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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE SAÚDE 
 

  
EDITAL SESAU Nº. 001 de 29 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari - SESAU, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público, resolve estabelecer e 

divulgar as normas para a realização de Processo Seletivo Interno, objetivando a contratação 

para Atividade de docência para execução do Curso de Formação Técnica dos Agentes 

Comunitários de Saúde – módulo I, no município de Camaçari, mediante as condições 

especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos, baseado nos preceitos da Lei.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 O presente Processo Seletivo Interno consistirá de Análise de Títulos, tendo como objetivo 

o recrutamento e a seleção de Docentes para atuar no município de Camaçari, na execução 

do Curso de Formação Técnica dos Agentes Comunitários de Saúde – módulo I, consistindo 

em: 13 (Treze) vagas imediatas para Docentes, conforme o Anexo II e formação de 

cadastro de reserva. 

  

 Os Docentes selecionados, de acordo com o número de vagas, deverão cumprir com a 

carga horária constante no Anexo I - Quadro de Horas-Aulas por Unidade Curricular, deste 

Edital, como também planejar com didática as aulas, ministrando os conteúdos teórico-

pedagógicos, utilizando materiais didáticos e instalações apropriadas, para desenvolver a 

formação dos alunos, a sua capacidade de análise crítica de suas aptidões, motivando-os 

ainda para atuarem no Sistema Público de Saúde, bem como o acompanhamento no processo 

ensino-aprendizagem. 

  

 Os Docentes deverão ainda, se responsabilizar pelo cumprimento da carga horária, 

conteúdos programáticos, diários de classe e frequência dos discentes, tendo que enviar ou 

entregar na sede da Coordenação do Curso todos os instrumentos mencionados para 

comprovação das aulas, dentro do prazo a ser estipulado. Caso contrário, será suspenso o 

trâmite do processo administrativo referente ao pagamento das horas- aulas trabalhadas. 
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2.  DO CURSO 

 

 O Curso de Formação Técnica dos Agentes Comunitários de Saúde – módulo I, que possui 

carga horária de 400 horas/aula, será desenvolvido para até 30 discentes por instrutor, 

alternando períodos de 160 horas de atividades em sala de aula e 240 horas de atividades de 

campo na comunidade.  

  

 O curso é composto de 04 (quatro) Unidades, de 100 (cem) horas cada, compostas por 

atividades de sala de aula que ocorrerão em período diurno, e sua formatação consiste em 36 

horas semanais de aulas presenciais e 60 (sessenta) horas de atividades de campo realizadas 

pelos discentes. Ao final da carga horária das atividades de campo, o docente deve promover 

um encontro presencial de até 04 (quatro) horas para coletar os dados produzidos nas 

atividades de campo dos discentes. 

  

 O planejamento da distribuição dos horários ocorrerá com a participação direta dos docentes 

aprovados e convocados, durante as orientações pedagógicas, com exceção da unidade I, 

que já consta no Anexo III - Cronograma de trabalho. 

  

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

 Como as atividades de docência que tratam deste Edital são correlatas com as atribuições 

dos profissionais que atuam no âmbito da Atenção Básica, Gestão da Educação e Gerência da 

Atenção à Saúde dos Distritos Sanitários da Secretaria de Saúde de Camaçari, foi considerado 

como pré-requisito para atuação como docente: 

 

1) Estar lotado em alguma Unidade de Saúde da Atenção Básica ou na gestão da Atenção 

Básica ou na gestão da educação ou na Gerência da Atenção à Saúde de Distrito sanitário da 

Secretaria de Saúde de Camaçari; e 

2) Possuir o curso de formação pedagógica da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia ou 

experiência em docência na área de saúde igual ao maior que 120 horas. 
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Período:  

 As inscrições ocorrerão on-line, através do link: https://forms.gle/PasovFZaDua2v6FZA . 

Para inscrição on-line, é necessário informar uma conta de e-mail do gmail. Presencialmente a 

inscrição pode ser realizada na sala nº. 10 do prédio da vigilância em saúde na Rua 08 de 

dezembro – Centro (ponto de referência: Prédio da antiga Previna), em horário administrativo 

8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas, no período de 31 de outubro de 2019 à  06 de 

novembro de 2019.   

 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

 O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line ou presencial e anexar ou 

entregar cópias legíveis dos documentos comprobatórios de experiência profissional, para 

servir de suporte na análise de Títulos e critérios de desempate, os quais deverão ter 

correlação com a habilitação exigida para atuar como Docente no curso. As fotocópias são de 

inteira responsabilidade do candidato e deverão permitir a identificação de todas as 

informações constantes no documento. 

  

 Não será admitida inscrição de candidatos com documentação incompleta, mesmo que se 

comprometa a complementá-la em data posterior. A ausência de anexo digital ou entrega 

presencial dos documentos abaixo tem caráter eliminatório: 

•  Comprovante de atuação na Secretaria de Saúde de Camaçari em Unidade de Saúde ou 

gestão da atenção básica ou gestão da educação ou gerência de atenção à saúde do Distrito 

Sanitário. Serão aceitos como documentos comprobatórios: a cópia do último contracheque ou 

declaração da chefia imediata atestando a lotação do candidato; e 

• Certificado do curso de formação pedagógica emitido pela Escola Estadual de Saúde 

Pública ou declaração de experiência em docência na área de saúde. Será aceito como 

documento comprobatório de experiência em docência na área de saúde: Declaração das 

Instituições de Ensino ou das Escolas de Governo, informando os cursos ministrados e suas 

respectivas cargas horárias, que totalizadas devem ter no mínimo 120 horas. 

  As demais documentações comprobatórias presentes na tabela para análise de títulos do 

item 8 deste Edital também devem ser anexadas no ato de inscrição e terão caráter 

classificatório. Não será devolvida a documentação de candidatos aprovados e não aprovados 

no certame. 

https://forms.gle/PasovFZaDua2v6FZA
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5. DO REGIME DE TRABALHO 

 

 O regime de trabalho é temporário e a carga horária será de acordo com as horas aulas dos 

componentes curriculares ministrados. 

  

 O limite mínimo de horas aulas a serem ministradas por docente será de 36 horas/aula e 04 

horas de atividade de encerramento de Unidade para pagamento de cada parcela referente à 

Unidade. 

  

 Se o docente iniciar o limite mínimo de horas aulas e não finalizar no prazo estipulado pela 

Coordenação Pedagógica, por qualquer que seja a motivação, não será realizado o repasse da 

parcela referente à Unidade. Neste caso, será convocado docente que ficou na classificação 

imediata posterior da região para assumir a turma iniciada, sendo este novo docente que dará 

continuidade às demais unidades. 

  

 A SESAU reserva para si o direito de fazer prevalecer a ordem constitucional de eficiência, 

ou seja, deverá obter aproveitamento máximo das potencialidades existentes e racionalidade 

no emprego de recursos, observando inclusive o critério de economicidade. Deste modo, caso 

a evasão de discentes ocorra, e permanecendo apenas um total inferior a 20 alunos/sala, a 

SESAU poderá declarar a suspensão momentânea ou final na operacionalização da sala, 

finalizando assim o Contrato de Prestação de Serviço com o Docente e remanejando discentes 

até o limite de 30 alunos por turma. 

  

 Pelos mesmos critérios de eficiência, racionalidade e economicidade e de comum acordo 

com o instrutor, a SESAU poderá remanejá-lo no âmbito de sua Região de Saúde, sem ônus 

adicional referente à ajuda de custo e deslocamento. 

  

6. DOS LOCAIS DE TRABALHO 

 

  Os selecionados deverão desempenhar suas atividades profissionais no município de 

Camaçari – Bahia, de acordo com previsto neste Edital. Os locais das aulas teóricas e dos 

encontros serão reservados pela Coordenação Pedagógica do Curso, bem como a 

disponibilização dos materiais a serem utilizados durante as horas presenciais. 
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 Os docentes não receberão adicional referente à ajuda de custo, deslocamento e almoço 

para as atividades teóricas presenciais. 

 

7. DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO 

 

 O pagamento será no valor líquido de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada Unidade 

finalizada, num total máximo de 04 unidades por módulo por docente. 

  

 A dotação orçamentária está prevista para pagamento da atividade de docência sob os 

números 0114 e 0314. 

  

 Para pagamento do docente será realizado acompanhamento dos serviços efetuados, por 

meio do Registro Individual de Ponto, Freqüência dos Discentes, Relatório de Atividades da 

Dispersão/Estágio Supervisionado e os Diários de Classe, devidamente preenchidos e 

assinados, no prazo determinado pela Coordenação Pedagógica do Curso. 

  

 Após a comprovação das horas aulas ministradas, sendo 36 horas presenciais e 04 horas 

de encerramento e entrega de documentação comprobatória, será realizada a transferência 

bancária, em até 20 (vinte) dias posteriores. 

  

 O docente tem um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a transferência, para 

assinar o recibo de pagamento, para fins de prestação de contas. 

 

8. DA ANÁLISE DOS TÍTULOS 

 

 A análise de Títulos será realizada de acordo com as condições e os critérios de avaliação 

preestabelecidos e será de caráter classificatório. 

 Tabela de Títulos para Avaliação 

REQUISITOS DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PONTOS MÁXIMO DE 

PONTOS 

a) Pós-Graduação stricto sensu 

(doutorado) com Ênfase em 

Saúde Pública ou Coletiva ou 

Certificado ou comprovante de 

conclusão de curso. 

 

 

7,0 pontos 

 

7,0 pontos 
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Saúde da Família. 

b) Pós-Graduação stricto sensu 

(mestrado) com Ênfase em 

Saúde Pública ou Coletiva ou 

Saúde da Família. 

Certificado ou comprovante de 

conclusão de curso. 

 

 

6,0 pontos 

 

6,0 pontos 

c) Pós-Graduação lato sensu 

(especialização) com Ênfase 

Saúde Pública ou Coletiva ou 

Saúde da Família. 

Certificado ou comprovante de 

conclusão de curso. 

 

5,0 pontos 

 

10,0 

pontos 

 

d) Pós-Graduação lato sensu 

(residência) em Saúde Pública 

ou Coletiva ou Saúde da 

Família. 

Certificado ou comprovante de 

conclusão de curso. 

 

5,0 pontos 

 

5,0 pontos 

e) Pós-Graduação lato sensu 

(especialização) em Área de 

Formação Pedagógica. 

Certificado ou comprovante de 

conclusão de curso. 

 

3,0 pontos 

 

3,0 pontos 

f) Tempo de experiência no 

Sistema Público de Saúde. 

Declaração da Chefia imediata ou 

setor de recursos Humanos do 

órgão de lotação, informando 

tempo de vínculo. 

 

3,0 pontos 

por 12 

meses. 

 

 

9,0 pontos 

g) Tempo de experiência na 

Estratégia de Saúde da família 

ou no Programa de Agentes 

comunitários de Saúde. 

Declaração da Chefia imediata ou 

setor de recursos Humanos do 

órgão de lotação, informando 

tempo de vínculo. 

 

3,0 pontos 

por 12 

meses. 

 

 

9,0 pontos 

g) Tempo de experiência em 

docência na área de saúde. 

Declaração do setor de recursos 

Humanos das Instituições de 

Ensino ou das Escolas de Governo, 

informando carga horária de cursos 

ministrados. 

 

3,0 pontos 

a cada 120 

horas aula 

9,0 pontos 

TOTAL 58,0 pontos 
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9. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente, de acordo com os 

pontos obtidos na análise de Títulos e critérios de desempate. 

  

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos na análise de Títulos para Docente, 

o desempate será decidido beneficiando o candidato que obtiver melhor classificação, 

mediante a entrega dos comprovantes e documentos constantes na seguinte ordem: 

• Maior tempo de atuação em docência no ensino na Área de Saúde; 

• Maior tempo de atuação como servidor no Sistema Único de Saúde; e 

• Maior Idade. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E RECURSOS 

  

 Após a realização do processo de avaliação, o Resultado Final será divulgado no dia 11 de 

novembro de 2019, no Site: http://www.camacari.ba.gov.br. 

  

 O candidato tem o prazo de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do Resultado Final para 

interposição de Recurso, devendo preencher e assinar o formulário do Anexo V, descrevendo 

as razões do recurso e protocolar na Coordenação de Gestão do Trabalho, da Educação e 

Humanização, através do e-mail: cogeths.sesau@gmail.com 

  

 Decorrido o prazo para interposição de Recurso, a SESAU homologará o Resultado Final do 

Processo Seletivo Interno, publicando-o no Site: http://www.camacari.ba.gov.br 

  

 Caso não existam candidatos aprovados na região de saúde definida, conforme quadro de 

vagas no Anexo II, será autorizado convocar o próximo candidato aprovado em outra região 

com maior pontuação, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação para a devida 

substituição. 

 

 

http://www.camacari.ba.gov.br/
http://www.camacari.ba.gov.br/
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12. DA CONTRATAÇÃO 

  

 O candidato aprovado que não participar ou não justificar ausência da Reunião para 

orientações pedagógicas com Docentes, constante do cronograma do Anexo III deste edital, 

para assinatura de Contrato de Prestação de Serviço entre as partes – Anexo VI, será tido 

como desistente, podendo a SESAU, em até 48 horas posteriores, convocar o próximo 

candidato aprovado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação para a devida 

substituição com contratação. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 O presente Processo Seletivo Interno terá validade até o término do curso de formação 

inicial – Módulo I de todas as turmas. 

  

  Será excluído do certame, a qualquer tempo, seja dentro do prazo de validade do Processo 

Seletivo ou de Contratação, o candidato que se enquadrar no que dispõe as alíneas a seguir: 

▪ Fizer declaração ou qualquer documentação falsa ou inexata; 

▪ Por sua inteira responsabilidade, deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

obrigatórios deste Edital; e 

▪ Não atender as condições constantes do item 4 deste Edital. 

  

 A aprovação e classificação definitiva geram para o candidato, apenas a expectativa de 

direito à contratação. 

  

 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora designada para 

acompanhamento do referido Processo Seletivo e pela Assessoria Jurídica da SESAU. 

 

Camaçari, 29 de outubro de 2019. 

 

 

Elias Natan de Moraes Dias 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
EDITAL SESAU Nº001/2019. 

 
 

QUADRO DE HORAS/AULAS POR COMPONENTE CURRICULAR 
 

1ª ETAPA – Módulo I 

 
COMPONENTES CURRICULARES 

 
CARGA HORÁRIA 

Unidade I – Conhecendo a comunidade 100 horas e 04 horas 
de encerramento 

Unidade II – Conhecendo a política de 
saúde 

100 horas e 04 horas 
de encerramento 

Unidade III – Conhecendo o perfil do 
ACS 

100 horas e 04 horas 
de encerramento 

Unidade IV- Cadastrando as famílias e 
planejando as ações 

100 horas e 04 horas 
de encerramento 

Carga horária total do Curso 400h 

 
 
 

ANEXO II 
EDITAL SESAU Nº001/2019. 

 
QUADRO DE VAGAS PREVISTAS NO CURSO 

 

REGIÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS 

Nº. DE VAGAS 
IMEDIATAS 

Distrito Sede 08 

Distrito Abrantes 03 

Distrito Monte Gordo 02 

Total de vagas geral 13 
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ANEXO III 

EDITAL SESAU Nº001/2019. 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS 

Divulgação do Edital 30 de outubro de 2019 

Inscrições  31 de outubro à 06 de novembro 
de 2019 

Análise de Documentos e Títulos 07 à 08 de novembro de 2019 

Divulgação do Resultado Final 11 de novembro de 2019 

Prazo para entrega de Recursos 12 à 13 de novembro de 2019 

Homologação do Resultado Final 14 de novembro de 2019 

Reunião para orientações pedagógicas com Instrutores 22 de novembro de 2019 

Concentração da Unidade I  25 à 29 de novembro de 2019 

Dispersão Unidade I  02/12 à 19/12 de 2019 

Encontro avaliação Unidade I 20/12 - tarde de 2019 

As demais unidades serão definidas durante a reunião 
para orientações pedagógicas em 22 de novembro de 
2019. 

  
        _____ 
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ANEXO IV 

EDITAL SESAU Nº001/2019. 
 
Ficha de inscrição para seleção de Docente do Curso de Formação Inicial e Continuada 

I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo: 

Unidade de lotação: 

E-mail: Telefone Celular: 

CPF: 

Idade:  

II – ESCOLHA DE VAGA PARA REGIÃO DAS AULAS PRESENCIAIS (ANEXO II) 

Para qual região o candidato pleiteia vaga:  (marcar X em apenas 1) 

(     )Distrito Sede  
(     ) Distrito Abrantes  
(     ) Distrito Monte Gordo 

III – DOCUMENTOS ELIMINATÓRIOS 

Descrição Período 

  

  

  

  

IV – DOCUMENTOS CLASSIFICATÓRIOS 

Descrição Período 
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ANEXO V 

EDITAL SESAU Nº001/2019. 
 

FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
À Comissão do Processo Seletivo Interno: 
 
 
NOME DO CANDIDATO:   
 
RG Nº.                     LOTAÇÃO: ____________________ 
 
INSCRIÇÃO: (   ) presencial 
                      (   ) on-line  
 
 
TIPO DE RECURSO – (Assinale o tipo de Recurso) 
 
( ) CONTRA RESULTADO FINAL DE TÍTULO  
( ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL 
( ) OUTRO: 
 
Justificativa do Candidato – Razões do Recurso 
 
 

 
  

 Obs. Caso o espaço acima seja insuficiente, proceder relatório em separado e anexar ao 

presente. Descrever as razões do  recurso e protocolar na COGTEHS (em duas vias), ou 

encaminhar o documento digitalizado via e-mail, qual seja: cogeths.sesau@gmail.com 

 
  
Camaçari, ____de____________de 2019. 
 
 
 
 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI 

EDITAL SESAU Nº001/2019. 
 

   
                                                                    

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
 
 

CONTRATO que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, com sede na 
Rua Francisco Drumond, s/n, - Centro Administrativo – Camaçari-BA, inscrito no CNPJ sob o  14.109.763/0001-80, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF. sob o nº 598.837.315-15, doravante denominado simplesmente de Contratante e do 
outro lado a Sr. (a) ......., brasileiro(a), estado civil..........                                                                                        
formação......... inscrito(a) no RG sob o nº .........., e CPF: ........., residente e                                                                                     
domiciliado(a) à Rua ..............., neste ato denominado(a) Contratado(a),                                                                                        
tem justo e pactuado o seguinte: 
                                                            
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 
 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço para atuação na condição de docente do Curso de 
Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deste município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor 
 
O valor global deste contrato é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 04 (quatro) parcelas iguais de R$ 
500,00 (quinhentos reais) no término DE CADA UNIDADE DE APRENDIZAGEM. 
 
Parágrafo primeiro: Os docentes não receberão adicional referente à ajuda de custo, deslocamento e almoço para 
as atividades teóricas presenciais. 
 
Parágrafo segundo: Para pagamento do docente será realizado acompanhamento dos serviços efetuados, por 
meio do Registro Individual de Ponto, Frequência dos Discentes, Relatório de Atividades da Dispersão/Estágio 
Supervisionado e os Diários de Classe, devidamente preenchidos e assinados, no prazo determinado pela 
Coordenação Pedagógica do Curso. 
 
Parágrafo terceiro: Após a comprovação das horas aulas ministradas, sendo 36 horas presenciais e 04 horas de 
encerramento e entrega de documentação comprobatória, será realizada a transferência bancária, em até 20 
(vinte) dias posteriores. 
 
Parágrafo quarto: O docente tem um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a transferência, para procurar a 
Coordenação Geral do Curso, visando assinar o recibo de pagamento, para fins de prestação de contas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária 
 
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária Municipal, à 
conta da seguinte programação: 
 
Unidade Orçamentária: 04.31- Fundo Municipal de Saúde Projeto / Atividade: 4018 – Atendimento dos Serviços de 
Atenção Básica em Saúde / Secretaria Municipal de Saúde. Elementos de Despesa: 319011 – Vantagens fixas / 
pessoa civil.  
 
CLÁUSULA QUARTA – Dos Direitos e as Responsabilidades das Partes: 
 
I. São obrigações do (a) contratado(a): 
 
      a) Cumprir integralmente com as obrigações definidas para o exercício da função e desenvolvimento do 
processo educativo, objeto deste contrato;  
 
       
 
b) Realizar entrega dos documentos necessários para conclusão do processo formativo; e 
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       c) Arcar com todos os custos relativos aos tributos e contribuições decorrentes da execução dos serviços. 
 
II – São obrigações da Contratante 
 
       a) Efetuar o pagamento DO CONTRATADO na forma estabelecida neste Contrato; e 
 
       b) Acompanhar a execução do objeto deste Contrato, oferecendo os instrumentos necessários para a plena 
atuação do CONTRATADO. 
 
        
CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo 
 
A referida prestação de serviços será desenvolvida no período de vigência do Curso de Formação Técnica de 
Agente Comunitário de Saúde, conforme cronograma firmado, no período de ....... a ......... 
 
Parágrafo primeiro: - As responsabilidades do CONTRATADO encerram-se  com a  entrega dos seguintes 
documentos:  Relatório Final,  Diário de Classe e demais documentações solicitadas pela Coordenação do Curso. 
 
 
Parágrafo segundo - O prazo da prestação de serviços objeto deste contrato poderá ser prorrogada caso haja 
necessidade de alteração do cronograma estabelecido para desenvolvimento do curso, não havendo incidência 
financeira em decorrência deste fato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão 
 
Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja 
qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo 
de 05 (cinco) dias. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Fiscalização e Execução do Contrato 
 
A execução do presente contrato será fiscalizada pela Coordenação Geral do Curso, que deverá atestar a 
prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Penalidades 
 
O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas sujeitará a contratada às 
sanções previstas na Lei Municipal nº 407/98 (Estatuto do Servidor Público Municipal), garantida prévia e ampla 
defesa em processo administrativo disciplinar.  
 
CLÁUSULA NONA – Disposições Gerais 
 
Para todos os efeitos não se verifica, em nenhuma hipótese, qualquer vínculo empregatício entre a Contratante e 
as pessoas que o(a) Contratado(a) empregar para a executar as obrigações assumidas por meio deste contrato, 
ficando, consequentemente, a primeira eximida de quaisquer obrigações direta ou indiretamente relacionadas com 
tais pessoas, seja de ordem trabalhista, previdenciária, fiscal ou qualquer outra. 
 
Parágrafo primeiro – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo(a) Contratado(a) 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do(a) Contratado(a), de seus empregados ou prepostos. 
 
Parágrafo segundo – O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no 
todo ou em parte. 
  
Parágrafo terceiro – A Contratante reserva para si o direito de fazer prevalecer a ordem constitucional de 
eficiência, ou seja, deverá obter aproveitamento máximo das potencialidades existentes e racionalidade no 
emprego de recursos, observando inclusive o critério de economicidade. Deste modo, caso a evasão de discentes 
ocorra, e permanecendo apenas um total inferior a 20 alunos/sala, a SESAU poderá declarar a suspensão 
momentânea ou final na operacionalização da sala, finalizando assim o Contrato de Prestação de Serviço com o 
Docente e remanejando discentes até o limite de 30 alunos por turma. Pelos mesmos critérios de eficiência, 
racionalidade e economicidade e de comum acordo com o instrutor, a SESAU poderá remanejá-lo no âmbito de 
sua Região de Saúde, sem ônus adicional referente à ajuda de custo e deslocamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro 
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As partes contratantes elegem o Foro da comarca do Município de Camaçari para quaisquer dúvidas a respeito 
deste contrato, bem como as questões dele decorrentes, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias, na presença de duas 
testemunhas, também signatárias. 
 
 
Camaçari, __ de _________ de 2019 
 
 
 

__________________________________________________ 
Contratante                  

 
 

__________________________________________________ 
Contratado(a)                    

 
Testemunhas: 
 
Nome: ________________________________________ 
 
Rg.: __________________________________________ 
 
 
Nome: ________________________________________ 
 
Rg.: __________________________________________ 
 

 
 

 


