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PREFEITURA DE ILHÉUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Rua Araújo Pinho, nº 07, 

Centro Ilhéus - Bahia 

EDITAL Nº 001/2021 DO PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL PARA 
ADMISSÃO DE SERVIDORES MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 
SERVIÇO DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA NA MATERNIDADE SANTA HELENA 

NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS 

A Prefeitura Municipal de Ilhéus, através da Secretaria de Saúde, com base no inciso 

IX do artigo 37 e 196 da Constituição da República, na Lei Municipal nº 3.634/12, 

especialmente o art. 2°, X, posteriormente complementada pela Lei Municipal nº

3.894/2017, tendo em vista a decisão interlocutória exarada no processo nº 8003873-

04.2021.8.05.0103, que determinou o funcionamento ininterrupto da Maternidade 

Santa Helena no âmbito desta municipalidade, torna público a realização de Processo 

Seletivo emergencial, com o escopo de proceder à admissão de pessoal mediante 

contratação temporária, para fins de preenchimento de vagas, para contratação 

imediata e cadastro reserva, para as funções de Médico Pediatra, Médico 

Anestesiologista e Médico Obstetra, mediante as condições estabelecidas neste 

edital. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - Os contratos temporários decorrentes deste processo seletivo emergencial

serão válidos pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período, observado o 

prazo de validade deste Edital e as legislações vigentes. 

1.2 - O certame será regido por este Edital e suas posteriores retificações, caso

existam. 

1.3 - O certame será executado sob a responsabilidade da Comissão organizadora,

cabendo-lhe a operacionalização, até a publicação da listagem final de aprovados. 
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1.4 - A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os 

termos deste Edital, seus anexos, eventuais alterações e legislação vigente. 

1.5 - O processo seletivo de que trata o presente Edital será realizado através de 

Avaliação Curricular, de cunho classificatório e eliminatório, de acordo com art. 3º, 

§1º, da Lei Municipal nº 3634/2012, a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, por 

meio da Comissão de Processo Seletivo Simplificado Emergencial, exigindo-se os 

seguintes documentos e requisitos. 

Parágrafo único - Fica ressalvada, ainda, a possibilidade de aproveitamento do 

pessoal contratado com base no presente Edital, para atuar no Hospital Materno

Infantil, quando de sua abertura, caso em que a administração justificará o eventual 

aproveitamento dos contratos, em termo aditivo destinado a essa finalidade. 

1.6 REQUISITOS: 

1.7 - Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a) e no caso de nacionalidade 

portuguesa estar amparado (a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do art. 13 

do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, art. 12 da Constituição Federal/1988 e art. 3° da 

Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998; 

1.8 - Estar devidamente registrado e em dia junto ao respectivo Conselho

Profissional específico, para o cargo que assim o exigir; 

1.9 - Não estar prestando o Serviço Militar Obrigatório no período da contratação

e estar em situação regular com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

1.10 - Não possuir vínculos de serviço com carga horária incompatível com a do

cargo a ser ocupado na Secretaria de Saúde; 

1.11 - Estar em situação regular na esfera criminal perante a Justiça Federal e

Estadual no Brasil, do local em que reside ou residiu nos últimos 06 (seis) meses; 

1.12 - Estar em situação regular perante_ a Justiça Eleitoral;

1.13 - Ter aptidão física para o exercício das atribuições do cargo, que será 

comprovada por meio Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); 
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1.14 - Nível de escolaridade e experiência compatíveis com o exercício do cargo

almejado; 

1.15 - Idade mínima de 18 anos;

1.16 - Preencher os requisitos específicos de cada cargo, descrito no anexo I deste

Edital. 

1.17 - Experiência comprovada em atendimento na área de atuação conforme o

anexo li; 

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 -As inscrições para o presente Processo Seletivo Emergencial serão realizadas 

entre 00h do dia 18/06/2021 e 23:59h po dia 20/06/2021, com possibilidade de 

prorrogação do prazo para ás 23:59h do dia 21/06/2021, em caso de não atingimento 

do número necessário de inscritos no prazo inicial. Somente serão aceitas as 

inscrições online, no e-mail maternidadeselecao@gmail.com, em que o candidato

deverá encaminhar o currículo e anexar toda documentação exigida com as devidas 

comprovações. No assunto deve constar o cargo/função que almeia exercer. 

2.2 - As inscrições são gratuitas. 

2.3 - O candidato é responsável pelo envio de dados cadastrais informados no ato 

de inscrição, sob as penas da lei. 

2.4 - Em cumprimento ao disposto na �onstituição Federal, artigo 37, VIII, e pelo 

Decreto Federal nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 9.508, de 24 de 

setembro de 2018, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas às pessoas com 

deficiência, respeitando o critério de arredondamento preconizado por lei. 

2.4.1 -As pessoas com deficiência, assim entendido aquelas que se enquadrem no 

art. 2° da Lei Federal nº 13.146/2015, e nas categorias discriminadas no art. 4° do 

Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto ·Federal 

nº 5.296/2004, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo 

Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo, não o 

sendo as deficiências motoras, mobilidade total, cognitiva e visual. 

3. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR ·
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3.1 - O processo de seleção de pessoal para admissão de vagas abertas pelo 

presente edital dar-se-á por análise de currículo, mediante a avaliação de títulos, de 

caráter eliminatório e classificatório, conforme anexo li; 

3.2 - A análise dos documentos será conduzida pela Comissão Avaliadora do 

Processo Seletivo Emergencial, constituída por agentes públicos da Secretaria 

Municipal de Saúde. A Comissão Avaliadora conferirá se as inscrições obedecem às 

exigências de prazo, condições, documentos e itens expressos neste Edital; 

3.3 - Atribuir-se-á a pontuação máxima de 100 (cem) pontos, correspondente à 

titulação e à experiência profissional efetivamente comprovada pelo candidato, 

conforme ANEXO li deste edital. 

3.4 - Os Pré-Requisitos de Formação constantes no ANEXO I e a experiência 

profissional e os títulos conforme ANEXO li, deverão ser comprovados através da 

seguinte documentação: 

3.5 - Diploma de graduação expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida pelos órgãos competentes do sistema público federal ou estadual para 

os cargos de nível superior; 

3.6 - Declaração de conclusão de curso de graduação ou especialização/residência 

expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelos órgãos 

competentes do sistema público federal ou estadual; 

3.7 - Declaração em papel timbrado, contendo o CNPJ da instituição, nome legível 

e assinatura do responsável pela emissão, informando o cargo ou a função ocupada, 

o período inicial e final do desenvolvimento das atividades correlatas;

3.8 - Apresentação das folhas de identificação da CTPS e de registro de contrato 

de trabalho, nas quais constem a vinculação do candidato com o (s) empregador (es), 

o início e o término da relação de trabalho;

3.9 - Contrato de prestação de serviços, acompanhado de declaração do 

contratante ou responsável legal, no qual conste o cargo ou a função ocupada e os 

períodos inicial e final, se for o caso, das atividades executadas; 
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3.1 o . Registro ativo no Conselho Regional da Profissão comprovado por meio da 

carteira de identidade profissional ou declaração emitida pelo referido órgão, para os 

cargos que exigir tal registro; 

3.11 -A ausência da apresentação, ou a apresentação em desconformidade com o

previsto em todo item 3, da documentação necessária à comprovação dos Pré

Requisitos de Formação constantes no ANEXO 1, 11, implicará na eliminação do 

candidato; 

3.12 - Serão pontuadas apenas as experiências profissionais e curso de

aperfeiçoamento informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as 

especificações contidas do ANEXO li ou citada no item 3 deste Edital; 

4 . DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, DO RECURSO E DA 

CONTRATAÇÃO 

4.1 -A relação dos aprovados será divulgada no Diário Oficial do Município, na data

provável do dia 18 de junho de 2021; 

4.2 - Divulgada a relação dos aprovados, os reprovados poderão recorrer, de forma 

escrita, no prazo de 24 horas, enviando o recurso à Comissão de Seleção, através do 

e-mail maternidadeselecao@gmail.com.

4.3 -Após análises dos recursos ou escoado in albis o prazo recursai, a Comissão 

lavrará relatório final, constando a lista dos aprovados, devendo apresentar tal 

relatório ao Secretário de Saúde, que encaminhará ao Prefeito municipal, para fins de 

homologação do resultado. Com a homologação, o resultado será divulgado 

definitivamente, devendo os aprovados comparecer ao Setor de Recursos Humanos 

na Secretaria de Saúde na data a ser designada, portando os documentos pessoais 

e comprobatórios exigidos pelo presente edital, bem como o Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO), para fins de assinarem o instrumento do Contrato. 

4.4 - O resultado final será divulgado no Diário Oficial desta municipalidade na data

de 21 de junho. 

4.5 - O candidato aprovado e convocado que não comparecer na data a ser

publicada após o acontecimento do item 4.3, será eliminado. 
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4.6 . Para efeito de contratação, o processo seletivo emergencial terá validade de 

01 (um) ano de acordo com a Lei Municipal nº 3.894/2017, a contar da publicação do 

edital, podendo ser prorrogado pelo mesmo período à critério da Administração, 

podendo também ser rescindido a qualquer momento. 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

5.1 - Em caso de empate da Nota Final obtida, serão aplicados os critérios de

desempate a seguir, sucessivamente: 

a) Maior pontuação obtida na experiência profissional comprovada, na área de

atuação; 

b) Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento;

6. DOS RECURSOS

6.1 - Será facultado ao candidato, a interposição de Recurso do Resultado

Preliminar da Avaliação dos Títulos, referente a cada etapa do processo de seleção, 

na data prevista no Cronograma, cuja apreciação se dará pela Comissão de 

avaliadora do conjuntamente com a Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde; 

6.2 - Os Recursos serão formalizados por meio de requerimento criado pelo próprio

candidato, devidamente fundamentado, assinado e escaneado, recebida via e-mail, 

anexado exclusivamente em formato PDF, encaminhado unicamente via o e-mail 

maternidadeselecao@gmail.com; 

6.3 - Os recursos deverão ser claros, consistentes, objetivos e condicionados a

apenas uma lauda; 

6.4 - O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, indicando

as razões pela qual pretende obter reviso do resultado obtido, sob pena de 

automaticamente ser indeferida a interposição; 

6.5 - Recursos fora do prazo indicado no Cronograma serão considerados

intempestivos e indeferidos; 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7 .1 - O presente Edital terá validade para efeito de cadastro de reserva no período

de um ano, podendo ser reprogramado para um novo período mediante a necessid

� 
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da Secretaria de Municipal de Saúde, à critério da administração desta 

municipalidade; 

7 .2 - Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital poderão ser publicadas

no Diário Oficial de Ilhéus; 

Secretário Municipal de Saúde 
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-·

CARGO �'' REQUISITOS 

' - , .. , 
r 

. � 

MEDICO PEDIATRA NIVEL SUPERIOR 

COMPLETO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO; TiTULO DE 

RESIDÊNCIA E/OU TÍTULO 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

COMPLETO (S) E/OU 

EXPERIÊNCIA, BEM COMO 

REGISTRO NO CONSELHO 

DA CLASSE 

MÉDICO NIVEL SUPERIOR 

ANESTESIOLOGISTA COMPLETO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO; TÍTULO DE 

RESIDÊNCIA E/OU TÍTULO 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

COMPLETO (S) E/OU 

EXPERIÊNCIA, BEM COMO 

REGISTRO NO CONSELHO 

DA CLASSE 

ANEXO 1 

·, . 

VAGAS 

' 

20VAGAS 

10VAGAS 

JORNADA 
1 

SEMANAL/ VENCIMENTOS 
.. �. ·1, i ""t - !, ..: 

. ,, 
,il 

PLANTAO DE 12HS CORRESPONDE 

À R$ 1.500,00 

PLANTÃO NO FIM DE SEMANA 

CORRESPONDE À R$ 1.650,00 

PLANTAO DE 12HS CORRESPONDE 

À R$ 1.500,00 

PLANTÃO NO FIM DE SEMANA 

CORRESPONDE À R$ 1.650,00 
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MEDICO OBSTETRA NIVEL SUPERIOR 20VAGAS 
COMPLETO NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO; TITULO DE PLANTAO DE 12HS CORRESPONDE 

RESIDÊNCIA E/OU TITULO À R$ 1.500,00 

DE ESPECIALIZAÇÃO 

COMPLETO (S) E/OU 

EXPERIÊNCIA, BEM COMO PLANTÃO NO FIM DE SEMANA 
REGISTRO NO CONSELHO 

CORRESPONDE À R$ 1.650,00 
DA CLASSE 
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QUADRO li - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR 

T.l�ULAÇÃO/EXPERIÊNCIA·, CARGA HORARIA PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO . 
" 

MÍNIMA MÁXIMA. . 

Tempo de exercício profissional em Serviço A cada 06 meses 
de Pediatria / Neonatologia (tempo mínimo 6 

meses de 5 60 

experiência) 
Exercício profissional em outras A cada 06 meses 
localidades, na área hospitalar; (tempo mínimo 06 

meses) 05 10 

Residência em Area Profissional correlata a Mínimo 5. 760 horas 15 15 

função a ser exercida 
Pós-Graduação correlata a função a ser Mínimo 360 horas 15 15 

exercida aula 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100 
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ANEXO Ili -ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1. MÉDICO PEDIATRA ---:-;_ -.., 
- -- -

ATRIBUIÇOES: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas.ao atendímento a pacientes, 

estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/ou cirúrgica, observando o contido no Código de Ética Médica; realizar 

atividades técnico-administrativas qu� se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico 

e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas detreinamento; executar outras atividades de interesse ou 

pertinentes à área de trabalho. O médico pediatra deve ser capaz de realizar atendimento assistencial específico às crianças, desde 

o nascimento até a adolescência, examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou :

recuperar sua saúde, em serviços de emergência pediátrica, unidades de internação, atendimento ambulatorial e atenção domiciliar,

além de executar atividades de cuidado paliativo; atendimento ao recém-nascido em sala de parto e em alojamento conjunto; realizar

remoções/transporte dos paciente�;

2. MÉDICO ANESTESIOl.OGISTA

' ,, i!� *" '· -,,.: - .. "'t.,'I. í 

,TRIBUIÇÕES: Planejar, organizar, coordenar, supervisionar,, avaliar e executar atividades reladonadas ao atendimento 

nestesiologia a pacientes nos ambientes de centro cirúrgico, da medicina perioperatória, em procedimentos que demandem sedação, 

onsultas pré-anestésicas e atividades afins, de todas as idades, estabelecendo diagnóstico, conduta terapêutica, clínica e/o 

nestésica, observando o contido no Código de Ética Médica; realizar atividades técnic�administrativas que se fizerem necessária 

ara a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e. a proteção .da saúde individual e coletiva; participar: d 
' "'.1, 

regramas de treinamento; executar outras atividades de interesse ou pertinentes à área de tràbalho: 
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3. MÉDICO OBSTETRA

TRIBUIÇ_OES: Prest�r atendimen-to de Urgência e Emergência como·Obstetra nas unidades çje·saúde do Município, a pacientes eml 
�mand.a espçntânea, cuja origem é variáda e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos; Realiza 

:í' ., . :• . :- �. 
' . , 

·riagem dos· casos clínicos identificando os que requerem maior atenção; Integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando 
i
, , 

�olaborando no aperf�içoamento:�e normas e proc�dimentos operacionais; Participar das reuniões necessárias ao desenvolviment,

:écnico-ci�ntifico da Unidade'�e Urgê�cia e·Emergência �a área médica; Promover incremento na qualidade do atendimento·médico, 
.. } -.. 

[,,elhoranpo a r�lação �édi��P.ac�ente e ôb,servan�ó prece��s étiéos _no_ decorrer da execução de suas atividades de trabalho� Realiza
artos e. cirurgias; Desempenhar, atividades técnícàs'>relativas ã ,.sua fórmação prof1SSional, conforme protocolos estabelecidos oul 
·econhecido� pela instituição, desenvolvendo açõe� que visery,· à _proteção, . promoção, prevenção e recuperação da saúde d

� _,; I ..,, .:,, 

. opulação; Prestar atendimento médico e· ambulatôriah . a· mulheres grávidas, solicitando e interpretando exames complementares,
· rescrevendo e orientando tratam�nto, -�companh�ngo a.evolução, � enca·minhando-os aos serviços de maior complexidade, quand

.. . ' . � . 

ecessário; Participar de equipe multidisciprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, analisando· dadós de morbidade,
orta·lidade', verificando a situ�ção · de saúde das géstantes,, para o estabeleciment'o de pdoridades; Participar de eq�ip
ultiprofissional, visando o planejamento, programação, execução e avaliação de atividades educativas e·.preventivas na área d
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