMATO-
ORTOPEDIA 

Graduação em 
Medicina, registro no 
órgão profissional 
competente e CRM 
ativo, residência 
médica e/ou título de 
especialista em 
Traumatologia e 
Ortopedia e/ou mem- 
bro da sociedade de 
Traumatologia e 

1  R$ 4.388,32 20H 
SEMANAIS  
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Ortopedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA LOCAL 

Inscrições e entrega de 

documentos  
04  a 17 de fevereiro de 2014 Escola de saúde publica do 

município de Iguatu/ ou 

Correio 

Divulgação do resultado 

preliminar da 1ªEtapa 
19  de Fevereiro  de 2014 Escola de saúde publica do 

município de Iguatu e Site 

da ESPI 

Período de recurso contra o 

resultado preliminar da 1ª Etapa 
19 a 24  de Fevereiro 2014 Escola de saúde publica do 

município de Iguatu 

Período de divulgação dos 

locais, das datas e dos horários 

de aplicação da entrevista sobre 

os memoriais. 

24 de Fevereiro de 2014 Escola de saúde publica do 

município de Iguatu 

Período de aplicação da 

entrevista sobre o memorial  
25 e 26  de Fevereiro 2014 Escola de saúde publica do 

município de Iguatu 

Divulgação do resultado 

preliminar da 2ª Etapa 
27 de Fevereiro  2014 Escola de saúde publica do 

município de Iguatu 

Período de recurso contra o 

resultado preliminar da 2ª Etapa 
 28  fevereiro a   07 de março de  

2014 

Escola de saúde publica do 

município de Iguatu 

Divulgação do resultado 11 de março 2014 Escola de saúde publica do 
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definitivo da 2ª 

Etapa e do resultado final 

 

município de Iguatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES 

 

 

CARGO ATRIBUIÇÕES 
Medico especialista  Desempenhar atividades relativas à supervisão, 

planejamento, coordenação, programação ou execução 
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos 
de defesa e proteção da saúde individual nas várias 
especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e 
à doença, e ao tratamento clínico e cirúrgico do organismo 
humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar 
pacientes; implementar ações para promoção da saúde; 
coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com 
as necessidades institucionais. 
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ANEXO IV – QUADRO DE PONTUAÇÃO DA 1ª ETAPA 

 

 

Item Tipo Pontuação Mínima 
por item informado 

Pontuação máxima 

1 CURRICULO ACADEMICO 

1.1 Participação em congressos e 
jornadas 

0,5 por cada 
evento 

2,5 

1.2 Cursos extracurriculares na área de 
atuação de no mínimo 40 (quarenta) 
horas-aula realizada nos últimos 5 
(cinco) anos. 

1,0 por cada 
curso 

5,0 

1.4 Trabalhos apresentados em eventos 
relacionados à área de atuação 
escolhida 

1,0 por cada 
trabalho 

5,0 

1.5 Participação voluntária em projetos de 
extensão acadêmica relacionados às 
áreas da saúde ou educação 

0,3 por cada 
projeto 

2,5 

2 CURRICULO PROFISSIONAL 

2.1 Experiência comprovada na 
especialidade escolhida no serviço 
público no mínimo 6 (seis) meses de 
experiência. 

2,0 por cada 6 
meses 

16 

2.2 Experiência comprovada na 
especialidade escolhida no serviço 

privado. 

1,0 por cada 6 
meses 

10 

 Experiência comprovada na área da 
saúde / qualquer especialidade no 
serviço público por cada 6 (seis) 
meses de experiência. 

0,5 por cada 6 
meses 

4,0 

2.5 Experiência comprovada em 
atividades de orientação de estágio 
supervisionado nas áreas da saúde 
por cada 6 (seis) meses de 
experiência 

1,0 por cada 6 
meses 

5 

Total de pontos 50,0 
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ANEXO V – QUADRO DE PONTUAÇÃO DA 2ª ETAPA 

 

Item Tipo Pontuação Mínima 
por item informado 

Pontuação máxima 

1 Apresentação do currículo resumido, 
seus objetivos, percurso profissional e 
acadêmico, e sua conclusão. 

2,0 20 

2 Capacidade de agregar informações 
práticas sobre o memorial exposto. 

1,0 5 

3 Articulação do raciocínio 1,0 3 

4 Postura e emprego adequado da 
linguagem. 

1,0 3 

5 Clareza na exposição dos anseios 
quanto a sua participação nas ações a 
serem desenvolvidas 

1,5 10 

6 Capacidade de argumentação na 
defesa do memorial apresentado. 

1,0 4 

7 Segurança nas respostas e 
demonstração de domínio quanto ao 
currículo apresentado 

1,0 5 

Total de pontos 50,0 
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ANEXO VI 

 

FORMULARIO DE APRESENTAÇÃO DE TITULOS  

 

 
CANDIDATO: ______________________________________ CPF: _________ 
CARGO/ESPECIALIDADE__________________________________________ 
CONSÓRCIO: ___________________________________________________ 
POLICLÍNICA: ___________________________________________________ 
 
 
Os documentos anexados a este formulário são os seguintes: 
 

A. FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 

A.1 Cursos relacionado à área de atuação/especialidade,  com carga horária 
mínima de 40 horas. (informar título do curso, cidade de realização, instituição 
promotora, carga horária e período). 
 
A.2 Pós-graduação Stricto sensu na área de atuação da vaga (Doutorado ou 
Mestrado) (informar título do curso, cidade de realização, instituição promotora 
e período). 
 
A.3 Pós-graduação Lato sensu na área de atuação da vaga na modalidade de 
Residência  
 
A.4 Pós-graduação Lato sensu na área de atuação da vaga (Especialização) 
(informar título do curso, cidade de realização, instituição promotora e período). 
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A.5 Apresentação de trabalhos em eventos científicos e / ou publicações 
científicas na área de atuação da vaga (informar título do trabalho e evento; 
título do artigo e nome, volume, número, páginas e ano do periódico). 
 
A.6 Participação em congressos e jornadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. EXPERIÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 

B.1 Tempo em semestres de experiência técnico-profissional relacionada à 
área de atuação/especialidade em instituição pública o nos últimos 05 (cinco) 
anos. (Informar instituição, serviço, local e período de trabalho). 
 
B.2 Tempo em semestres de experiência técnico-profissional relacionada à 
área de atuação/especialidade em instituição privada nos últimos 05 (cinco) 
anos. (Informar instituição, serviço, local e período de trabalho). 
 
B.3 Experiência comprovada na área da saúde / qualquer especialidade no 
serviço público por cada 6 (seis) meses de experiência. (Informar instituição, 
serviço, local e período de trabalho). 
 
B.4 Experiência comprovada em atividades de orientação de estágio 
supervisionado nas áreas da saúde por cada 6 (seis) meses de experiência 
 
 
TOTAL DE PONTOS REQUISITADOS PARA PROVA DE TÍTULOS = ______ 
PONTOS 
 
Declaro, sob as penas da lei, que os títulos relacionados neste documento, 
para fins de atribuição de pontos da prova de títulos do Processo Seletivo 
Público Simplificado para ingresso no CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO DE IGUATU - CPSMIG, que administrará a POLICLÍNICA 
DE IGUATU, são a expressão fiel da verdade e que podem ser oportunamente 
comprovados, mediante originais e/ou cópias autenticadas. 
IGUATU-CE... de.................... de 2014 
 
________________________________________ 
Assinatura do (a) candidato ou procurador (a) 
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OBS.: 
1. Documentos comprobatórios, em fotocópias autenticadas e ordenados, 
devem ser anexados para análise curricular. 
2. Anexar cópia autenticada do diploma, em caso de cargo de nível superior. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

FORMULÁRIO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À PROVA 
DE TÍTULOS 
 
COMISSÃO JULGADORA DA PROVA DE TÍTULOS 
 
ILMO. SR.(A), 
 
Eu, ____________________________________________________________, 
candidato (a) inscrito (a) no Processo supracitado CPF no _________, solicito 
em relação à Prova de títulos correspondente ao emprego público de 
______________________, regulamentado pelo Processo Seletivo Público 
Simplificado nº 03/2014, venho solicitar a V. Sa. revisão e recontagem da 
pontuação a mim atribuída na Prova de Títulos. 
A revisão e recontagem referem-se aos itens do Quadro de Títulos abaixo que 
estão assinalados com “x” e delas pode resultar a não alteração da pontuação 
ou sua alteração para mais ou para menos. 
Estou ciente, ainda, de que a Comissão poderá, de ofício, reavaliar todos os 
meus títulos e, em virtude deste fato, minha nota na Prova de Títulos poderá 
ficar inalterada ou sofrer alteração para mais ou para menos. 
 
ANEXAR QUADRO DE TITULOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAÇÕES  
 Pontuação Adquirida Pontuação Requerida 
A) FORMAÇÃO ACADÊMICA 
B) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
TOTAL (A+B): 
(Anexar explicações ao recurso, se julgar necessárias). 
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As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas a seguir: 
Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 
(Use folhas suplementares, se necessário). 
________________________ ___________________________________ 
Local e data Assinatura do (a) candidato (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO 
DECLARAÇÃO 
EU, ___________________________________________________________, 
PORTADOR DA CARTEIRA DE. 
TRABALHO Nº ___________ SÉRIE ________, DECLARO PARA FINS DE 
PROVA JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA 
MICRORREGIÃO…. – CPSM QUE: 
 
() Não ocupo outro cargo, emprego ou função pública, em qualquer das 
esferas do governo, excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, XVI, da 
Constituição Federal, nem percebo outro benefício proveniente de regime 
próprio da previdência social ou regime geral de previdência social 
relativo a emprego. 
público. 
 
DECLARO AINDA QUE ESTOU CIENTE DE QUE A FALSA DECLARAÇÃO 
ENSEJA EXCLUSÃO DO 
PROCESSO SELETIVO BEM COMO DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA, DE 
ACORDO COM O ART. 482 DA CLT. DOU FÉ. 
_______________-CE, ___ de _______________ de 2014. 
NOME: 
CPF: 
CARGO INSCRITO: 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 

 Dados Pessoais  

Nome completo:  

Sexo: () feminino   () masculino Data de Nascimento:           /           /          1 

Endereço Residencial:  No. 

Complemento: Cidade: UF: CEP: 

No.  N° RG  No. Registro Conselho Profissional 

E-mail (1): E-mail (2): 

Fone residencial:  Fone celular: 

Especialidade:   

 Formação Profissional / Titulação 

Título 
Ano de 

Conclusão 
Área Instituição 

Graduação     

Especialização    

Residência     

Mestrado    

Doutorado    
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ANEXO X 
 

MODELO MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 
 

 Memorial da trajetória profissional: 

 

 

Texto crítico reflexivo de no máximo 2(duas)  páginas onde o candidato deverá 

descrever toda a sua trajetória profissional e experiência para o desempenho 

da função desejada colocando toda a sua expectativa sobre sua atuação 

profissional na Policlínica incluindo a motivação para participar do processo 

seletivo e confirmação de disponibilidade para cumprimento da carga horária. 
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ANEXO IV – QUADRO DE PONTUAÇÃO DA 1ª ETAPA 

 

 

Item Tipo Pontuação 
Mínima por 

item 
informado 

Pontuação 
máxima 

POTUAÇÃO ATINGIDA 

1 CURRICULO ACADEMICO 

1.1 Participação em congressos 
e jornadas 

0,5 por 
cada 

evento 

2,5  

1.2 Cursos extracurriculares na 
área de atuação de no 
mínimo 40 (quarenta) 
horas-aula realizada nos 
últimos 5 (cinco) anos. 

1,0 por 
cada 
curso 

5,0  

1.4 Trabalhos apresentados em 
eventos relacionados à área 
de atuação escolhida 

1,0 por 
cada 

trabalho 

5,0  

1.5 Participação voluntária em 
projetos de extensão 
acadêmica relacionados às 
áreas da saúde ou 
educação 

0,3 por 
cada 

projeto 

2,5  

2 CURRICULO PROFISSIONAL 

2.1 Experiência comprovada na 
especialidade escolhida no 
serviço público no mínimo 
6 (seis) meses de 
experiência. 

2,0 por 
cada 6 
meses 

16  

2.2 Experiência comprovada na 
especialidade escolhida no 

serviço privado. 

1,0 por 
cada 6 
meses 

10  

 Experiência comprovada na 
área da saúde / qualquer 
especialidade no serviço 

0,5 por 
cada 6 

4,0  
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público por cada 6 (seis) 
meses de experiência. 

meses 

2.5 Experiência comprovada 
em atividades de orientação 
de estágio supervisionado 
nas áreas da saúde por 
cada 6 (seis) meses de 
experiência 

1,0 por 
cada 6 
meses 

5  

Total de pontos 50,0  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – QUADRO DE PONTUAÇÃO DA 2ª ETAPA 

Item Tipo Pontuação 
Mínima por 

item 
informado 

Pontuação máxima Pontuação atingida 

1 Apresentação do currículo 
resumido, seus objetivos, 
percurso profissional e 
acadêmico, e sua conclusão. 

2,0 20  

2 Capacidade de agregar 
informações práticas sobre o 
memorial exposto. 

1,0 5  

3 Articulação do raciocínio 1,0 3  

4 Postura e emprego adequado 
da linguagem. 

1,0 3  

5 Clareza na exposição dos 
anseios quanto a sua 
participação nas ações a 
serem desenvolvidas 

1,5 10  

6 Capacidade de argumentação 
na defesa do memorial 
apresentado. 

1,0 4  

7 Segurança nas respostas e 
demonstração de domínio 
quanto ao currículo 
apresentado 

1,0 5  

Total de pontos 50,0  

 

 


