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ESTADO DA BAHIA 
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EDITAL N.º 003/2013 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, devidamente autorizada pelo 
Prefeito de CAMAÇARI, nos autos do processo administrativo de n.º 05246/2013, de 13 de março de 2013, com 
a finalidade de atender demanda de excepcional interesse público, capitaneada pela Secretaria Municipal da 
Saúde – SESAU, na forma do que dispõem a Lei Municipal nº 683/2005 e alterações posteriores, torna público, 
por meio deste Edital, a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para contratação temporária de 
profissionais, observadas as normas contidas neste Edital, nas leis do município de Camaçari e nas normativas 
que regem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, em especial a Portaria GM/MS nº. 1010, 
de 21 de maio de 2012.  
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de servidores temporários para a função 
descritas no Item 2 do presente edital, destinado à Secretaria Municipal da Saúde. 
1.1.1 – No Item 2 deste edital estão também dispostas as informações sobre as funções selecionadas, como 
nomenclatura, remuneração, quantidade de vagas, formação escolar exigida, jornada de trabalho e síntese das 
atividades a serem desenvolvidas. 
1.1.2 – Das vagas oferecidas, 5% (cinco por cento) são destinadas ao preenchimento por concorrentes 
portadores de necessidades especiais. 
1.1.3 – No texto deste Edital serão utilizadas as seguintes abreviaturas: 

a) CPSS – Comissão de Processo Seletivo Simplificado; 
b) PSS – Processo Seletivo Simplificado; 
c) PNE – Portadores de Necessidades Especiais; 
d) SESAU – Secretaria Municipal de Saúde; 
e) SECAD – Secretaria Municipal de Administração. 

1.2 – As contratações serão feitas por prazo determinado, por até dois anos, prorrogável uma única vez pelo 
mesmo período, nos termos da Lei n.º 683/2005 e alterações posteriores. 
1.2.1 – O exercício das atividades de que trata este processo seletivo simplificado dar-se-á nas zonas urbana 
e rural (Sede e Orla) do Município de Camaçari. 
1.3 – A seleção será realizada na forma prevista no Item 5 do presente edital compreendendo duas etapas, 
a saber: 

a) Análise curricular, de natureza classificatória e eliminatória. 
b) Entrevista, de natureza classificatória apenas. 

1.4 – Além das etapas acima indicadas o candidato será submetido a exames médicos pré-admissionais, na 
forma do Item 8 do presente Edital. 
 
2 – DAS FUNÇÕES: 
2.1 – TABELA I – DADOS GERAIS 

 VAGAS*    

FUNÇÃO LC** PNE*** IDADE 
MÍNIMA 

JORNADA 
SEMANAL 

REMUNERAÇÃO 
BRUTA 

MÉDICO SOCORRISTA 13 --- 18 ANOS 24h R$ 4.128,76**** 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA 

06 --- 21 ANOS 30h R$ 1.239,28 

TELEFONISTA – AUXILIAR DE 
REGULAÇÃO MÉDICA 

13 02 18 ANOS 30h R$ 801,87 

 

OPERADOR DE RÁDIO 03 --- 18 ANOS 30h R$ 1.239,28 
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*VAGAS - Para contratação imediata. Os demais classificados formarão cadastro reserva que terá validade por 2 
(dois) anos. 
**LC = Livre Concorrência 
***PNE = Portadores de Necessidades Especiais 
****O Médico Socorrista terá direito à gratificação da produtividade SUS, no valor R$ 1.020,00 (mil e vinte 
reais), conforme Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 2013, do Conselho Municipal de Saúde.     
 
2.2 – TABELA II – PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO 

 
ESCOLARIDADE MÍNIMA  

 
OUTROS  

MÉDICO SOCORRISTA 
– Curso de Graduação em 
Medicina. 

1. Registro no Conselho de Classe respectivo, adimplente com as 
anuidades respectivas. 

2. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses de atuação em 
atendimento a emergências fixa ou móvel, de medicina intensiva ou 
de regulação de urgência. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA 
– Ensino médio completo. 
– Curso regular de Técnico em 
Enfermagem. 

1. Registro no Conselho de Classe respectivo, adimplente com as 
anuidades respectivas. 

2. Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses como técnico 
em enfermagem em unidade de emergência ou unidade de 
medicina intensiva. 

3. Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” 
4. Curso de Capacitação de Condutor de Veículos de Emergência (art. 

145 do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução n.º 168/2004 – 
COTRAN). 

5. Experiência em pilotagem de no mínimo 1 (um) ano. 

TELEFONISTA - AUXILIAR DE 
REGULAÇÃO MÉDICA  
– Ensino médio completo. 

1. Curso de tele-atendimento ou experiência mínima de 6 (seis) meses 
na função de telefonista ou telemarketing. 

OPERADOR DE RÁDIO  
– Ensino médio completo 
/formação técnica na área ou 
profissionalizante específica  

1. Registro no Conselho de Classe respectivo, adimplente com as 
anuidades respectivas. 

2. Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”. 
3. Curso de Formação de Condutores de Veículos Automotores. 

 
2.3 – TABELA III – RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES 

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS 

MÉDICO SOCORRISTA 
 
 
 
 
 

Exercer a regulação médica pré-hospitalar e inter-hospitalar; conhecer a 
rede de serviços da região; manter visão global e permanentemente 
atualizada dos meios disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das 
portas de urgência; checar periodicamente sua capacidade operacional; 
recepcionar os chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em 
prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor 
resposta), acompanhamento do atendimento local, determinação do local 
de destino do paciente e orientação telefônica; manter contato diário com 
os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar 
assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, 
realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar 
nas unidades fixas ou móveis da área de abrangência do serviço; exercer o 
controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do 
serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da 
equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada 
do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os 
documentos inerentes à atividade do médico regulador e de assistência 
pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente 
grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; 
obedecer ao código de ética médica; participar obrigatoriamente dos cursos 
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de treinamento e aperfeiçoamento (re-certificação periódica).   

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA 

Prestar assistência de enfermagem nas motolâncias conforme protocolo 
existente; Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 
grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional 
médico/enfermeiro; Conhecer integralmente todos os equipamentos, 
matérias e medicamentos disponíveis e realizar manutenção básica dos 
mesmos; Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e 
medicamentos, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo as 
Mochilas de Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia; 
Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação 
médica e seguir suas orientações; Conhecer a estrutura de saúde local; 
Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados 
ao sistema assistencial local; Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos 
de suporte à vida; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de 
vítimas; realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; 
Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e 
sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; Comparecer, atuando 
ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de serviço, 
predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto; 
Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e 
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na 
preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais 
funcionários, sendo responsável pelo mau uso; Acatar e respeitar as rotinas 
estabelecidas; Conduzir as motocicletas para atendimento rápido às 
ocorrências clinica quanto às traumáticas, a fim de reduzir o tempo 
resposta. Atuar, sempre que se fizer necessário na unidade de suporte 
básico junto à equipe realizando assim, a sua função de técnico em 
enfermagem, independente da condução de motolância. Obedecer a Lei do 
Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem.        

TELEFONISTA - AUXILIAR DE 
REGULAÇÃO MÉDICA 

Operacionais Administrativas: gerir, recolher e registrar as informações 
necessárias ao trabalho da regulação; utilizar diferentes meios de 
comunicação (telefone, rádio, fax, telex); procurar os operadores do 
sistema e seguir os relatos dos diferentes trabalhos. 
Operacionais Técnicas: atender solicitações telefônicas da população; 
anotar as informações colhidas do solicitante, seguindo questionário 
próprio; prestar informações gerais ao solicitante; auxiliar o médico 
regulador em suas tarefas; estabelecer contato radiofônico com 
ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; estabelecer 
contato com hospitais e serviços de saúde de referência, para colher dados 
e trocar informações; anotar dados e preenche planilhas e formulários 
específicos do serviço; obedecer aos protocolos de serviço; atender às 
recomendações do médico regulador; participar das atividades de 
capacitação ou formação continuada; exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 

OPERADOR DE RÁDIO 
 
 
 
 
 

Operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais de 
Regulação; Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de 
trabalho; Exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de 
atendimento pré-hospitalar móvel; Manter a equipe de regulação atualizada 
a respeito da situação operacional de cada veículo da frota; Conhecer a 
malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido 
pelo Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; Estabelecer contato 
radiofônico com ambulância e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; 
Estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde de referência, para 
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colher dados e trocar informações; Anotar dados e preencher planilhas e 
formulários específicos do serviço; Obedecer aos protocolos de serviços; 
Desenvolver outras atividades correlatas a critério do superior imediato.    

 
3 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
3.1 – A inscrição do candidato é gratuita e implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, estando ele à 
disposição dos interessados, na íntegra, no mural da SECAD e no site da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
www.camacari.ba.gov.br  
3.2 – As inscrições serão realizadas: 
 
Pela Internet: através do site www.camacari.ba.gov.br no período de 02/09/2013, a partir das 08h, até a meia 
noite do dia 05/09/2013.  
 
Presencial: O pedido de inscrição será efetuado, pessoalmente, não admitida a inscrição por procurador, no 
período de 02 a 05 de setembro de 2013, através do Formulário de Pedido de Inscrição, das 09h às12h e das 
13h às 16:30h, no seguinte endereço: Casa do Trabalho, Sala 06, na Rua do Migrante , s/n, Centro, 
Camaçari/BA. 
 
3.2.1 – Os candidatos que efetivaram a sua inscrição via Internet, deverão comparecer pessoalmente, a Casa 
do Trabalho, Sala 06, na Rua do Migrante, s/n, Centro, Camaçari/BA,das 09h às12h e das 13:00h às 16:30h, 
para entrega de documentos e validação da sua inscrição, nos dias 09 e 10 de setembro de 2013. 
3.2.2 – Para validação das inscrições, o candidato deverá apresentar em original acompanhado de cópia os 
seguintes documentos: 

a) a carteira de identidade, o CPF e carteira de identificação expedida pelo Conselho de Classe, quando 
exigido em Legislação Federal; 

b) Seu currículo e todos os documentos comprobatórios da formação e dos títulos informados; 
c) Os candidatos concorrentes à função de Técnico em Enfermagem Condutor de Motolância deverão 

apresentar no ato da inscrição original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”; 
d) Os candidatos concorrentes à função de Operador de Rádio deverão apresentar no ato da inscrição 

original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e Certificado do Curso de Formação de 
Condutores de Veículos Automotores. 

3.2.3 – O candidato que se inscrever via Internet, deixar de apresentar no dia, hora e local, os documentos e 
comprovante de inscrição para validação, terá sua inscrição cancelada, sem direito a recurso, não sendo aceitas 
entrega por via postal, fax, correio eletrônico ou por procuração.  
3.2.4 – Os documentos podem ser entregues em fotocópias autenticadas ou em fotocópias acompanhadas 
dos originais para autenticação no ato. 
3.2.5 – Os títulos deverão ser entregues no ato da inscrição. 
3.2.6 – É vedada a inscrição condicional ou extemporânea ou com documentação incompleta. 
3.2.7 – É responsabilidade do candidato, certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a 
contratação, antes de realizar a inscrição. 
3.2.8 – Será considerado inscrito no processo seletivo o candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição 
confirmado pela Comissão, através de publicação da lista no mural da SECAD e através do site 
www.camacari.ba.gov.br  
3.2.9 – Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso permanecerá válida a inscrição com data mais 
antiga, anulando-se as demais.  
3.3 – O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado, para a realização das etapas 
desse Processo Seletivo Simplificado, deverá solicitá-lo no ato da inscrição, anexando ao requerimento de 
inscrição requerimento explicitando o tipo de atendimento diferenciado e Laudo Médico que o justifique. 
3.4 – A solicitação será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 
3.5 – Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais terão assegurados o pleno exercício dos seus 
direitos, desde que compatíveis com as atribuições técnicas, físicas e psicológicas do cargo. 
3.6 – Serão consideradas Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, aqueles que se enquadrarem 
nas categorias discriminadas nos arts. 3º e 4º do Decreto Federal n.º 3.298/99. 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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3.7 – As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão desse Processo Seletivo em igualdade 
de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, duração, datas, horários e locais de 
realização das provas. 
3.8 – No ato da inscrição, juntamente com o Requerimento de inscrição já devidamente preenchido, o 
candidato Portador de Necessidades Especiais deverá:  

a) anexar Laudo Médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como à provável causa da deficiência; 

b) requerer, se necessário, tratamento especial para realização de sua prova, exceto a realização da prova 
fora do local previamente designado. 

3.9 – Após a Avaliação Inicial do Processo Seletivo, o candidato Portador de Necessidades Especiais, 
quando convocado para contratação deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, se submeter a exame médico oficial a 
ser realizado pelo Serviço de Inspeção Médica do Município, cuja decisão será terminativa sobre essa condição, 
bem como sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo pleiteado. 
3.10 – O candidato portador de necessidades especiais deverá fazer sua opção, com o correto 
preenchimento, do campo próprio do Requerimento de inscrição, realizando sua inscrição nas mesmas formas 
estabelecidas para os demais candidatos, vedada qualquer alteração posterior. 
3.11 – O candidato, após preencher, assinar e entregar o Formulário de Pedido de Inscrição receberá o Edital 
do processo seletivo e seus anexos. 
3.12 – Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou correio eletrônico. 
3.13 – Será considerado inscrito no processo seletivo o candidato que tiver o seu Pedido de Inscrição 
confirmado através de publicação da lista de inscritos no mural da Secretaria Municipal de Administração. 
3.14 – Não serão aceitas inscrições duplicadas. Neste caso permanecerá válida a inscrição com data mais 
antiga, anulando-se as demais. 
3.15 – As informações prestadas no Formulário de Pedido de Inscrição são da inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo à Comissão de Processo Seletivo Simplificado o direito de excluir do processo aquele que o 
preencher com dados incorretos, incompletos ou rasurados, bem como se constatado, posteriormente, que os 
mesmos são inverídicos. 
3.16 – Informações poderão ser obtidas através do telefone n.º 3621-6710, com os membros da Comissão de 
Processo Seletivo Simplificado – CPSS, ou na sede da Secretaria Municipal de Administração – SECAD, situada 
à Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA. 
 
4 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
4.1 – O candidato classificado no PSS de que trata este Edital será contratado até o limite estabelecido de 
vagas. 
4.1.1 – Com a finalidade de prover substituições nos casos de rescisões antecipadas do contrato, ou para suprir 
novas necessidades da Prefeitura, observando a conveniência e oportunidade, será formado um cadastro 
reserva do excedente de candidatos classificados, em ordem decrescente de pontuação. 
4.1.2 – Requisitos para contratação: 

a) ter sido classificado no PSS na forma estabelecida neste Edital; 
b) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 

igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos 
do §1º, artigo 12, da Constituição Federal; 

c) estar quite com as obrigações eleitorais; 
d) estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
e) possuir a formação exigida e apresentar os documentos comprobatórios; 
f) estar devidamente inscrito no Conselho de Classe pertinente e regular com a anuidade, para as funções 

que assim se exija; 
g) ter idade mínima de 18 anos completos na data de contratação, exceto os candidatos classificados à 

função de Técnico em Enfermagem Condutor de Motolância, que deverá ter idade mínima de 21 anos 
completos na data da contratação, conforme Programa Mínimo para Implantação das Motolâncias, do 
Ministério da Saúde, através da Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Especializada, Coordenação Geral de Urgência e Emergência; 

h) não participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil, salvo a participação nos 
conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o Município de Camaçari 
detenha, direta ou indiretamente, participação do capital social; 
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i) não ser servidor público da administração direta e indireta do Município de Camaçari, efetivo ou 
contratado; 

j) não ter sofrido, na esfera administrativa, pena de suspensão ou de demissão, nos últimos 5 anos; 
k) não ter sido condenado, em nenhuma esfera, por crime contra administração pública; e 
l) Cumprir as determinações deste edital. 

4.1.3 – Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos 
exigidos para a contratação estabelecida neste Edital. 
 
5 – DA SELEÇÃO 
5.1 – A seleção será realizada em duas etapas, mediante análise curricular e entrevista. 
5.1.1 – Primeira etapa – ANÁLISE CURRICULAR: Os candidatos às vagas de Médico Socorrista, Técnico em 
Enfermagem Condutor de Motolância, Telefonista – Auxiliar de Regulação Médica e Operador de Rádio serão 
submetidos à seleção através de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, consistindo na 
análise curricular e de títulos para experiência profissional e formação do candidato para os requisitos mínimos 
exigidos de acordo com os critérios do Anexo I. Os números máximo e mínimo de pontos que podem ser obtidos 
são os dispostos no Anexo I deste edital. 
5.1.2 – Segunda etapa – ENTREVISTA: Os candidatos às vagas de Médico Socorrista, Técnico em 
Enfermagem Condutor de Motolância, Telefonista – Auxiliar de Regulação Médica e Operador de Rádio serão 
submetidos à seleção através da entrevista, de caráter classificatório apenas, consistindo de entrevista individual 
com o candidato, a fim de verificar suas potencialidades, bem como fatores comportamentais, valendo até 5,0 
pontos, distribuídos de acordo com o Anexo II. 
5.1.3 – Os candidatos classificados, quando convocados, serão submetidos à avaliação médica admissional e, 
caso seja identificada, mediante laudo médico expedido pela junta médica do município, patologia incompatível 
com as atividades a serem desenvolvidas, não poderão ser contratados, facultando a SECAD a convocação de 
outro candidato, obedecida a ordem classificatória. 
5.2 – Os currículos deverão ser apresentados no ato de inscrição, acompanhados de todos os documentos 
comprobatórios para fins de análise e pontuação, incluindo os documentos considerados pré-requisitos 
constantes da TABELA II, do Item 2.2 deste edital, e conforme quadro constante no Anexo I do presente edital. 
5.3 – Os candidatos que não comprovarem documentalmente as exigências para contratação serão 
automaticamente eliminados do processo seletivo. 
5.4 – A análise curricular será efetuada pela CPSS que, a seu critério, poderá convocar técnicos para atividades 
de auxílio em áreas específicas da seleção.  
5.5 – Na Avaliação de Títulos só serão reconhecidos como documentos válidos aqueles que atendam aos 
seguintes critérios: 

a) Doutorado: Diploma ou Certificado emitido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida 

pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC 
b) Mestrado: Diploma ou Certificado emitido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida 

pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC 
c) Residência médica (Terapia Intensiva, Emergência, Cardiologia, Médico-Cirúrgica ou Ortopedia-

Traumatologia, Pediatria, Psiquiatria): Certificado emitido por instituição médico-hospitalar devidamente 
reconhecida pelo Conselho Nacional de Residência Médica CNRM, descrevendo se esta foi concluída ou 
está em curso. 

d) Especialização: Certificado emitido por instituição médico-hospitalar ou de ensino devidamente 
reconhecida pelo Conselho Nacional de Residência Médica - CNRM, pelo MEC ou pelas Secretarias de 
Saúde ou de Educação, devendo o curso ter sido realizado de acordo com a Resolução do CNE/CES nº. 
1, de 3 de abril de 2001, descrevendo se esta foi concluída ou está em curso. 

e) Experiência prévia em serviços de urgência ou medicina intensiva. Certificado emitido por instituição 
médico-hospitalar ou de pré-hospitalar devidamente reconhecida pelas Secretarias de Saúde ou pelos 
Conselhos Regionais de Medicina, descrevendo o período de atuação e assinado pelo Diretor Médico da 
Instituição. 

f) Experiência prévia em serviços de Pré Hospitalar Privado: Certificado emitido por instituição de 
atendimento pré-hospitalar devidamente reconhecida pelas Secretarias de Saúde ou Conselho Regional 
de Medicina, descrevendo o período de atuação e assinado pelo Diretor Técnico. 

g) Experiência prévia em serviços de Pré Hospitalar Público: Certificado emitido por instituição de 
atendimento pré-hospitalar pública, descrevendo o período de atuação e assinado pelo Diretor Técnico. 
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h) Experiência prévia em Serviços SAMU: Certificado emitido por instituição de atendimento pré-hospitalar 
pública, descrevendo o período de atuação e assinado pelo Diretor Técnico. 

i) BLS - Suporte Básico de Vida: Certificado emitido por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de 
ensino, com carga horária mínima de 8 horas. 

j) Curso de instrutor de BLS (Suporte Básico de Vida ou Primeiros Socorros): Certificado de conclusão de 
curso emitido por instituição de treinamento ou de ensino descrevendo o período cursado e assinado 
pelo Diretor da instituição (ou seu representante legal). 

k) ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trauma: Certificado emitido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 horas. 

l) Curso de instrutor de ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trauma: Certificado emitido pelo Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 8 horas. 

m) Curso de instrutor PHTLS - Suporte de Vida no Trauma em Pré-Hospitalar: Certificado emitido por 
instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária mínima de 8 horas. 

n) PHTLS - Suporte de Vida no Trauma em Pré-Hospitalar: Certificado emitido por instituição médico-
hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária mínima de 16 horas. 

o) ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia: Certificado emitido pela Sociedade Interamericana de 
Cardiologia e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 8 horas. 

p) Curso de instrutor de ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia: Certificado emitido pela 
Sociedade Interamericana de Cardiologia e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 
horas. 

q) PALS - Suporte Avançado de Vida em Pediatria: Certificado emitido pela Sociedade Interamericana de 
Cardiologia e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 horas. 

r) Curso de instrutor de PALS - Suporte Avançado de Vida em Pediatria: Certificado emitido pela 
Sociedade Interamericana de Cardiologia e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 8 horas. 

s) FCCS - Fundamentos de Suporte em Medicina Crítica: Certificado emitido pela Associação de Medicina 
Intensiva do Brasil e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 horas. 

t) Curso de instrutor de FCCS - Fundamentos de Suporte em Medicina Crítica: Certificado emitido pela 
Associação de Medicina Intensiva do Brasil e/ou instituições filiadas, com carga horária mínima de 16 
horas. 

u) Curso de capacitação SAMU (habilitação de acordo com a Portaria N2 2048/02-MS/GM) (mínimo de 
40h): Certificado emitido pelo gestor público de saúde, descrevendo o período de capacitação e 
assinado pelo Diretor Técnico da instituição. 

v) Cursos de atualização na área de urgência / emergência com carga horária igual ou maior que 30 horas: 
Certificado emitido por instituição médico-hospitalar, de treinamento ou de ensino, com carga horária 
mínima de 30 horas. 

w) Cursos de imersão em direção defensiva: certificado emitido pelo SEST/SENAT, com carga horária 
mínima de 08 (oito) horas. 

x) Cursos de imersão MOPP (Movimentação e Operação de Produtos Perigosos): certificado emitido pelo 
SEST / SENAT, com carga horária mínima de 40 horas ou registro na CNH. 

5.6 – Diplomas e certificados expedidos no exterior somente serão considerados válidos, quando revalidados por 
Instituição de Ensino Superior no Brasil. 
5.7 – Todos os documentos deverão estar apresentados em papel timbrado dos serviços e/ou instituições 
correspondentes. Curso de Condutor de Veículos de Emergência: certificado emitido conforme artigo 33 § 1º, da 
Resolução CONTRAN 168, de 14/02/2004 com carga horária mínima de 50 horas. 
 
6 – DOS RECURSOS  
6.1 – Os candidatos poderão interpor recursos quanto à pontuação obtida na análise curricular, até nos dois dias 
úteis subsequentes à sua publicação no mural da SECAD e no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br 
6.2 – Não caberá recurso quanto ao resultado da entrevista. 
6.3 – Admitir-se-á um único recurso por candidato, entregue no endereço constante do Item 3.16, dirigido ao 
Presidente da CPSS. 
6.4 – O recurso deverá ser apresentado pelo próprio candidato à CPSS: 

a) na sede da SECAD, situada Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo, Camaçari-BA, Tel. nº 
3621-6710, ao Presidente da CPSS, na Assessoria Técnica, 1º. Andar, sala 03, das 9:00 às 11:30 horas 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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e das 14:00 às 16:30 horas, estar devidamente fundamentados, constando o nome do candidato, 
número de inscrição, o endereço para correspondência e telefone; 

b) datilografado ou digitado, em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo VI;  
c) sem formalização de processo; 
d) até dois dias úteis, contados a partir da publicação do resultado. 

 
6.5 – Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo estabelecido e que possuírem 
fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
6.6 – Não serão aceitos recursos interpostos por fax, telex, internet, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado no Item 6.4 deste Edital. 
6.7 – A CPSS constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
6.8 – A decisão dos recursos será dada a conhecer, coletivamente, por meio de publicação no mural da SECAD 
e através do site da Prefeitura Municipal de Camaçari www.camacari.ba.gov.br 
7 – DA CLASSIFICAÇÃO 
7.1 – A classificação final do candidato no PSS será decorrente do somatório dos pontos por ele obtidos na 
seleção, em ordem decrescente, de acordo com o desempenho obtido, observadas as regras contidas no 
presente edital. 
7.2 – Ocorrendo empate, o desempate beneficiará o candidato mais idoso, observados, na seguinte ordem: ano 
de nascimento e mês de nascimento. 
7.3 – Persistindo o empate, o tempo de serviço, ano a ano, na Administração Pública, em qualquer nível, 
beneficiará o concorrente. 
7.4 – Em hipótese alguma haverá classificação de candidatos considerados eliminados no processo seletivo 
simplificado. 
7.5 – O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado pelo Prefeito Municipal e sua 
homologação será publicada no DOM e no mural de avisos das Secretarias Municipais de Administração e da 
demandante do processo, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari - 
www.camacari.ba.gov.br 
7.6 – A publicação de que trata o subitem anterior contemplará, separadamente, os candidatos classificados 
concorrentes às contratações reservadas aos portadores de deficiência. 
 
8 - DA APRESENTAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS 
8.1 – A avaliação dos exames pré admissionais é de responsabilidade da Junta Médica do Município, terá 
caráter eliminatório nos quais os candidatos serão considerados aptos ou inaptos e deverão ser assinados pelos 
médicos que a integram. Caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido, perdendo 
automaticamente a vaga. 
8.2 – Para submeter-se à avaliação médica, o candidato deverá providenciar, à suas expensas, os exames 
laboratoriais e complementares necessários, conforme relação abaixo: 

 Hemograma; 

 Glicemia; 

 Sumario de Urina; 

 Parasitológico de Fezes; 

 Raio-X do tórax, e 

 Eletrocardiograma 
8.3 – A convocação para a entrega dos referidos exames, dar-se-á através do endereço eletrônico oficial do 
Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e no mural da Secretaria da Administração. 
8.3.1 – O prazo para entrega dos referidos exames é peremptório, o não comparecimento para entrega dos 
mesmos acarretará a desclassificação do candidato do certame. 
8.3.2 – Após a publicação da lista de classificação, será convocado o candidato aprovado com deficiência física, 
de acordo com o número de vagas previsto neste edital para comprovação da deficiência apontada no ato da 
inscrição e de sua compatibilidade com o exercício das atribuições da função/área de atuação e/ou especialidade 
e de que está em condições de exercê-lo. 
8.3.3 – Será eliminado da lista de pessoas com deficiência física, o candidato cuja deficiência assinalada no 
formulário de inscrição não for constatada na perícia oficial a ser realizada pela Junta Médica do Município, 
devendo o mesmo constar apenas da lista de classificação geral final.  

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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8.4 – A investidura dos aprovados será condicionada à sua apresentação, no prazo estipulado pelo edital de 
convocação a ser baixado pelo Prefeito Municipal de Camaçari ou pelo Secretário da Administração munidos dos 
documentos relacionados e da aptidão nos exames pré-admissionais conforme itens anteriores, bem como de 
outros exigidos em Lei, enumerados por ocasião da convocação. 
 
9 – DA CONTRATAÇÃO 
9.1 – Serão classificados no PSS apenas os candidatos que tenham obtido a pontuação mínima exigida, 
ordenados de forma decrescente, depois de somada a nota de todas as etapas. 
9.2 – Os candidatos classificados serão convocados para contratação por meio de publicação no mural da 
SECAD, através do endereço eletrônico oficial do Município de Camaçari, www.camacari.ba.gov.br e/ou através 
de telegrama para o endereço constante da ficha de inscrição.  
9.3 – Os prazos de contratação, nos termos da legislação municipal são por prazo determinado, por dois anos, 
prorrogável uma única vez pelo mesmo período.  
9.4 – O não-pronunciamento do candidato convocado para contratação no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
permitirá à Administração do Município, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado que o convocou 
excluí-lo do processo de seleção. 
9.5 – No período de doze meses contados da homologação, caso haja rescisão contratual, poderão ser 
chamados para contratação candidatos classificados, quantos se fizerem necessários, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação, o prazo de validade desta seleção e a relação constante do 
CADASTRO RESERVA. 
9.6 – A contratação fica condicionada ao atendimento das condições constitucionais e legais. 
9.7 – O candidato contratado submeter-se-á a regime específico de direito administrativo, com natureza 
temporária, na forma dos dispositivos legais pertinentes à matéria. 
9.8 – O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone de contato, na Secretaria Municipal de 
Administração - SECAD, enquanto estiver participando do processo seletivo simplificado. 
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 – As despesas porventura decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do PSS de que 
trata este Edital, excetuados os exames pré-admissionais, correrão por conta do Município de Camaçari. 
10.2 – Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação ou notas de candidatos, 
valendo, para tal fim, os resultados oficialmente publicados. 
10.3 – Não serão fornecidos, atestados, cópia de documentos, certificados ou certidões relativos a notas de 
candidatos eliminados. 
10.3 – A classificação no PSS assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, ficando a concretização 
desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse e conveniência 
da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo para realização de concurso público. 
10.4 – Qualquer informação a respeito do PSS poderá ser obtida pelo telefone n.º 3621-6710, ou na sede da 
Secretaria da Administração - SECAD, na Assessoria Técnica, 1º Andar, sala 03, no Centro Administrativo de 
Camaçari-BA, junto aos membros da Comissão de Processo Seletivo Simplificado. 
10.5 – Será excluído do processo seletivo, por ato da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, o candidato 
que: 

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe da CPSS; 
c) for responsável por falsa identificação pessoal; 
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer 

etapa do processo seletivo; 
e) efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital; ou 
f) não atender às determinações regulamentares da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, pertinentes 

ao processo seletivo. 
10.6 – Não será permitida a contratação de candidato que possua qualquer vínculo empregatício com os entes 
públicos das esferas federal, estadual e municipal, salvo os casos dispostos na Constituição Federal. 
10.7 – O presente PSS terá validade de 2 (dois) anos, contados a partir de sua homologação, prorrogável por 
igual período uma única vez. 
10.8 – A despesa aqui prevista, acrescida de todos os encargos, correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

http://www.camacari.ba.gov.br/
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AÇÃO: 4028      
CLASSIFICAÇÃO: 31.90.04      
FONTE DE RECURSO: 0102.020/0114.025 

 
10.9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo Simplificado, ouvido a Secretária 
Municipal da Administração. 

 
Camaçari, 19 de agosto de 2013. 
 
 
 

 
_____________________________________________ 

FABRÍCIO DE CARVALHO PEREIRA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

 
_____________________________________________ 

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS 
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
ANEXOS: 

I. Tabela de pontuação da Análise Curricular 
II. Barema da Entrevista 
III. Modelo da Ficha de inscrição 
IV. Modelo de Recurso  
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ANEXO I 
 

TABELA DA ANÁLISE CURRICULAR  
MÉDICO SOCORRISTA 

Item Título/Experiência Quantidade 
máximo de 

títulos 

Pontos por 
títulos 

Pontuação 
Máxima 

A. A Doutorado, no país ou no exterior, em 
urgência/emergência/terapia intensiva 
devidamente registrado no órgão 
competente. 

 

01 

 

5,0 

 

5,0 

B. B Mestrado, no país ou no exterior, em 
urgência/emergência/terapia intensiva 
devidamente registrado no órgão 
competente. 

 

01 

 

5,0 

 

5,0 

C. C Residência médica, devidamente 
registrado no órgão competente. 

01 5,0 5,0 

D.  
E. D 

Especialização, com duração mínima de 360 
horas, em urgência/emergência/terapia 
intensiva, devidamente registrado no 
órgão competente. 

 

02 

 

3,0 

 

6,0 

F. E Experiência prévia em serviços de urgência 
ou medicina intensiva nos últimos 05 (cinco) 
anos 

05  1,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

5,0 

G. F Experiência prévia em serviços SAMU 192 
nos últimos 05 (cinco) anos 

05 2,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

10,0 

H. F Experiência prévia em serviços pré-
hospitalar nos últimos 05 (cinco) anos 

05 1,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

5,0 

I. H Curso de aperfeiçoamento com duração 
mínima de 180 horas na área 
urgência/emergência/terapia intensiva, 
devidamente registrado no órgão 
competente. 

 

05 

 

1,0 pts por curso 

 

5,0 

J. I Cursos de imersão (BLS,ATLS,ACLS, PALS, 

FCCS, PHTLS) 

06 1,0 pts por curso 6,0 

K. J Cursos de instrutor (BLS,ATLS,ACLS, PALS, 

FCCS, PHTLS) 

06 2,0 pts por curso 12,0 

L. L Curso de capacitação SAMU (Habilitado de 

acordo com a portaria n° 2°48/MS/GM) 

02 1,0 pts por curso 2,0 

M. M Curso de atualização na área de urgência / 

emergência com carga horária maior ou 

igual a 30 horas 

05 1,0 pts por curso 5,0 

  

            TOTAL 

 

71 

 

 
Observação: SERÁ DESCLASSIFICADO O CONCORRENTE QUE OBTIVER PONTUAÇÃO INFERIOR A 5,0 
PONTOS. 
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TABELA DA ANÁLISE CURRICULAR  
 TÉCNICO EM ENFERMAGEM CONDUTOR DE MOTOLÂNCIA 

  Item   Item Título/Experiência Quantidade 
máximo de 

títulos 

Pontos por 
títulos 

Pontos 
totais 

Máximos 

 

A 

Graduação de nível superior em instituição de ensino 
reconhecida, em profissões da área de saúde, 
devidamente regulamentadas, comprovada mediante 
apresentação de diploma devidamente registrado no 
órgão competente ou de certificado de conclusão de 
curso também registrado.   

01 5,0 5,0 

B 
Experiência prévia em serviços de urgência ou 

medicina intensiva nos últimos 05 (cinco) anos 

05 1,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

5,0 

C 
Experiência prévia em serviços pré-hospitalar nos 

últimos 05 (cinco) anos 

05 1,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

5,0 

D 

Experiência prévia em serviços SAMU 192 

05 2,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

10,0 

E Cursos de imersão (BLS,PHTLS) 02 3,0 pts por curso 6,0 

F Cursos de imersão (direção defensiva) 01 2,0 pts por curso 2,0 

G MOPP - Movimentação e operação de produtos 

perigosos 

01 2,0 pts por curso 2,0 

H Curso de capacitação SAMU (Habilitado de acordo 

com a portaria n° 2°48/MS/GM) 

01 5,0 pts por curso 5,0 

I Curso de atualização na área de urgência / 

emergência com carga horária maior ou igual a 30 

horas 

05 1,0 pts por curso 5,0 

  

             TOTAL 

 

45,0 

 
Observação: SERÁ DESCLASSIFICADO O CONCORRENTE QUE OBTIVER PONTUAÇÃO INFERIOR A 5,0 
PONTOS. 
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TABELA DA ANÁLISE CURRICULAR  
TELEFONISTA - AUXILIAR DE REGULAÇÃO 

  Item   Item Título/Experiência Quantidade 
máximo de 

títulos 

Pontos por 
títulos 

Pontos 
totais 

Máximos 

 

A 

Graduação de nível superior em instituição de ensino 
reconhecida, em profissões da área de saúde, 
devidamente regulamentadas, comprovada mediante 
apresentação de diploma devidamente registrado no 
órgão competente ou de certificado de conclusão de 
curso também registrado.   

01 5,0 5,0 

B 
Experiência prévia na função de TARM, nos últimos 

05 (cinco) anos. 

05 1,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

05 

C 
Experiência prévia em serviços pré-hospitalar nos 

últimos 05 (cinco) anos 

05 1,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

05 

D Experiência prévia em serviços SAMU 192, na 
função de TARM, nos últimos 05 (cinco) anos.  

05 2,0 pts por ano 
de atuação 

efetiva 

10 

E Cursos de imersão (BLS,PHTLS) 02 3,0 pts por curso 6,0 

F Curso de capacitação SAMU (Habilitado de acordo 

com a portaria n° 2°48/MS/G M) 

01 5,0 pts por curso 5,0 

G Curso de atualização na área de urgência / 

emergência com carga horária maior ou igual a 30 

horas 

05 1,0 pts por curso 5,0 

  

             TOTAL 

41,0 

 

 
Observação: SERÁ DESCLASSIFICADO O CONCORRENTE QUE OBTIVER PONTUAÇÃO INFERIOR A 5,0 
PONTOS. 
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TABELA DA ANÁLISE CURRICULAR  
 OPERADOR DE RADIO  

  Item   Item Título/Experiência Quantidade 
máximo de 

títulos 

Pontos por 
títulos 

Pontos 
totais 

Máximos 

 

A 

Graduação de nível superior em instituição de ensino 
reconhecida, em profissões da área de saúde, 
devidamente regulamentadas, comprovada mediante 
apresentação de diploma devidamente registrado no 
órgão competente ou de certificado de conclusão de 
curso também registrado.   

01 5,0 5,0 

B Experiência prévia em serviços pré-hospitalar nos 

últimos 05 (cinco) anos 

05 1,0 pts por ano de 
atuação efetiva 

5,0 

C Experiência prévia em serviços SAMU 192, na 
função de Operador de Radio, nos últimos 05 (cinco) 
anos.  

05 2,0 pts por ano de 
atuação efetiva 

10,0 

D Experiência prévia na função de Telefonista ou 
Telemarketing nos últimos 05 (cinco) anos 

05 1,0 pts por ano de 
atuação efetiva 

5,0 

E Cursos de imersão (BLS,PHTLS) 02 2,5 pts por curso 5,0 

F Curso de capacitação SAMU (Habilitado de acordo 

com a portaria n° 2048/02 MS/G M) 

01 5,0 pts por curso 5,0 

G Curso de atualização na área de urgência / 

emergência com carga horária maior ou igual a 30 

horas 

05 1,0 pts por curso 5,0 

  

             TOTAL 

40,0 

 

 
Observação: SERÁ DESCLASSIFICADO O CONCORRENTE QUE OBTIVER PONTUAÇÃO INFERIOR A 5,0 
PONTOS. 
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ANEXO II 
 

BAREMA DA ENTREVISTA 

 
CRITÉRIOS 

 
VALOR MÁXIMO  

Questões sobre a política de saúde (nacional, estadual e 
municipal) 

1,0 

Competência/Atribuições do profissional na área escolhida 
pelo candidato. 

1,0 

Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 05/11/2002 
– Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais 
de Urgência e Emergência. 

1,0 

Importância do serviço público de saúde. 1,0 

Direitos e deveres do servidor público. 1,0 

 
PONTOS TOTAIS MÁXIMOS 

 

 
5,0 
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ANEXO III 
 

MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL n.º 003/2013 

Nº Inscrição:  

1 - IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 

Identidade nº:                                                 Órgão Emissor: 

C.P.F: Cart. Trab.:                              Série: 

Data Nasc.           /            / Tít. Eleitor:                               Zona:      Seção: ____ 

Cart. Habilitação:                                             Categoria:                     Validade:          /           / 

Registro Serviço Militar: Categoria   

Nacionalidade: Naturalidade: 

2 - ENDEREÇO: 

Rua: 

Cond. Bloco: Aptº 

Bairro: C.E.P: nº 

Cidade: U.F. 

e-mail: Tel: (   ) Cel. (   ) 

3 - FORMAÇÃO: 

Superior Completo                                            Nível Médio Técnico                                     Nível Médio  

4. FUNÇÃO À QUAL CONCORRE: 

Médico Socorrista 24h   
 
Técnico de Enfermagem Condutor de Motolância 30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Telefonista - Auxiliar de Regulação Médica 30h   
 
Operador de Rádio 30h  

 

5 – Possui Alguma Deficiência? *     SIM (    )   NÃO (    )    Qual? 

5.1 - No caso de portador de deficiência física     

5.1.1 - Indicação das condições diferenciadas para realização das provas:    

5.1.2 - Tempo adicional para realização das provas **: SIM (    )      NÃO (    )   

OBSERVAÇÕES   
* 5.1 - No caso de ser portador de deficiência física o concorrente deverá juntar laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência com 
referência expressa ao código da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
** 5.1.2 - Apresentar justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área da deficiência. 
DECLARO que conheço e aceito as condições do edital do processo seletivo simplificado, cuja cópia integral recebo presentemente. 
 
QUANTIDADE DE LAUDAS: 
     

CAMAÇARI, _____/_____de 2013 ASSINATURA LEGÍVEL 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI – RECIBO DO CANDIDATO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Edital n.º 003/2013 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAMAÇARI 

  

NOME:  Nº INSCRIÇÃO: 

FUNÇÃO:  DATA: 

ASSINATURA DO MEMBRO DA JUNTA DE INSCRIÇÃO/CARIMBO ASSINATURA: 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE RECURSO 
 
Nome: _________________________________ 
RG:____________________________________ 
CPF:___________________________________ 
Função:________________________________ 
Inscrição:_______________________________ 
 

Fundamentação do recurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fontes que embasam a argumentação do candidato:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se necessário, utilize o verso 

 
 

 


