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RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no 
artigo 6º da emenda constitucional 41/2003, e de acordo 
com o disposto no artigo 42 da lei municipal 997/2009 e 
suas alterações posteriores à servidora IRACI DE 
SOUZA LAUDANO, matrícula 8130, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor II, 20 h, classe 4, nível 
II, referência G, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
3.337,57 (três mil, trezentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

	
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari -BA, 06 de maio de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7757/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00023.07.10.371.2022.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE, com fundamento no § 1°, inciso III, alínea 
“b” do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 
combinado com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de 
acordo com o disposto nos artigos 19 e  45 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores à 
servidora MARIA DAS GRAÇAS CERQUEIRA SILVA, 
matrícula 62836, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Assistente de Creche, 40h, classe 1, nível II, 
referência C, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos proporcionais.

 
 

 DECRETO Nº 7754/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00003.07.10.390.2022.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, à 
servidora MARIA JOSÉ MAGALHÃES BORGES, 
matrícula 7960, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor II, 40H, classe 4, Nível II, referência G, lotada 
na Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.718,19 (seis mil, setecentos e dezoito reais e dezenove 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-
á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações posteriores, possuindo paridade com o servidor 
ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 06  de maio de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7756/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00075.07.10.390.2020.
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Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), constituído do 
valor de R$ 1.135,08 (hum mil, cento e trinta e cinco reais 
e oito centavos) correspondente a 63% (sessenta e três 
por cento) do salário de contribuição do mês de fevereiro 
de 2022, acrescido da complementação do salário 
mínimo no valor de R$ 76,92 (setenta e seis reais e 
noventa e dois centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 06 de maio de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7758/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00038.07.10.642.2022.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA POR 
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, 
com fundamento no artigo 40,§ 1° inciso I da Constituição 
Federal de 1988 com redação dada pela EC 103/2019, 
combinado com o artigo 17 e 29 da Lei Municipal 
1644/2020, ao servidor DAVI SANTOS GARCEZ 
matrícula 63105, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Fiscal de Serviços Públicos, 30 HS, classe 2, 
nível I, referência B, lotado na Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
1.100,00 (hum mil e cem reais), constituído do valor de 
R$ 815,29 (oitocentos e quinze reais e vinte e nove 
centavos) equivalente a 60% (sessenta por cento) da 
média dos salários de contribuição até o mês de outubro 
de 2021 e R$ 284,71 (duzentos e oitenta e quatro reais e 
setenta e um centavos) da complementação do salário 
mínimo, conforme demonstrativo de cálculo. 

Art. 3º. Tendo em vista o quanto disposto no §2 º do art. 
201 da Constituição Federal, os proventos observarão o 
valor do salário mínimo vigente.

Art. 4º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 33 da Lei Municipal 1644/2020, não 
possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/11/2021, data 
de expedição do Laudo Médico.

Camaçari-BA, 06 de maio de 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
PSS SESAU – 003/2019_Nível  superior

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os candidatos 
aprovados e classificados no Processos Seletivo 
Simplificado nº 003/2019, para os cargos de 
TERAPEUTA OCUPACIONAL, FARMACÊUTICO, 
NUTRICIONISTA  para comparecerem na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
(GESEL/SECAD - 1º andar – Prédio Azul da 
Prefeitura), nos dias 17 A 19/05/2022 das 09h00 às 
12h00 e das 13h30min às 16h00min, para apresentação 
dos seguintes documentos originais e cópias:
 
a) Todos os documentos anexados no ato da inscrição 
para Avaliação de Títulos, conforme Item 8 do Edital de 
abertura 003/2019, respeitando os critérios de cada 
função;
b) Carteira de Identidade (RG); 
c) CPF e Comprovante de Situação Cadastral do CPF;
d) PIS/PASEP;  
e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 
f) Título de Eleitor; 
g) Comprovante de votação da última eleição (não serão 
aceitos comprovantes de justificativa eleitoral. Caso não 
tenha votado, apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, 
obtida junto ao TRE); 
h) Comprovante de residência com CEP atualizado; 
i) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
 j) Diploma e/ou certificado de conclusão do curso 
referente a escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada pela 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado; 
	 k) Título de Especialista (quando o cargo exigir 
conforme Edital de abertura item 2.1)
l) Documento de comprovação registrado e com a 
situação regularizada junto ao órgão de conselho de 
classe correspondente a sua formação profissional, 
quando for o caso, devidamente comprovado com a 
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documentação exigida;
m) Certidão de nascimento de filhos (menores de 14 
anos);
n) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
o) 01 Foto Recente 3x4. 
p) Consulta Qualificação Cadastral (e-social) 

ATENÇÃO
 Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index
.xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 
ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS:  23/05 a 
14/06/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2º ANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO 
- CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE 
SER AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-
6974 APÓS  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

a) Exames comuns a todos os candidatos 
convocados: 
Hemograma – válido por até 03 meses; 
Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
VDRL – válido por até 03 meses; 
Urética e Creatinina – válido por até 03 meses; 
Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria 
e Fundoscopia) – válido por até 06 meses. 
Comprovante de vacinação: Dupla tipo adulto (dT); 
Tríplice Viral; Hepatite B – HbsAG (AU, antígeno 
austrália); Anti-HBs (anti-antígeno de superfície); Anti-
HBc – IgG (anti-core IgC ou Acoreg) e Hepatite C – Anti-
HCV. 

b) Exames específicos para o(a)s candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
 Eletrocardiograma – válido por até 06 meses.

AT E N Ç Ã O :  O s  c a n d i d a t o s ( a s )  a b a i x o  
relacionados(as) estão sendo reconvocados(as), 
pois os(as) mesmos(as) solicitaram   final da lista  
conforme item 12.3.2.1 do edital de abertura 
003/2019.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que 

não comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 003/2019. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na 
internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir 
10/05/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE MAIO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 

SESAU – 002/2019_Nível médio

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca os 
candidatos aprovados e classificados no Processos 
Seletivo Simplificado nº 002/2019, para os cargos de: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM  para comparecerem na 
Rua Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
(GESEL/SECAD - 1º andar – Prédio Azul da 
Prefeitura), nos dias 17 A 19/05/2022 das 09h00 às 
12h00 e das 13h30min às 16h00min, para apresentação 
dos seguintes documentos originais e cópias:   

a) Todos os documentos anexados no ato da inscrição 
para Avaliação de Títulos, conforme Item 8 do Edital de 
aberturara 002/2019, respeitando os critérios de cada 
função;
 b) Carteira de Identidade (RG); 
c) CPF e Comprovante de Situação Cadastral do CPF;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
d) PIS/PASEP;
e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
 f) Título de Eleitor; 
g) Comprovante de votação da última eleição (não serão 
aceitos comprovantes de justificativa eleitoral. Caso não 
tenha votado, apresentar Certidão de Quitação Eleitoral, 
obtida junto ao TRE); 
h) Comprovante de residência com CEP atualizado;
i) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino;
j) Diploma e/ou certificado de conclusão do curso 
referente à escolaridade mínima exigida para a função, 
expedida por Instituição de ensino autorizada pela 
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC e devidamente registrado;
k) Documento de comprovação que está registrado e com 
a situação regularizada junto ao órgão de conselho de 
classe correspondente a sua formação profissional, 
quando for o caso, devidamente comprovado com a 
documentação exigida;
l) Certidão de nascimento de filhos (menores de 14 anos);
m) Certidões Negativas de antecedentes criminais;
 n) 01 Foto Recente 3x4. 
o) Consulta Qualificação Cadastral (e-social) 

ATENÇÃO
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 Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 
ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS: 23/05 A 14/06/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO 
- CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE 
SER AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-
6974 APÓS  ENTREGA DOS DOCUMENTOS. 
 
a) Exames comuns a todos os candidatos 
convocados: 

Hemograma – válido por até 03 meses; 

Grupo sanguíneo e Fator Rh; 

Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 

VDRL – válido por até 03 meses; 

Urética e Creatinina – válido por até 03 meses; 

Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 

Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 

Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, 

Tonometria e Fundoscopia) – válido por até 06 
meses. 

Comprovante de vacinação: Dupla tipo adulto 
(dT);Tríplice Viral; Hepatite B – HbsAG (AU, antígeno 
austrália); Anti-HBs (anti-antígeno de superfície); 
Anti-HBc – IgG (anti-core IgC ou Acoreg) e Hepatite 
C – Anti-HCV. 

b) Exames específicos para o(a)s candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
 Eletrocardiograma – válido por até 06 meses. 

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que 
não comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 002/2019. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na 

internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir 
10/05/2022.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE MAIO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE  SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
PSS SESAU - Nº 002/2018 DE 17/05/2018

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI convoca 
o(a) candidato(a) aprovado(a) e classificado(a) no 
Processo Seletivo Simplificado nº 002/2018, para o cargo 
deFONOAUDIÓLOGOpara comparecerem na Rua 
Francisco Drummond s/n Centro Administrativo 
(GESEL/SECAD - 1º andar – Prédio Azul da Prefeitura), 
nos dias17 A 19/05/2022das 09h00 às 12h00 e das 
13h30min às 16h00min, para apresentação dos 
seguintes documentos originais e cópias:
Diploma de Ensino superior, Título de Especialista 
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura), 
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão 
que regulamenta o exercício da profissão, título de eleitor 
(frente e verso), certidão de quitação eleitoral, CTPS - 
carteira profissional (págs. da foto e o verso), 
comprovante de residência com CEP atualizado, 
PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos (menores 
de 14 anos), certidão de nascimento, casamento ou 
divórcio (do candidato), certificado de reservista (sexo 
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de 
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente, Consulta 
Qualificação Cadastral (e-social).

ATENÇÃO
 Os candidatos deverão acessar o link: 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index
.xhtml  e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-
social) e apresentar o resultado da consulta, esta dever 
ser impressa.

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 23/05 14/06/2022
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE 
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA 
MÉDICA, SITUADA NA RUA DO CONTORNO, 06, EDF. 
JACUIPE PRIME, 2ºANDAR, BAIRRO DOIS DE JULHO 
- CAMAÇARI/BA (AO LADO DO ESCRITÓRIO DE 
ADVOCACIA EMANUEL MONTEIRO, PROX. A 
PREFEITURA) DEVENDO IMPRETERIVELMENTE 
SER AGENDADO ATRAVÉS DO TELEFONE 3621-
6974 APÓS  ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

Conforme Edital de Abertura do Processo Seletivo 
Simplificado nº 002/2018 os candidatos convocados 
deverão apresentar os seguintes exames médicos:

a) Exames comuns aos candidatos convocados: 
Hemograma – válido por até 03 meses; 
Grupo sanguíneo e Fator Rh; 
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Glicemia em jejum – válido por até 03 meses; 
VDRL – válido por até 03 meses; 
Urética e Creatinina – válida por até 03 meses; 
Sumário de Urina – válido por até 03 meses; 
Parasitológico de Fezes – válido por até 03 meses; 
Comprovante de vacinação Antitetânica, Dupla Viral, 
Hepatite e Rubéola (Cartão de Vacina); 
Exame Oftalmológico (com Acuidade Visual, Tonometria 
e Fundoscopia) – válido por até 6 meses

b) Exames específicos para as candidatas 
convocadas do sexo feminino:
Avaliação ginecológica (Preventivo com Colposcopia, 
Citologia Oncótica e Microflora vaginal) válido por até 6 
meses, com Relatório Ginecológico. 

c) Exames específicos para o(s) candidato(a)s 
convocado(a)s a partir de 40 anos:
Eletrocardiograma – válido por 6 meses. 

d) Exames específicos para as candidatas 
convocadas do sexo feminino a partir de 40 anos: 
Mamografia – válido por 12  meses.

e) Exames específicos para os candidatos 
convocados do sexo masculino a partir de 40 anos:
PSA Total e PSA livre – válido por 6 meses. 

CONVOCADO:

Por se tratar de etapa eliminatória, os candidatos que não 
comparecerem no período acima mencionado, 
automaticamente serão ELIMINADOS do certame, 
Processo Seletivo Simplificado 002/2018. Em hipótese 
nenhuma haverá prorrogação do referido período.

Este edital encontra-se publicado no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e na 
internet no site – a partir www.camacari.ba.gov.br 
10/05/2022

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 10 DE MAIO DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 002/2022 – SESAU

O Secretaria Municipal da Saúde – SESAU, no uso de 
suas atribuições legais, devidamente autorizado pelo 
Prefeito de Camaçari–BA, nos autos do processo 

administrativo nº 00196.23.01.233.2022 de 30 de março 
de 2022, torna pública a realização de Processo Seletivo 
Simplificado visando à contratação temporária de 
excepcional interesse público de profissionais para 
desempenhar atividades no âmbito da Secretaria 
Municipal da Saúde – SESAU, por tempo determinado, 
em Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, 
nos termos do inciso VII do Art. 37, nos termos da Lei 
Municipal nº 683/2005 e alterações posteriores, e das 
normativas que regem o Sistema de Saúde.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado visa à 
contratação por prazo determinado de profissionais para 
as funções temporárias de Nível Superior: Enfermeiro, 
Médico Acupunturista, Médico Anestesista, Médico 
Angiologista, Médico Alergologista Pediátrico, Médico 
Clínico Geral, Médico Cirurgião Geral, Médico 
Cardiologista Pediátrico, Médico Cardiologista, Médico 
da Estratégia Saúde da Família, Médico Dermatologista, 
Médico Endocrinologista, Médico Endocrinologista 
Pediátrico, Médico Gastroenterologista, Médico 
Gastroenterologista Pediátrico, Médico Geriatra, Médico 
Ginecologista Obstetra, Médico Hematologista, Médico 
Infectologista, Médico Infectologista Pediátrico, Médico 
Mastologista, Médico Nefrologista Pediátrico, Médico 
Neurologista,Médico Neurologista Pediátrico, Médico 
Oftalmologista, Médico Otorrinolaringologista Pediátrico, 
Médico Ortopedista, Médico Ortopedista Pediátrico, 
Médico Pneumologista, Médico Pneumologista 
Pediátrico, Médico Proctologista, Médico Psiquiatra, 
Médico Psiquiatra Pediátrico, Médico Pediatra, Médico 
Pediatra Emergencista, Médico Regulador, Médico 
Reumatologista, Médico Socorrista, Médico Urologista, 
Odontólogo e de nível médio: Atendente de Consultório 
Dentário, para atender à demanda de pessoal da 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAU

1.1.1. O Processo Seletivo Simplificado será 
regido por este Edital, seus Anexos e eventuais 
retificações.
1.1.2. A realização da inscrição implica na 
concordância do candidato com as regras 
estabelecidas neste Edital com renúncia 
expressa a quaisquer outras.

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será 
constituído de uma única etapa, Avaliação de Títulos, de 
caráter eliminatório e classificatório.

1.2.1. Os candidatos que não forem aprovados 
dentro do número de vagas figurarão no cadastro 
de reserva e poderão ser convocados de acordo 
com a necessidade da Administração, 
obedecendo-se a ordem de classificação do 
cadastro de reserva.
1.2.2. O cadastro de reserva será composto 
pelos candidatos classificados em ordem 
decrescente da pontuação da avaliação de 
títulos até 10 (dez) vezes o número de vagas 
oferecidas por função.
1.2.3. Em caso de empate na última posição do 
quantitativo definido acima, serão aplicados os 
critérios de desempate.
1.2.4. O candidato que não for aprovado no 
número de vagas e nem classificado no cadastro 
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reserva será ELIMINADO.
1.3. O prazo de validade do Processo Seletivo 

Simplificado é de 02 (dois) anos, contados a partir da data 
da publicação da Homologação no Diário Oficial do 
Município, podendo ser prorrogado uma única vez por 
igual período.

1.4. Ocorrendo novas vagas de suprimento 
emergencial, no prazo de validade da seleção, poderão 
ser convocados os candidatos classificados, respeitando 
a ordem de classificação.

1.5. A Descrição das Atividades das funções, 
encontra – se no Anexo I deste Edital.

1.6. Os critérios de apreciação da Avaliação de 
Títulos encontram-se no Quadro de Atribuição de Pontos 
para Avaliação de Títulos, constantes no Anexo II deste 
Edital.

1.7. O modelo de solicitação de Final de Lista 
encontra-se no Anexo III deste Edital.

2. FUNÇÃO, VAGAS, PRÉ – REQUISITOS / 
ESCOLARIDADE, REMUNERAÇÃO E CARGA 
HORÁRIA 

3. 
3.1. Para inscrição serão exigidos os seguintes pré-

requisitos:

3.1.1. Na data da inscrição, o candidato deverá 
ter 18 anos completos. 

3.2. As vagas, funções, remuneração e carga 
horária estão estabelecidas no quadro a seguir: 
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Legenda: AC = Ampla Concorrência 
PCD = Pessoa Com Deficiência 
AFRO = Afrodescendente 

3.3. As vagas serão preenchidas de acordo com o 
Quadro de Vagas, no item 2.2, seguindo a ordem de 
classificação geral dos candidatos habilitados, de acordo 
com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde – 
SESAU. 

3.4. Do total de vagas, ficam reservadas 5% (cinco 
por cento) e 40% (quarenta por cento) respectivamente, 
às Pessoas com Deficiência e aos Afrodescendente, 
conforme apresentado no quadro de vagas no item 2.2 
deste Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar 
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conhecimento das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes 
das normas que regem o presente Processo Seletivo 
Simplificado. 

4.1.1. A inscrição no Processo Seletivo 
Simplificado exprime a ciência e tácita aceitação 
das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
4.1.2. As inscr ições f icarão aber tas,  
exclusivamente via internet, no período das 
09:00h do dia 12 de Maio de 2022 às 23:59h do 
dia 20 de Maio de 2022. 
4.1.3. Para se inscrever, via internet, o 
candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.camacari.ba.gov.br e efetuar inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos a 
seguir: 

4.1.3.1. Ler as instruções e preencher 
eletronicamente o “Formulário de 
Inscrição” de forma completa e correta e 
p a g a r  o  v a l o r  d a  i n s c r i ç ã o  
correspondente. 

4.2. O valor da inscrição será de R$30,00 para o 
cargo de Nível Médio e de R$50,00 para os cargos de 
Nível Superior.

4.2.1. A importância recolhida, relativa à 
inscrição, não será devolvida em hipótese 
alguma, salvo em caso de cancelamento do 
Processo Seletivo Simplificado, ou em razão de 
fato atribuível somente à Administração Pública. 
4.2.2. O boleto bancário terá data de 
vencimento de 48 horas após o último dia de 
inscrição. O candidato poderá fazer a 
reimpressão do boleto bancário até a data do 
vencimento, sem prejuízo para a inscrição já 
efetuada. 

4.3. As inscrições somente serão confirmadas após 
o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da 
inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo 
estabelecido, em qualquer agência bancária, 
obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, 
impresso pelo próprio candidato no momento da 
inscrição. Não será aceito pagamento feito através de 
depósito bancário, DOCs ou similares. 

4.3.1. Caso haja qualquer divergência entre o 
valor da inscrição e o valor pago, a inscrição não 
será confirmada. 
4.3.2. O boleto bancário pago, autenticado 
pelo banco ou comprovante de pagamento, 
deverá estar em posse do candidato durante 
todo o Processo Seletivo Simplificado, para 
eventual certificação e consulta pelos 
organizadores. 
4.3.3. É de responsabilidade integral do 
candidato o pagamento correto do valor da 
inscrição, salvo em hipótese do item 3.2.1. 
4.3.4. O candidato deverá revisar os dados 
informados e aceitar o “Termo de Condições” 
exigido no Processo Seletivo Simplificado.
4.3.5. Após concluir o procedimento, o 
candidato deverá gerar o comprovante de 
inscrição com respectivo número de inscrição. 
4.3.6. A inscrição somente será confirmada e 



processada se o candidato preencher de forma 
completa e correta o formulário, além de 
assinalar todos os campos eletrônicos 
obrigatórios. 
4.3.7. É dever do candidato manter sob sua 
guarda o comprovante eletrônico gerado ao 
término da sua inscrição. 
4.3.8. Uma vez finalizada a inscrição e 
procedido o pagamento do boleto, a importância 
recolhida não será devolvida, caso o candidato 
que cancele a sua inscrição, conforme previsto 
no item 3.2.1. 

4.4. A comprovação da data e horário da inscrição 
dar-se-á mediante aferição da data e horário dos dados 
gerados e gravados quando da conclusão da inscrição 
feita pelo candidato. 

4.4.1. O candidato poderá concorrer em mais 
de uma Função Temporária. 
4.4.2. Serão aceitas as inscrições dos 
candidatos que cumprirem os seguintes 
requisitos: 

a) S e r  b r a s i l e i r o  n a t o  o u  
n a t u r a l i z a d o  o u  g o z a r  d a s  
prerrogativas previstas no artigo 12 
da Constituição Federal; 

b) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) 
anos completos; 

c) E n v i a r  e  a n e x a r  
eletronicamente, na forma definida, 
documentos comprobatórios de 
atendimento aos pré-requisitos 
estabelecidos na tabela 2.1, 
respeitando a função à qual está 
concorrendo.

4.4.3. Serão aceitos como documentos de 
identificação Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias da 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou 
Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem 
como documento de identidade, Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a 
Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia), na forma da Lei Federal nº. 9.503, de 
23/09/1997. 
4.4.4. Não serão aceitos como documentos de 
identificação certidão de nascimento, título de 
eleitor, carteira de habilitação (modelo antigo), 
carteira funcional sem valor de identidade, 
protocolos de solicitação de documentos bem 
como documento ilegível, não identificável ou 
danificado. 
4.4.5. As informações prestadas no Formulário 
Eletrônico de Inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, reservando-se à 
Secretaria Municipal da Saúde – SESAU o direito 
de excluir do Processo Seletivo Simplificado 
aquele que não preencher esse documento 
oficial da forma definida, correta e/ou fornecer 
dados falsos. 
4.4.6. O descumprimento de quaisquer das 
instruções para inscrição via Internet implicará 
no cancelamento da mesma. 

4.4.7. A inscrição via Internet é de inteira 
responsabilidade do candidato e deve ser feita 
com antecedência, evitando-se o possível 
congestionamento de comunicação do site 
www.camacari.ba.gov.br nos últimos dias de 
inscrição.

5. DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO

5.1. Por ocasião da inscrição, o candidato deverá 
seguir a sequência do formulário eletrônico para envio 
(upload) dos documentos necessários à avaliação de 
títulos.

5.1.1. Para os cargos de Nível Superior, o 
primeiro documento a ser enviado através do 
sistema de envio (upload) de documentos é o 
diploma de Ensino Superior Completo, seguido 
do Título de Especialista - quando a função que 
concorre exigir, (subitem 2.1) e o registro no 
respectivo Conselho de Classe, quando exigido 
em Legislação Federal. 
5.1.2. Para os cargos de Nível Médio, o 
primeiro documento a ser enviado através do 
sistema de envio (upload) de documentos é o 
certificado ou diploma de conclusão do Ensino 
Médio, seguido do certificado de conclusão do 
curso referente a função pretendida e o registro 
no respectivo Conselho de Classe, quando 
exigido em Legislação Federal. 
5.1.3. O envio dos documentos é obrigatório 
para comprovação do atendimento aos pré-
requisitos necessários à inscrição, conforme 
quadro previsto no subitem 2.1.
5.1.4. Apenas com o envio dos documentos 
mencionados na coluna pré-requisitos da tabela 
constante no subitem 2.1 será permitido o envio 
dos documentos relativos à Avaliação de Títulos.
5.1.5. No local apropriado do formulário 
eletrônico, o candidato deverá listar o Título a ser 
submetido a análise em observância aos 
critérios estabelecidos no Anexo II deste Edital.
5.1.6. O candidato, no seu HD, Pen Drive, 
Nuvem ou outro local que tenha sido utilizado 
para armazenamento dos títulos digitalizados 
em arquivo no formato PDF, deverá escolher o 
arquivo que comprova a atividade/título listado e 
anexá-lo.
5.1.7. Todos os documentos anexados são de 
responsabilidade do candidato.
5.1.8. Todos os documentos deverão ser 
digitalizados em padrão A4 e com tamanho igual 
ou inferior a 1 MB (megabyte).
5.1.9. O candidato deve ficar atento para que a 
digitalização fique legível.
5.1.10. Documentos ilegíveis, que tenham 
apenas frente ou apenas verso (quando 
contenham informações necessárias à avaliação 
dos dois lados), com rasuras e/ou outros defeitos 
que dificultem a sua leitura não serão aceitos.
5.1.11. Após a confirmação da inscrição com 
envio dos documentos relativos a Avaliação de 
Títulos, não serão permitidas em nenhuma 
hipótese alterações na inscrição do candidato.
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5.2. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição 
provisória ou condicional.

5.2.1. Secretaria Municipal da Saúde – SESAU 
e a Coordenadoria de Tecnologia e Informação 
não se responsabilizam por solicitações de 
Inscrição via Internet não recebidas por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, falta de energia elétrica bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados.
5.2.2. Encerradas as inscrições, a Comissão 
de Avaliação de Títulos procederá à análise dos 
documentos para comprovação de titulação e 
experiências profissionais apresentadas pelo 
candidato, na forma estabelecida neste Edital.

6. DOS CANDIDATOS AFRODESCENDENTES

6.1. Ao candidato afrodescendente, amparado pelo 
art. 1º da Lei Municipal nº 1308/2013, é reservado 40% 
(quarenta por cento) das vagas oferecidas nos concursos 
públicos, aplicando-se por analogia ao Processo Seletivo 
Simplificado, devendo o candidato observar também, no 
ato da inscrição, além das condições gerais 
estabelecidas neste Edital, as condições previstas neste 
item, para que possa fazer uso das prerrogativas 
disciplinadas em lei e neste Edital.

6.2. Para efeitos do previsto neste Edital, considera-
se afrodescendente aquele que assim se declarar 
expressamente, identificando-se como de cor preta ou 
parda, a raça/etnia negra, conforme o disposto no Art. 4º 
da Lei Municipal nº 1308/2013.

6.3. O candidato julgando-se amparado pelas 
disposições legais, poderá concorrer, sob sua inteira 
responsabilidade, às vagas reservadas aos candidatos 
afrodescendentes.

6.4. A declaração é facultativa, ficando o candidato 
submetido às regras gerais estabelecidas neste Edital, 
caso não opte pela reserva de vagas.

6.5. O candidato afrodescendente que pretende 
concorrer às vagas reservadas, deverá, sob as penas da 
lei, assinalar esta condição no campo específico da Ficha 
de Inscrição, expressamente se autodeclarando 
afrodescendente.

5.5.1.  Quando do preenchimento do 
requerimento de inscrição via Internet, o 
c a n d i d a t o  q u e  p o r v e n t u r a  d e c l a r a r  
indevidamente a opção de concorrer as vagas 
destinadas aos afrodescendentes poderá, após 
tomar conhecimento da situação da inscrição 
nessa condição, cancelar sua inscrição.
5.5.2. Caso o candidato cancele sua inscrição 
conforme o item 5.5.1 e já tenha efetuado o 
pagamento do boleto, a importância recolhida 
não será devolvida, conforme previsão no item 
3.2.2.
5.5.3. Na hipótese de cancelamento da inscrição 
do candidato, é facultado nova inscrição 
mediante pagamento do valor da inscrição.

5.6. O candidato afrodescendente participará do 
Processo Seletivo Simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne 
às exigências estabelecidas neste Edital.

5.7. Os candidatos destinatários da reserva de vagas 
a afrodescendente concorrerão também às vagas 
destinadas à ampla concorrência, ficando vedado 
restringir-lhes o acesso à função pretendida às vagas 
reservadas.

5.8. Após a divulgação do resultado final da 
Avaliação de Títulos, a Secretaria Municipal da Saúde – 
SESAU convocará os candidatos que se autodeclararam 
para a análise presencial referente ao procedimento 
administrativo de averiguação da autodeclaração de 
afrodescendente.

5.9. Para a averiguação, o convocado deverá 
comparecer na data, horário e endereço indicados no 
Edital de Convocação para apresentação a uma 
Comissão Examinadora, composta por servidores do 
Município de Camaçari.

5.10. O candidato que não comparecer ou não seguir 
quaisquer orientações da Comissão ou que não prestar 
os esclarecimentos quando solicitados pela Comissão 
será eliminado do procedimento administrativo de 
averiguação da autodeclaração e, consequentemente, 
deste Processo Seletivo.

5.11. Quando for constatado pelos integrantes da 
Comissão que o candidato não atende aos quesitos cor 
ou raça relacionados ao grupo étnico-racial tutelado pela 
norma que instituiu as cotas, a partir da averiguação 
presencial, este não mais concorrerá na condição de 
pessoa negra e, consequentemente, será eliminado do 
Processo Seletivo.

5.11.1 O candidato que não comparecer à 
verificação ou não for considerado/confirmado 
afrodescendente, não retornará à relação da 
ampla concorrência e será eliminado de todas as 
listas do certame.

5.12. A avaliação da Comissão especialmente 
designada para averiguar/constatar a condição de 
candidato afrodescendente para efeito de concorrer nas 
vagas reservadas para afrodescendentes considerará o 
seguinte aspecto: fenótipo (características fenotípicas 
relacionadas ao grupo étnico-racial tutelado pela norma 
que instituiu as cotas), a partir da análise presencial do 
atendimento aos requisitos legais e Editalícios.

5.13. Na hipótese de não existirem candidatos 
i n s c r i t o s  p a r a  a s  v a g a s  r e s e r v a d a s  a o s  
af rodescendentes,  as vagas respect ivas e 
remanescentes serão destinadas aos demais candidatos 
aprovados na ampla concorrência, observada a ordem 
geral de classificação.

5.14. O candidato afrodescendente deverá tomar 
conhecimento da Lei Municipal nº 1308/2013.

7. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

7.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer 
uso das prerrogativas que lhes são facultadas nos termos 
do disposto no Artigo 37, §1º, do Decreto Federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário 
Oficial da União, e alterações posteriores, é assegurado 
o direito de inscrição para as Funções Temporárias no 
Processo Seletivo Simplificado, cujas atribuições sejam 
compatíveis com sua deficiência.

7.1.1. Pessoa com deficiência é aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
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interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
dema is  pessoas  ou  nas  ca tego r i as  
discriminadas no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de 
julho de 2015, no artigo 4º do Decreto nº 
3.298/1999, com as alterações do Decreto nº 
5.296/2004, no §1º, do artigo 1º, da Lei nº 
12.764/2012 (transtorno do espectro autista) e 
no enunciado da Súmula nº 377 do Superior 
Tribunal de Justiça (visão monocular), 
observados os dispositivos da Convenção sobre 
os direitos das pessoas com deficiência e seu 
protocolo facultativo, ratificados pelo Decreto nº 
6.949/2009.
7.1.2. Do total de vagas para a Função 
Temporária, 5% (cinco por cento) ficarão 
reservadas aos candidatos que se declararem 
pessoas com deficiência, desde que anexado 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID.
7.1.3. Se na aplicação do percentual de 5% 
(cinco por cento) do total de vagas reservadas à 
Função Temporária resultar número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 
20% (vinte por cento) das vagas, conforme 
previsto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112, de 1990.

7.2. As pessoas com deficiência terão assegurados o 
pleno exercício dos direitos previstos na Lei Municipal nº 
683/2005 e suas alterações Lei Municipal nº 783/2007, 
Lei Municipal nº 981/2009 e Lei nº 1309/2013, desde que 
a sua deficiência seja compatível com as atribuições da 
função.

7.3. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o 
candidato deverá, no ato da inscrição:

a) D e c l a r a r - s e  c o m  d e f i c i ê n c i a ,  
assinalando tal condição no campo reservado 
do formulário de inscrição;

b) Anexar laudo médico, emitido nos 
últimos doze meses, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-
10), bem como a provável causa da 
deficiência.

7.4. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não 
poderá concorrer ao percentual reservado para pessoas 
com deficiência, mesmo que tenha assinalado a 
condição no campo específico do formulário de inscrição. 
O laudo médico deverá ser legível, sob pena de não ser 
considerado.

7.5. A pessoa com deficiência deverá fazer sua 
opção com o correto preenchimento do campo próprio do 
formulário de inscrição, da mesma forma estabelecida 
para os demais candidatos, vedada qualquer alteração 
posterior.

7.6. Os candidatos inscritos para as vagas 
reservadas às Pessoas com Deficiência agendarão, no 
momento da convocação, data e horário para 

atendimento pela Coordenadoria da Junta Médica Oficial 
para verificação da compatibilidade da deficiência de que 
é portador com as atribuições da função.

8. DA SELEÇÃO

8.1. O  P r o c e s s o  S e l e t i v o  S i m p l i f i c a d o  
compreenderá:

a) Avaliação de Títulos a ser realizada por 
Comissão composta por Equipe Técnica, 
exclusivamente constituída por servidores da 
Secretaria Municipal da Saúde – SESAU, 
designada para este fim;

b) A Avaliação dos Títulos será de caráter 
eliminatório e classificatório.

9. DO JULGAMENTO DA AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS

9.1. A Avaliação de títulos, de caráter classificatório e 
eliminatório, visa aferir a experiência profissional do 
candidato.

8.1.1 Será objeto da Avaliação de Títulos, para 
preenchimento da função temporária de:

Atendente de Consultório Dentário:

a) Curso de Atualização ou Aperfeiçoamento na 

área da Saúde Bucal e/ou Atenção Básica, com carga 

horária mínima de 40 horas; 

b) Curso, treinamento ou participação em 

congressos na área da Saúde Bucal, com carga 

horária mínima de 16 horas; 

c) Experiência profissional comprovada em outros 

serviços de saúde (públicos ou privados).

Enfermeiro:

a) Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de doutorado;

b) Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de mestrado;

c) Certificado de especialização e/ou residência em 
Saúde Coletiva ou Saúde Pública ou Saúde da 
Família ou Emergência, com carga horária mínima de 
360 horas;

d) Certificado, devidamente registrado, de curso de 
pós-graduação em nível de especialização na área da 
função temporária, com carga horária mínima de 360 
horas;

e) Cursos, treinamentos e/ou congressos, na área 
de Enfermagem, com carga horária mínima de 20 
horas;

f) Experiência Profissional ou Estágio em 
Unidades de Atenção Primária (Estratégia de Saúde 
da Família), para o cargo de Enfermeiro 40H e em 
Unidades de Urgência e Emergência, para o cargo de 
Enfermeiro 30h;

h) Experiência profissional comprovada em outros 
serviços de saúde (públicos ou privados).

Médico:

a) Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
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Sensu em nível de doutorado (título de doutor);
b) Diploma de curso de pós-graduação Stricto 

Sensu em nível de mestrado com aprovação da 
Dissertação;

c) Certificado de residência na área da função 
temporária, obrigatório;

d) Certificado, devidamente registrado, de curso de 
pós-graduação em nível de especialização na área da 
função temporária, com carga horária mínima de 360 
horas, obrigatório;

e) Cursos, treinamentos e/ou congressos, na área 
da função temporária, com carga horária mínima de 
20 horas;

f) Experiência técnico-profissional na área da 
função temporária, em instituição pública ou privada.

Odontólogo:

a) Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de doutorado;

b) Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de mestrado Certificado de 
especialização e/ou residência em Saúde Coletiva ou 
Saúde Pública ou Saúde da Família, com carga 
horária mínima de 360 horas;

c) Certificado, devidamente registrado, de curso de 
pós-graduação em nível de especialização na área da 
função temporária, com carga horária mínima de 360 
horas;

d) Cursos, treinamentos e/ou congressos, na área 
da função temporária, com carga horária mínima de 
20 horas;

e) Experiência técnico-profissional em Unidade 
Básica de Saúde, em Estratégia Saúde da Família 
e/ou Atenção Básica, na área;

f) Experiência técnico-profissional na área de 
formação da função temporária, em instituições 
pública ou privada, em serviços de saúde.

9.2. A pontuação obtida na avaliação de títulos irá 
variar conforme critérios divulgados no Anexo II deste 
Edital.

9.3. Serão classificados os candidatos até 10 (dez) 
vezes o número de vagas, conforme previsto nos itens 
1.2.1.2 e 2.2.

9.4. Na publicação do resultado da Avaliação de 
Títulos, no Diário Oficial do Município, constará 
identificação apenas dos candidatos classificados.

9.5. O candidato não classificado, de acordo com a 
Avaliação de Títulos, será excluído do Processo Seletivo 
Simplificado.

9.6. Para efeito de contagem de experiência 
profissional, as declarações devem especificar dia, mês 
e ano de início e término da atividade.

9.7. Somente serão aceitos e avaliados os 
documentos que comprovem:

9.8. Para preenchimento da função temporária de 
Atendente de Consultório Dentário: 

a) Curso de Atualização ou Aperfeiçoamento na 

área da Saúde Bucal e/ou Atenção Básica, com 

carga horária mínima de 40 horas; 

b) Curso, treinamento ou participação em 

congressos na área da Saúde Bucal, com carga 

horária mínima de 16 horas; 

c) Experiência profissional em Unidade Básica de 

Saúde, em Estratégia Saúde da Família ou 

Centros de Especialidades em Odontologia; 

d) Experiência profissional comprovada em outros 

serviços de saúde (públicos ou privados). 
9.9. Para preenchimento das funções temporárias de 

Nível Superior: 

a) Doutorado – Diploma ou Certificado, emitido por 
instituição de ensino superior devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura – MEC e registrado.

b) Mestrado – Diploma ou Certificado, emitido por 
instituição de ensino superior devidamente 
reconhecida pelo Ministério da Educação e 
Cultura – MEC e registrado.

c) 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 
03 de abril de 2001, com carga horária mínima de 
360 horas.

d) Experiência profissional relacionada à 
função que concorre – Contrato de Trabalho ou 
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS.

e) Curso / Atualizações / Aperfeiçoamentos / 
Congressos – Declaração / Certificado da 
instituição organizadora, contendo o nome 
completo, local e duração da atividade. Carga 
horária mínima de 20 horas.

9.10. Após a efetivação da inscrição, não serão 
aceitos pedidos de inclusão ou troca de documentos, sob 
qualquer hipótese ou alegação.

9.11. Não serão aceitos documentos anexados fora do 
especificado, ilegíveis ou rasurados, conforme itens 
4.1.9 e 4.1.10.

9.12. Não serão computados os documentos 
apresentados fora do prazo estabelecido no Edital ou em 
desacordo com o disposto no Edital.

9.13. Cada título será considerado 01 (uma) única vez.
9.14. Será vedada a pontuação de qualquer 

curso/documento que não preencher todas as condições 
previstas neste Edital.

9.15. Na avaliação dos documentos, os títulos 
apresentados que excederem ao limite máximo de 
pontos estabelecidos no Quadro de Atribuição de Pontos 
para Avaliação de Títulos (Especificação dos Títulos) não 
serão considerados.

9.16. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade 
ou ilegalidade das informações prestadas, o candidato 
terá anulada a respectiva pontuação e será excluído do 
Processo Seletivo Simplificado, sem prejuízo das 
medidas penais cabíveis.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
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10.1. Em caso de igualdade de pontos 
originando empate na classificação final serão utilizados, 
quando couber, os seguintes critérios de desempate, 
sucessivamente:

a) Maior idade, quando um dos candidatos 
for maior que 60 anos;

b) Maior tempo de experiência em trabalho 
desenvolvido na função em que é candidato 
(considerando dia, mês e ano);

c) Persistindo o empate, terá preferência o 
candidato mais velho.

11. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS

11.1. Os candidatos serão classificados obedecendo à 
ordem decrescente da nota da Avaliação de Títulos.

11.2. A Secretaria Municipal de Saúde publicará em 
Diário Oficial do Município e disponibilizará no site 
www.camacari.ba.gov.br, o resultado da Avaliação de 
Títulos dos habilitados.

11.3. Os resultados do Processo Seletivo Simplificado 
serão publicados no Diário Oficial do Município e 
disponibilizados no site: www.camacari.ba.gov.br.

12. DOS RECURSOS

12.1. Será admitido recurso, na modalidade pedido de 
reconsideração do resultado provisório da Avaliação de 
Títulos e da Aver iguação da Condição de 
Afrodescendente.

12.2. Os recursos deverão ser preenchidos e enviados 
através dos endereços eletrônicos:

12.2.1. Para interposição de recurso ao 

resultado da Avaliação de Títulos, o 

candidato terá o prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados da publicação do resultado 

provisório no Diário Oficial do Município, 

a t r a v é s  d o  l i n k :  

https://forms.gle/mWTgWQgfdWmjHGpz9

12.2.2. Para interposição de recurso aos 

resultados da Averiguação da Condição de 

Afrodescendente, o candidato terá o prazo 

de 02 (dois) dias úteis, contado da 

publicação do resultado provisório no 

Diário Oficial do Município, através do link: 

https://forms.gle/Fbv6PVxQWdvGpDcU8

12.3. Não serão aceitos os recursos remetidos via 
postal, via fax ou via correio eletrônico.

12.4. O recurso interposto fora do respectivo prazo não 
será aceito, sendo considerado sem efeito.

12.5. Serão preliminarmente indeferidos recursos não 
acompanhados das razões do inconformismo, ou que 
não atendam às especificações exigidas neste Edital.

12.6. Caberá à Comissão Coordenadora do Processo 
Seletivo Simplificado encaminhar o recurso contra o 
resultado provisório da Avaliação de Títulos à Comissão 
responsável pela análise dos Títulos, para julgamento em 

única instância.
12.7. Caberá à Comissão Coordenadora do Processo 

Seletivo Simplificado encaminhar o recurso contra o 
resultado provisório da Averiguação da Condição de 
Afrodescendente à Comissão Examinadora mencionada 
no subitem 5.9 deste Edital, para julgamento.

12.8. As decisões dos recursos serão publicadas no 
Diário Oficial do Município e disponibilizadas no 
endereço eletrônico: www.camacari.ba.gov.br.

12.9. Os recursos não terão efeito suspensivo.

13. DA CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

13.1. Os candidatos selecionados serão convocados 
na forma deste Edital, de acordo com o quadro de vagas 
e a necessidade do serviço, observando-se a ordem de 
classificação durante o período de validade deste 
Processo Seletivo, mediante a utilização do aplicativo de 
mensagens Whatsapp, conforme Portaria nº 269 de 25 
de setembro de 2018, quando o candidato aderir a essa 
modalidade de convocação no ato da inscrição. Caso 
contrário, serão convocados pelos demais meios 
previstos em lei.

12.1.1 As convocações por Whatsapp 
acontecerão através do número 71 9 8796-9782. 
Caso haja alterações no contato será informado 
através de Edital de Retificação publicado no 
Diário Oficial do Município e disponibilizado no 
endereço eletrônico: .www.camacari.ba.gov.br
12.1.2 Em cumprimento ao disposto no inciso V, 
Art. 3º, da Portaria nº 269 de 25 de setembro de 
2018, dúvidas referentes à convocação deverão 
ser tratadas, exclusivamente, na Secretaria 
Municipal de Administração, devendo dirigir-se 
ao setor responsável pela convocação.

13.2. Os candidatos selecionados e convocados 
deverão se apresentar na data, local e horário 
determinados no Edital de Convocação, munidos dos 
documentos originais e cópias simples, listados no item 
12.4.

12.2.1 O candidato que deixar de apresentar 
qua lque r  dos  documen tos  env iados  
eletronicamente por ocasião da sua inscrição 
será desclassificado.
12.2.2 A inautenticidade dos documentos 
mencionados no subitem 12.4 e/ou inveracidade 
das informações prestadas desclassificará o 
candidato.

12.3 O candidato considerado apto somente será 
contratado se não exercer outro cargo, função ou 
emprego na Administração Estadual/Distrital, Municipal e 
ou Federal, salvo as possibilidades de acumulação 
previstas na Constituição Federal.

12.3.1 O candidato será contratado por um 
período de até 02 (dois) anos, podendo ter o seu 
contrato prorrogado por até igual período, a 
critério da Administração.
12.3.2 Ao candidato é vedada a contratação da 
mesma pessoa, com fundamento na Lei Federal 
nº 8745/1993, antes de decorrido 24 (vinte e 
quatro) meses do encerramento de seu contrato 
anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do 
art. 2º da referida Lei, mediante prévia 
autorização, conforme determina o art. 5º da 
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mesma.
12.3.2.1 O Candidato, quando 
convocado, poderá uma única vez 
solicitar, por escrito, passar para o final 
da lista (modelo Anexo III) de 
habilitados no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos contados a partir do ato 
de convocação, passando para o 
último da lista, podendo em outra 
oportunidade ser convocado.
12.3.2.2 Para requerer final de lista, o 
candidato deverá preencher o 
formulário constante no Anexo III deste 
Edital.

12.4 No ato da contratação, os candidatos convocados 
deverão apresentar as cópias simples dos documentos 
listados abaixo, acompanhados dos originais para 
autenticação:

a) Todos os documentos anexados no ato da 
inscrição para Avaliação de Títulos, 
conforme Item 8 deste Edital, respeitando 
os critérios de cada função;

b) Carteira de Identidade;
c) CPF e Comprovante de Situação 

Cadastral do CPF;
d) PIS/PASEP;
e) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência 

Social);
f) Título de Eleitor;
g) Comprovante de votação da última eleição 

(não serão aceitos comprovantes de 
justificativa eleitoral. Caso não tenha 
votado, apresentar Certidão de Quitação 
Eleitoral, obtida junto ao TRE);

h) Comprovante de residência com CEP 
atualizado;

i) Certificado de Alistamento Militar, se do 
sexo masculino;

j) Diploma e/ou certificado de conclusão do 
curso referente a escolaridade mínima 
exigida para a função, expedida por 
Instituição de ensino autorizada pela 
Secretaria da Educação ou IES 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
– MEC e devidamente registrado;

k) Documento de comprovação registrado e 
com a situação regularizada junto ao 
ó r g ã o  d e  c o n s e l h o  d e  c l a s s e  
correspondente a sua formação 
profissional, quando for o caso, 
devidamente comprovado com a 
documentação exigida;

l) Certidão de nascimento de filhos 
(menores de 14 anos);

m) Certidões Negativas de antecedentes 
criminais;

n) 01 Foto Recente 3x4;
o) Comprovante de impressão da Consulta à 

Qualificação Cadastral – CQC – eSocial, 
sem divergências, que poderá ser obtida 
no endereço eletrônico do Governo 
F e d e r a l  

http://consultacadastral.inss.gov.br/Eso
cial/pages/index.xhtml.

12.5 Os Candidatos convocados poderão ser 
desclassificados nas seguintes situações:

a) Quando não reunirem os documentos 
requisitados e enumerados no item 12.4;

b) Quando forem considerados inaptos 
para o exercício da função;

c) Q u a n d o  f o r  i d e n t i f i c a d a  a  
inautenticidade de documentos;

d) Quando for identificada a inveracidade 
das informações prestadas;

e) Quando descumprirem as regras do 
Edital;

f) Quando não atender ao chamamento da 
convocação no prazo estabelecido no 
ato de convocação e não requerer final 
de lista dentro do prazo estabelecido.

12.6 A convocação dos candidatos aprovados será de 
acordo com a ordem de classificação geral no Processo 
Seletivo Simplificado, respeitando o percentual de 40% 
(quarenta por cento) ao candidato afrodescendente 
aprovado e de 5% (cinco por cento) ao candidato pessoa 
com deficiência, de acordo com a sua ordem de 
classificação na lista específica.

12.7 A contratação fica condicionada ao atendimento 
das condições constitucionais e legais.

12.8 O candidato contratado submeter-se-á a regime 
específico de direito administrativo, com natureza 
temporária, na forma dos dispositivos legais pertinentes 
à matéria.

12.9 O candidato deverá manter atualizado seu 
endereço e telefone de contato, na Secretaria Municipal 
de Administração – SECAD, enquanto estiver 
participando do processo seletivo simplificado.

14. DA  AVALIAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS

14.1. 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.

14.2. Para submeter-se à avaliação médica, o 
candidato deverá providenciar, às suas expensas, os 
exames laboratoriais e complementares necessários, 
conforme relação abaixo:

A. Exames comuns a todos os candidatos 
convocados:

a. Hemograma – válido por até 03 
meses;

b. Grupo sanguíneo e Fator Rh;
c. Glicemia em jejum – válido por 

até 03 meses;
d. VDRL – válido por até 03 meses;
e. Urética e Creatinina – válido por 

até 03 meses;
f. Sumário de Urina – válido por 

até 03 meses;
g. Parasitológico de Fezes – válido 
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por até 03 meses;
h. Exame Oftalmológico (com 

Acuidade Visual, Tonometria e 
Fundoscopia) – válido por até 
06 meses;

i. Comprovante de vacinação: 
Dupla tipo adulto (dT); Tríplice 
Viral; Hepatite B; Hepatite C; e 
vacinação contra COVID-19.

B. Exames específ icos para o(a)s 
candidato(a)s convocado(a)s a partir de 
40 anos:

a. Eletrocardiograma – válido por 
até 06 meses.

C. Exames específ icos para o(a)s 
candidato(a)s convocado(a)s as 
funções temporárias de Médico 
Emergencista/Socorrista: Teste 
Ergométrico.

14.3. 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.

14.4. O prazo para entrega dos referidos exames é 
peremptório, o não comparecimento para entrega dos 
mesmos acarretará a desclassificação do candidato do 
certame.

14.5. Exames complementares poderão ser 
solicitados pelo médico perito quando da realização da 
avaliação médica pré-admissional, caso identificadas 
alterações nos exames clínicos ou complementares, 
estando a emissão do laudo de aptidão vinculado a sua 
apresentação.

14.6. O candidato responderá a um questionário 
Médico Ocupacional na avaliação médica pré-
admissional.

14.7. É terminantemente proibido o uso/porte de arma 
pelo candidato durante a avaliação médica pré-
admissional.

14.8. Após a publicação da l ista 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 temporária/área de atuação e/ou especialidade 
e de que está em condições de exercê-lo.

14.9. Será eliminado da lista de pessoas com 
deficiência 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.

14.10. A investidura dos aprovados será 
condicionada à sua apresentação, no prazo estipulado 
pelo Edital de convocação a ser baixado pelo Prefeito 
de Camaçari ou pelo Secretário da Administração 
munidos dos documentos relacionados no respectivo 
Edital e da aptidão nos exames pré-admissionais 
conforme itens anteriores, bem como de outros 
exigidos em Lei, enumerados por ocasião da 
convocação.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A classif icação no Processo Selet ivo 
Simplificado assegurará apenas a expectativa de 
direito à contratação, ficando a concretização desse ato 
condicionada à observância das disposições legais 
pertinentes e da exclusiva necessidade, interesse e 
conveniência da administração, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e observado o número de 
vagas existentes no presente Edital.
15.2. O contratado será vinculado ao Regime Geral de 

Previdência Social.
15.3. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá, a 

seu critério, suspender, revogar ou invalidar o Processo 
Seletivo Simplificado, não assistindo aos candidatos o 
direito à reclamação de qualquer natureza.

15.4. O Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado será homologado pela autoridade 
competente e publicado em Diário Oficial do Município 
contendo os nomes dos candidatos aprovados e 
classificados, obedecendo rigorosamente à ordem de 
classificação.

15.5. A inexatidão das declarações, as irregularidades 
de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no 
decorrer desse Processo Seletivo Simplificado, mesmo 
que só verificada posteriormente, inclusive após a 
contratação, excluirá o candidato, anulando-se todos os 
atos e efeitos decorrentes de sua inscrição.

15.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Edital 
ou Aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município, 
obedecendo aos prazos de republicação.

15.7. O acompanhamento das publicações referentes 
ao Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade 
exclusiva do candidato.

15.8. O candidato poderá obter informações 
referentes às publicações deste Processo Seletivo 
Simplificado através do site www.camacari.ba.gov.br.

15.9. Todos os atos relativos ao presente Processo: 
resultados, convocações, desclassificações e 
homologação serão publicados na Imprensa Oficial – 
Diário Oficial do Município e disponibilizados no site da 
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  C a m a ç a r i  
www.camacari.ba.gov.br.

15.10. As informações gerais presentes neste Edital 
são pertinentes aos candidatos afrodescendentes, às 
pessoas com deficiência e aos candidatos de ampla 
concorrência, objetivando não ferir o princípio da 
isonomia.

15.11. A Prefeitura Municipal de Camaçari não se 
responsabiliza por informações relativas a este Edital 
divulgada em sites de terceiros.

15.12. A Administração reserva-se ao direito de 
proceder às contratações, em número que atenda ao 
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e até o número de vagas 
ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem 
criadas por Lei, dentro do prazo de validade do Processo 
Seletivo Simplificado.

15.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Secretário Municipal da Administração, ouvida a 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo 
Simplificado.
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Camaçari-BA, 11 de maio de 2022.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

FUNÇÃO - EDITAL Nº 002 /2022

Função Temporária: Atendente de Consultório 
Dentário 
Descrição: Realizar ações de promoção e prevenção em 
saúde bucal; Realizar o acolhimento do paciente no 
serviço de saúde bucal; Preparar o paciente para o 
atendimento; Instrumentalizar, auxiliar e apoiar o 
cirurgião-dentista nas intervenções clínicas; Executar 
limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, equipamentos odontológicos e do 
ambiente de trabalho; Orientar o usuário sobre o retorno 
e a preservação do tratamento; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento do serviço de saúde bucal; 
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
transporte, manutenção, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; Processar filme 
radiográfico; Selecionar moldeiras; Preparar modelos em 
gesso; Manipular materiais de uso odontológico; outras 
responsabilidades / atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Enfermeiro 40 h (Atuar nas 
Unidades de Atenção Primária a Saúde)
Descrição: Desenvolver atividades de planejamento, 
supervisão, coordenação e execução de serviços de 
enfermagem, empregando processos de rotina e / ou 
específicos para possibilitar a proteção e a recuperação 
da saúde individual e coletiva. RESPONSABILIDADES / 
ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS: Executar programas de 
educação preventiva e curativa de saúde pública, 
individual,familiar e comunitária no Município; Executar 
atividades de enfermagem como:Prescrever a 
assistência de enfermagem; realizar cuidadosdiretosaos 
usuários; Realizar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados a capacidade de tomar decisões; 
Participar da elaboração, execução de PTS – Projeto 
Terapêutico Singular; Atuar naprevenção e controle das 
doenças transmissíveis no geral e nos programas de 
vigilância epidemiológica, programas e atividades de 
assistência integral a saúde individual e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários 
considerados de alto risco; Prescrever medicamentos 
previamente estabelecidos em programa de saúde 
publica e em rotina aprovada pela Secretaria de Saúde 
do município; Participar de programas e atividades de 
educação em saúde visando a melhoria da saúde do 
individuo, família e população em geral, programas de 
treinamento e aprimoramento de pessoal e saúde, 
educação continuada, higiene e segurança do trabalho e 
prevenção de acidentes; Participar na elaboração e 

operacionalização do sistema de referencia e contra 
referencia do paciente nos diversos níveis de atenção a 
saúde, assim como no desenvolvimento de tecnologia 
apropriadas a assistência a saúde; Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Realizar 
assistência integral (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 
famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais equipamentoscomunitários 
(escolas, igrejas,associações etc.), em todos os ciclos de 
vida e gêneros, conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, estadual ou 
Federal, observadas as disposições legais da profissão, 
realiza consulta de enfermagem, solicita exames 
complementares e prescrever medicações; Planejar, 
gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS(Agente Comunitário de Saúde); Supervisionar, 
coordenar e realizar atividades de educação permanente 
dos ACS (Agente Comunitário de Saúde)e da equipe de 
enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade 
de Saúde; Participar das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; Assegurar encaminhamento seguro do usuário 
a outros níveis de atenção à saúde;  Executar assistência 
básica de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de 
média e alta complexidade, respeitando fluxos de 
referência e contrarreferência locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
t e r a p ê u t i c o  d o  u s u á r i o ,  p r o p o s t o  p e l a  
referência;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuár io eletrônico do 
paciente;Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, 
reuniões com as demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Enfermeiro 30 h (Atuar na 
Atenção Especializada e Unidades de Urgência e 
Emergência)
Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, 
coordenação e execução de serviços de enfermagem, 
empregando processos de rotina e / ou específicos para 
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde 
individual e coletiva. RESPONSABILIDADES / 
ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS:  Elaborar e executar 
programas de educação preventiva e curativa de saúde 
pública, individual familiar e comunitária no Município; 
Executar tarefas diversas de enfermagem como, controle 
de pressão venosa, monitoração de respiradores 
artificiais, prestação de cuidado de conforto, 
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal; 
Efetuar curativos, imobilizações especiais, ministra 
medicamentos e tratamentos em situação de emergência, 
com o emprego de técnicas usuais ou especificas para 
atenuar as conseqüências dessa situação; Adaptar o 
paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos 
terapêuticos que lhe são aplicados, realizando consultas 
de admissão, visitas diárias e orientando-os para reduzir a 
sensação de insegurança e sofrimento e obter a 
colaboração no tratamento; Realizar estudos e previsões 
de pessoal e material para atender as necessidades dos 
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serviços, elabora escalas de trabalho e atribuições 
diárias, especifica e controla equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para assegurar o 
desempenho adequado da área de enfermagem; 
Requisitar e controla medicamentos, de acordo com 
prescrições médicas, registra a saída no livro de controle 
visando evitar desvios bem como atender os dispositivos 
legais; Registrar as observações, tratamentos e 
ocorrências verificadas em relação ao paciente, 
anotando no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral 
para documentar a evolução da doença, participar no 
controle da saúde, orientação terapeuta e a pesquisa; 
Prescrever a assistência de enfermagem bem como 
realiza cuidados diretos em pacientes graves e com risco 
de vida; Realizar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados a capacidade de tomar decisões; 
Participar da elaboração, execução de planos de 
assistência à saúde, projeto de construção e / ou reforma 
de unidades de internação e ambulatorial, elaboração de 
medidas de prevenção e controle sistemático de danos 
que possam ser causados aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem, prevenção e controle das 
doenças transmissíveis no geral e nos programas de 
vigilância epidemiológica, programas e atividades de 
assistência integral a saúde individua e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários 
considerados de alto risco; Prescrever medicamentos 
previamente estabelecidos em programa de saúde 
publica e em rotina aprovada pela instituição de saúde, 
assim como desenvolve programas para a prevenção e 
controle sistêmico de infecção hospitalar inclusive como 
integrante das respectivas comissões; Prestar 
assistência de enfermagem a gestante parturiente, 
puérpera  e  ao  recém-nasc ido ,  rea l i zando  
acompanhamento da evolução do trabalho de parto sem 
distócia, efetuando a identificação de distócias, 
obstétricas e tomando providências até a chegada do 
médico; Participar de programas e atividades de 
educação em saúde visando a melhoria da saúde do 
individuo, família e população em geral, programas de 
treinamento e aprimoramento de pessoal e saúde, 
educação continuada, higiene e segurança do trabalho e 
prevenção de acidentes; Participar na elaboração e 
operacionalização do sistema de referencia e contra 
referencia do paciente nos diversos níveis de atenção a 
saúde, assim como no desenvolvimento de tecnologia 
apropriadas a assistência a saúde e em bancas 
examinadoras de matérias especificas de enfermagem 
nos cursos para provimento interno de cargos ou 
contratação de enfermeiro ou pessoal técnico auxiliares 
de enfermagem; Participar das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; Realizar transporte de pacientes 
inter unidades de saúde, quando necessário; Alimentar 
os sistemas de informação em saúde, inclusive o 
prontuário eletrônico do paciente;Exercer outras 
responsabilidades / atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Odontólogo
Descrição: Desenvolver atividades de odontológicas, 

através da realização de exames preventivos, 
tratamentos, perícias e orientações a pacientes em geral; 
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da 
atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento 
das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriaise Pré-
natal Odontológico; Realizar a atenção integral em saúde 
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 
manutenção de saúde) individual e coletiva a todas as 
famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 
com planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar 
e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis 
de assistência, mantendo sua responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas 
voltadas à promoção da saúde e a prevenção de doenças 
bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referente à saúde bucal com os demais membros da 
equipe de saúde da família, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
Contribuir e participar das atividades de educação 
permanente do THD, ACD e ESF; Realizar supervisão 
técnica do THD e ACD; Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USF; Participar das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; Encaminhar, quando necessário, usuários a 
serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo 
sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
t e r a p ê u t i c o  d o  u s u á r i o ,  p r o p o s t o  p e l a  
referência;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Acupunturista
Descrição: aplicar procedimentos terapêuticos, 
manipulativos, energéticos e vibracionais para 
tratamentos de moléstias psiconeuro funcionais, 
musculoesqueléticas e energéticas; tratar patologias de 
deformidades podais através do uso instrumental 
perfurocortante, medicamentos, de uso tópico e órteses, 
avaliando, disfunções fisiológicas, sistêmicas, 
energéticas e vibracionais através de métodos das 
medicinas oriental e convencional; recomendar a seus 
pacientes/clientes a prática de exercícios, o uso de 
essências florais e fitoterápicos com o objetivo de 
reconduzir ao equilíbrio energético, fisiológico e psico 
orgânico; participar das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão;Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico;Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
e l e t r ô n i c o  d o  p a c i e n t e ; e x e r c e r  o u t r a s  
responsabilidades/atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.
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Função temporária: Médico Anestesista
Descrição: Conhecer, com a devida antecedência, as 
condições clínicas do paciente, decidindo da 
conveniência ou não do ato anestésico, exceto nas 
situações de urgência; avaliar previamente as condições 
de segurança do ambiente, somente praticando o ato 
anestésico quando asseguradas as condições mínimas 
para a sua realização; aplicar anestesia para exames 
especializados e cirurgias, administrando substâncias 
anestésicas para minorar o sofrimento de pacientes com 
processos intensos e possibilitar a realização de exames 
e intervenções cirúrgicas; manter a atenção ao paciente 
no local onde foi realizado o procedimento anestésico, 
monitorar o paciente, acompanhar o transporte do 
paciente  para  sala  ou  centro  de  recuperação  e 
responsabilizar-se  pela  alta  pós-anestésica  do 
paciente; seguir protocolos e registar em prontuários ou 
outros documentos informações  relativas  à  avaliação  
e  à  prescrição  pré-anestésica, evolução clínica e 
tratamento pós-anestésico; participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
d o  p a c i e n t e ; e x e r c e r  o u t r a s  
responsabilidades/atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função temporária: Médico Angiologista
Descrição: Realizar consulta médica e estabelece 
conduta com base na suspeita diagnóstica; solicitar 
exames complementares e/ou pedidos de consulta; 
determinar por escrito prescrição de drogas e cuidados 
especiais; aplicar seus conhecimentos utilizando 
recursos da medicina preventiva e terapêutica para 
promover e recuperar a saúde dos usuários do sistema 
público; preencher e assina formulário de exames; 
realizar procedimentos específicos de diagnóstico e 
tratamento pertinente a sua área de atuação; realizar 
intervenções de pequenas cirurgias; aplicar recursos da 
medicina preventiva e curativa; participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;exercer outras responsabilidades/atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Alergologista Pediatra
Descrição: Realizar diagnostico e tratar doenças e lesões 
afecções alérgicas, localizadas e sistêmicas, realizando 
exame clínico e subsidiário, de crianças e adolescentes, 
para estabelecer o plano terapêutico; Prestar assistência 
médica, efetua exames, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem 
estar da comunidade do Município, bem como, 
desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica;Respeitar o fluxo de 

encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Clínico Geral
Descrição: Prestar assistência médica, efetuar exames, 
emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica para promover a saúde e o bem estar da 
comunidade do Município, bem como, desempenhar 
papel de apoio matricial e de capacitação na sua área 
específica.; Assegurar atendimento integrado ao 
usuário/paciente, promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou 
solicitando, exames clínicos, prescrições de exames e 
medicamentos, cirurgias e perícias; Possibilitar a 
melhoria da qualidade de vida dos usuários/pacientes do 
sistema de saúde do Município, desenvolvendo ações 
preventivas e assistências, promovendo campanhas 
educativas e coordenando grupos específicos de 
trabalho - diabetes, hipertensão, planejamento familiar, 
dependência química, dentre outros; Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão;Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Cirurgião Geral
Descrição: Realizar atendimento na área de cirurgia, 
urgência e emergência; desempenhar funções da 
medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, 
exames, diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e 
acompanhamento dos pacientes, bem como executa 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
à área; Participar, conforme a política interna da 
instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de treinamento, 
quando convocado; Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e 
da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe 
multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos 
exames e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, 
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hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores 
esportivos, entre outros; Realizar atendimento individual, 
individual programado e interdisciplinar a pacientes; 
Efetuar a notificação compulsória de doenças; Realizar 
reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a 
fim de presta informações e orientações sobre a doença 
e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do 
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; Participa de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos 
de pacientes específicos para prestar orientações e 
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre 
os pacientes; Promover reuniões com profissionais da 
área para discutir conduta a ser tomada em casos 
clínicos mais complexos; Participar dos processos de 
avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população;  Participar do processo de aquisição de 
serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; 
Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 
equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em 
sua especialidade, observando a sua correta utilização; 
Orientar os servidores que o auxiliam na execução das 
tarefas típicas do cargo; Participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlata; e representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, 
reuniões com as demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Cardiologista Pediátrico
Descrição: Assegurar atendimento integrado ao 
usuário/paciente (crianças e adolescentes), promovendo 
ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, 
p resc r i ções  de  exames  e  med i camen tos ,  
realizandoperícias; Diagnosticar afecções cardíacas, 
realizando anamnese, auscultação, para estabelecer a 
conduta terapêutica; Supervisionar a realização de 
eletrocardiograma ou executa-lo, manipulando 
eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no 
diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; 
Realizar exames, tais como a angiocardiografia, punções 
e outros exames cardio dinâmicos, utilizando aparelhos e 
instrumental especializado, para determinar com 
exatidão a gravidade e extensão da lesão cardíaca; 
Preparar clinicamente os pacientes para cirurgia, 
acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a 
adequadamente, para prevenir intercorrências e 
acidentes no ato cirúrgico; Fazer o controle periódico de 
doenças hipertensivas, de chagas, toxoplasmose, sífilis 
e cardiopatias isquêmicas;diagnosticar e realizar 
acompanhamento de cardiopatias congênitas;Detecção 
de moléstias reumatismais em crianças e adolescentes; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 

a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Cardiologista 
Descrição: Assegurar atendimento integrado ao 
usuário/paciente promovendo ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças, realizando ou 
solicitando, exames clínicos, prescrições de exames, 
medicamentos e realizando perícias; Diagnosticar 
afecções cardíacas, realizando anamnese, auscultação 
e por outros processos, para estabelecer a conduta 
terapêut ica;  Superv is ionar a real ização de 
eletrocardiograma ou executa-lo, manipulando 
eletrocardiógrafo e monitores, para auxiliar no 
diagnóstico e/ou controlar a evolução do tratamento; 
Rea l i za r  exames  espec ia i s ,  t a i s  como  a  
angiocardiografia, punções e outros exames cardio 
dinâmicos, utilizando aparelhos e instrumental 
especializado, para determinar com exatidão a gravidade 
e extensão da lesão cardíaca; Preparar clinicamente os 
pacientes para cirurgia, acompanhando a evolução da 
cardiopatia, tratando-a adequadamente, para prevenir 
intercorrências e acidentes no ato cirúrgico; Fazer o 
controle periódico de doenças hipertensivas, de chagas, 
toxoplasmose, sífilis e cardiopatias isquêmicas, 
praticando exames clínicos, eletrocardiogramas e 
exames laboratoriais, para prevenir a instalação de 
insuficiências cardíacas, pericardites e outras afecções; 
Fazer detecção de moléstias reumatismais, praticando 
exames clínicos e laboratoriais, para prevenir a 
instalação de futuras cardiopatias; Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Estratégia Saúde da 
Família
Descrição: Realizar assistência integral – promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde – aos 
indivíduos e famílias em todas as fases do 
desenvolvimento humano –ciclos de vida e genero; 
Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade 
de Saúdee, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais equipamentoscomunitários – escolas, 
igrejas,associações; Realizar atividades deacolhimentoa 
todos os usuários em demanda espontânea e 
programada cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de 
diagnósticos, em conformidade com protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras 
normativas técnicas estabelecidas pelos gestores 
(federal, estadual ou municipal), observadas as 
disposições legais da profissão; Realizar e interpretar 
“Testes Rápidos”;Realizar estratificação de risco e 
elaborar plano de cuidados para as pessoas que 
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possuem condições crônicas no território, junto aos 
demais membros da equipe; Encaminhar, quando 
necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-
referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, 
proposto pela referência; Indicar a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
Contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente dos ACS, ACE, Auxiliares de Enfermagem, 
ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da USF; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Alimentar os sistemas de informação em saúde, inclusive 
o prontuário eletrônico do paciente;exercer outras 
responsabilidades/atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Dermatologista
Descrição: Tratar afecções da pele e anexos, 
empregando meios clínicos, para promover ou recuperar 
a saúde; Examinar o paciente, realizando inspeção, 
testes específicos e comparando a parte afetada com a 
pele de regiões sadias, se houver, para estabelecer o 
diagnóstico e o plano terapêutico; Realizar biópsias da 
pele e anexos, retirando fragmentos dos tecidos, para 
exame histopatológico; Prescrever e orientar o 
tratamento clínico, acompanhando a evolução da 
moléstia e a reação orgânica ao tratamento, para 
promover a recuperação da saúde do paciente; Indicar e 
encaminhar o paciente para tratamento cirúrgico ou 
radioterápico, juntando exames e dando orientações, 
para possibilitar o restabelecimento da saúde; 
Comunicar ao serviço epidemiológico dos organismos 
oficiais da saúde os casos de hanseníase e outras 
dermatoses de interesse de saúde pública, 
encaminhando ao mesmo os pacientes ou preenchendo 
fichas especiais, para possibilitar o controle destas 
doenças; Fazer controle dos comunicantes da 
hanseníase, realizando exames físicos especiais, 
laboratoriais e testes de sensibilidade (reação de 
Mitsuda), para prevenir e detectar a instalação da 
moléstia; Realizar pequenas cirurgias, utilizando 
instrumentos especiais, para retirar formações da pele; 
Fazer raspagem de lesões da pele, empregando bisturi, 
para possibilitar exame micológico direto ou cultura; 
Encaminhar pacientes para teste de contato pela 
colocação de substâncias suspeitas, fazendo a 
requis ição por escr i to para diagnost icar  a 
hipersensibilidade; Orientar, coordenar e planejar ações 
integradas de proteção, prevenção, educação, 
preservação, recuperação e reabilitação referentes às 
necessidades individuais e coletivas, visando à 
promoção da saúde integrada ao meio ambiente e aos 
demais seres vivos; Participar das atividades de ensino, 
pesquisas e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;exercer outras responsabilidades/atribuições 

correlatas;e representar, quando designado, a Secretaria 
Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, 
reuniões com as demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Endocrinologista
Descrição: Tratar de doenças endócrinas, metabólicas e 
nutricionais, aplicando medicação adequada e 
realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes 
de metabolismo, para possibilitar a recuperação do 
paciente; Indicar e/ou realizar provas de metabolismo de 
hidratos de carbono, de função supra renal, hipofisária e 
tireoidiana, utilizando medicamentos, equipamentos e 
aparelhos especiais para portadores de doenças 
endócrinas, metabólicas e nutricionais, em especial, 
diabetes e obesidade, indicando os tipos e quantidades 
de alimentos, para possibilitar o controle ou cura dessas 
doenças; Atender a emergências em especial, as 
hipoglicemias, comas diabéticos, insuficiências graves 
da supra-renal, tireotoxicose e comas mixedematoses, 
administrando ou indicando medicação adequada e 
outras medidas de controle, para possibilitar a 
recuperação do paciente; Participar das atividades de 
ensino, pesquisas e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Endocrinologista 
Pediátrico
Descrição: Assegurar atendimento integrado ao 
usuário/paciente (crianças e adolescentes), promovendo 
ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, 
prescrições de exames e medicamentos, cirurgias e 
perícias; Tratar de doenças endócrinas, metabólicas e 
nutricionais, aplicando medicação adequada e 
realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes 
de metabolismo, para possibilitar a recuperação do 
paciente; Indica e/ou realizar provas de metabolismo de 
hidratos de carbono, de função supra renal, hipofisária e 
tireoidiana, utilizando medicamentos, equipamentos e 
aparelhos especiais para portadores de doenças 
endócrinas, metabólicas e nutricionais, em especial, 
diabetes e obesidade, indicando os tipos e quantidades 
de alimentos, para possibilitar o controle ou cura dessas 
doenças; Atender a emergências em especial, as 
hipoglicemias, comas diabéticos, insuficiências graves 
da supra-renal, tireotoxicose e comas mixedematoses, 
administrando ou indicando medicação adequada e 
outras medidas de controle, para possibilitar a 
recuperação do paciente; Participar das atividades de 
ensino, pesquisas e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico;Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
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Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Gastroenterologista 
Descrição: Prestar atendimento médico hospitalar e 
ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, formulando 
diagnósticos e orientando-os no tratamento; Realizar 
exames médicos, emite diagnóstico, prescreve 
medicamentos, na especialidade de Gastroenterologia;  
Prestar atendimento de urgência em Gastroenterologia; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Gastroenterologista 
Pediátrico
Descrição: Assegurar atendimento integrado ao 
usuário/paciente (crianças e adolescentes), promovendo 
ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças, realizando ou solicitando, exames clínicos, 
prescrições de exames e medicamentos, Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Geriatra
Descrição: Prestar atendimento médico hospitalar e 
ambulatorial, examinando pacientes, com doenças que 
acometem o idoso na sua forma biológica e psicossocial, 
com conhecimento em medicina interna e medicina em 
famíl ia, sol ic i tando e interpretando exames 
complementares, formulando diagnósticos e orientando-
os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir 
diagnóstico, prescrever medicamentos, na especialidade 
de Geriatria; Prestar atendimento de urgência em 
Geriatria; Participar das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão;Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico; Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
eletrônico do paciente; Exercer outras responsabilidades 
/ atribuições correlatas; e representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Ginecologista Obstetra
Descrição: Realizar atendimento na área de ginecologia-

obstetrícia; Desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; Realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos 
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por 
sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo e a áreadaespecialidade;examinar 
a paciente fazendo inspeção, palpação e toque, para 
avaliar as condições gerais dos órgãos; Realizar exames 
específicos de colposcopia e colpocitologia, utilizando 
colposcópio e lâminas, para fazer diagnóstico preventivo 
de afecções genitais e orientação terapêutica; Executar 
biópsia de órgãos ou tecidos suspeitos, colhendo 
fragmentos dos mesmos para realizar exame 
anatomopatológico e estabelecer o diagnóstico e a 
conduta terapêutica; Realizar cauterizações do colo 
uterino, empregando termocautério ou outro processo, 
para tratar as lesões existentes; executar cirurgias 
ginecológicas, seguindo as técnicas indicadas a cada 
caso, para corrigir processos orgânicos e extrair órgãos 
ou formações patológicas.; participar de equipe de saúde 
pública, propondo ou orientando condutas, para 
promover programas de prevenção do câncer 
ginecológico e das mamas ou de outras doenças que 
afetam a área genital; Realizar a anamnese, exame 
clínico e obstétrico, requisitar ou realizar testes de 
laboratório, valendo-se de técnicas usuais, para compor 
o quadro clinico e diagnosticar a gravidez; Realizar 
assistência pré-natal de risco habitual e de alto risco, 
conforme protocolos do Ministério da Saúde; Realizar 
assistência ao parto e puerpério;Participar, conforme a 
programação da Secretaria de Saúde de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. 
Assessorar, elaborar e participar de campanhas 
educativas nos campos da saúde pública e da medicina 
preventiva; Participar, articulado com equipe 
multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar exames e 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos 
de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, 
unidades e equipamentos sociais do território; Realizar 
atendimento individual, individual programado e 
individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a 
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões 
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de 
prestar informações e orientações sobre a doença e o 
tratamento a ser realizado; Prestar informações do 
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos 
de pacientes específicos para prestar orientações e 
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre 
os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em 
espaços públicos,privados ou em comunidades, visando 
à divulgação de fatores de risco que favorecem 
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da 
área para discutir conduta a ser tomada em casos 
clínicos mais complexos; Participar dos processos de 
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avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; Realizar diagnóstico da comunidade e 
levantar indicadores de saúde da comunidade para 
avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais; Participar do processo de 
aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos 
à sua área; Orientar e zelar pela preservação e guarda 
dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados 
em sua especialidade, observando a sua correta 
utilização; Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico;Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
e l e t r ô n i c o  d o  p a c i e n t e ; e x e r c e r  o u t r a s  
responsabilidades/atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Hematologista
Descrição: Prestar atendimento médico hospitalar e 
ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e 
interpretando exames complementares, formulando 
diagnósticos e orientando-os no tratamento; Realizar 
exames médicos, emitir diagnóstico, prescreve 
medicamentos, na especialidade de hematologia; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico;Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Infectologista
Descrição: Efetuar acompanhamento clínico de 
pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou 
parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; Realizar 
solicitação de examesdiagnósticos especializados 
relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais para confirmar 
ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; Prestar atendimento em urgências clínicas, 
dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade, de 
forma a desenvolver indicadores de saúde da população; 
Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 
atendimento médico-preventivo, voltado para a 
comunidade em geral; Assumir responsabilidades sobre 
os procedimentos médicos que indica ou do qual 
participa; Responsabilizar-se por qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou 
seu representante legal; Planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 

demais servidores lotados no órgão em que atua; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
d o  p a c i e n t e ;  e x e r c e r  o u t r a s  
responsabilidades/atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Infectologista Pediátrico
Descrição: Efetuar acompanhamento clínico de 
pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou 
parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; Realizar 
solicitação de exames diagnósticos especializados -
relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais para confirmar 
ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; Prestar atendimento em urgências clínicas, 
dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sócio sanitários da comunidade, de 
forma a desenvolver indicadores de saúde da população; 
Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de 
atendimento médico-preventivo, voltado para a 
comunidade em geral; Assumir responsabilidades sobre 
os procedimentos médicos que indica ou do qual 
participa; Responsabilizar-se por qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou 
seu representante legal; Planejar e organizar 
qualif icação, capacitação e treinamento dos 
técnicos;Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico; Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
e l e t r ô n i c o  d o  p a c i e n t e ; e x e r c e r  o u t r a s  
responsabilidades/atribuições correlatas; e representar, 
quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as 
demais Secretarias Municipais.

Função Temporária:  Médico Mastologista
Descrição: Realizar atendimentos médicos a paciente 
envolvendo diagnóstico, comunicação de câncer, 
tratamento, seguimento e prognóstico de doenças 
benignas e malignas da mama; Realizar atendimento 
ambulatorial de doenças benignas de mama; Realizar 
atendimento ambulatorial de doenças malignas  de 
mama;  Rea l i za r  a tend imen to  ambu la to r i a l   
ginecomastia; Realiza procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais, como biopsia de agulha grossa, P.A.A,F, 
curativos, dentre outros; Realizar procedimentos 
cirúrgicos de competência     da    MastologiaParticipar 
de equipes multidisciplinares envolvendo assistentes 
sociais, psicólogos, enfermeiros ou outros, no 
atendimento ao câncer de mama. Elaborar programas de 
rastreamento populacional com mamografia; 
Matriciarequipes de saúde no atendimento primário na 
área de Mastologia; Elaborar programas de promoção a 
saúde das mamas organizando atividades ativas 
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populacionais; Cumprir e aplicar leis e normas da 
Secretaria de Saúde e do SUS; Assessorar e prestar 
suporte técnico de gestão em saúde; Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Nefrologista Pediátrico
Descrição: Diagnosticar afecções nefro urinárias, 
baseando-se em exames clínicos e complementares, 
para estabelecer programa terapêutico, em crianças e 
adolescentes; Tratar das doenças que possam 
comprometer os rins em decorrência de quadros 
hipertensivos arteriais, metabólicos, imunitários, 
degenerativos, infecciosos e outros, prescrevendo 
medicamentos, dieta, repouso e outras medidas 
necessárias, para possibilitar a recuperação da saúde; 
Participar de equipes interdisciplinares, orientando a 
execução de programas de profilaxia de moléstias 
hipertensivas, nefro urinárias e outras, para evitar 
comprometimento funcional ou anatômico do sistema 
nefro urinário; Participar das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; Respeitar o f luxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Neurologista
Descrição: Analisar os sintomas e sinais de podem 
indicar uma doença neurológica de forma isolada ou 
conjunta, tais como: alterações psíquicas, alterações 
motoras, alterações da sensibilidade, alterações da 
função dos nervos do crânio e da Face, manifestações 
como atraso de crescimento, crises epilépticas, 
puberdade precoce,  dores de cabeça, enxaquecas, 
vômitos, rigidez de nuca e muitos outros sintomas que 
podem ser percebidos e encaminhados por médicos 
pediatras, clínicos, ou outros especialistas; Diagnosticar 
e tratar as afecções do sistema nervoso central e 
periférico, assim como o diagnóstico e tratamento das 
afecções que acompanhamos acessos mentais; 
Participar de juntas médicas e de programas voltados 
para a saúde pública; Realizar atendimento em grupos - 
de orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo 
operativo, dentre outros; Participar de equipes 
interdisciplinares, orientando a execução de programas 
de profilaxia de moléstias neurológicas e outras, para 
evitar comprometimento do sistema fisiológico 
neurológico; Compor equipe de saúde mental, 
participando das reuniões do serviço, tanto 

administrativa como técnicas; Participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Neurologista Pediátrico
Descrição: Analisar os sintomas e sinais de podem 
indicar uma doença neurológica de forma isolada ou 
conjunta, tais como: alterações psíquicas, alterações 
motoras, alterações da sensibilidade, alterações da 
função dos nervos do crânio e da Face, manifestações 
como atraso de crescimento, crises epilépticas, 
puberdade precoce,  dores de cabeça, enxaquecas, 
vômitos, rigidez de nuca e muitos outros sintomas que 
podem ser percebidos e encaminhados por médicos 
pediatras, clínicos, ou outros especialistas; Trabalhar 
comumente em equipe com outros profissionais, como 
fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, pedagogo e outros profissionais que 
passam a fazer parte do tratamento de reabilitação do 
paciente; Diagnosticar e tratar as afecções do sistema 
nervoso central e periférico, assim como o diagnóstico e 
tratamento das afecções que acompanhamos acessos 
mentais; Prestar o devido atendimento aos pacientes 
encaminhados por outro especialista; Participar de juntas 
médicas e de programas voltados para a saúde pública; 
Solicitar o concurso de outros médicos especialistas em 
casos que requeiram tal providência; Realizar 
atendimento individual para avaliação médica, 
diagnóstico, prescrição medicamentosa, orientações e 
encaminhamentos; Realizar atendimento em grupos - de 
orientação de medicamentos, psicoterapia, grupo 
operativo, dentre outros; Participar de equipes 
interdisciplinares, orientando a execução de programas 
de profilaxia de moléstias neurológicas e outras, para 
evitar comprometimento do sistema fisiológico 
neurológico; Compor equipe de saúde mental, 
participando das reuniões do serviço, tanto 
administrativa como técnicas; Participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Oftalmologista
Descrição: Examinar os olhos, utilizando técnica e 
aparelhagem especializada, para determinar a acuidade 
visual, vícios de refração e alterações de anatomia 
decorrentes de doenças gerais, como diabetes, 
hipertensão, anemia e outras; Prescrever lentes, 
exercícios ortóticos e medicamentos, baseando-se nos 
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exames realizados e utilizando técnicas e aparelhos 
especiais, para melhorar a visão do paciente ou curar 
afecções do órgão visual; Participar de programa de 
saúde visual especialmente para escolares e 
adolescentes, para orientar na preservação da visão e 
prevenção de cegueira; Participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Otorrinolaringologista 
Pediátrico
Descrição: Realizar consulta médica e estabelecer 
conduta com base na suspeita diagnóstica de patologias 
do âmbito da especialidade; Solicitar exames 
complementares prescrever medicamentos e cuidados 
especiais; Realizar procedimentos específicos de 
diagnóstico e tratamento pertinentes a sua área de 
atuação; Participar das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico; Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
eletrônico do paciente; Exercer outras responsabilidades 
/ atribuições correlatas; e representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Ortopedista Pediátrico
Descrição: Avaliar as condições físico-funcionais do 
paciente, fazendo inspeção, palpação ,observação da 
marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de 
radiografiasou outros exames de imagem, para 
estabelecer o programa de tratamento; Orientare/ou 
executara colocação de aparelhos gessados, goteiras ou 
enfaixamentos,utilizando ataduras de algodão, gesso e 
crepe, para promover a imobilização adequada dos 
membros ou região do corpo afetado; Orientare/ou 
executar a colocação de trações transesqueléticasou 
outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou 
ataduras, para promover a redução óssea ou correção 
osteoarticular; Indicare/ou encaminharpacientes para 
fisioterapia ou reabilitação; Participar de equipes 
multiprofissionais, emitindo pareceres de sua 
especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, 
para prevenir deformidades ou seu agravamento; 
Real iza o tratamento cl ínico, prescrevendo 
medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, 
para promover a recuperação do paciente; Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente;Exerce outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 

a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Ortopedista
Descrição: Avaliar as condições físico-funcionais do 
paciente, fazendo inspeção, palpação, observação da 
marcha ou capacidade funcional, ou pela análise de 
radiografiasou outros exames de imagem,, para 
estabelecer o programa de tratamento; Orientar ou 
executa a colocação de aparelhos gessados, goteiras ou 
enfaixamentos, utilizando ataduras de algodão, gesso e 
crepe, para promover a imobilização adequada dos 
membros ou região do corpo afetado; Orientar ou 
executar a colocação de trações trans esqueléticas ou 
outras, empregando fios metálicos, esparadrapos ou 
ataduras, para promover a redução óssea ou correção 
osteoarticular; Indicar ou encaminhar pacientes para 
fisioterapia ou reabilitação; Participar de equipes 
multiprofissionais, emitindo pareceres de sua 
especialidade, encaminhando ou tratando pacientes, 
para prevenir deformidades ou seu agravamento; 
Realizar o tratamento clínico, prescrevendo 
medicamentos, fisioterapia e alimentação específica, 
para promover a recuperação do paciente;  Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Pneumologista
Descrição: Prestar assistência médica em pneumologia 
efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à 
especialidade e executando tarefas afins; Realizar 
solicitação de exames diagnósticos especializados -
relacionados a sua especialidade; Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais para confirmar ou informar o 
d iagnóst ico;  Emi t i r  d iagnóst ico,  prescrever  
medicamentos relacionados a patologias específicas, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; Prestar atendimento em urgências clínicas, 
dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados na sua 
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de 
saúde da população; Elaborar programas educativos e 
de atendimento médico-preventivo, voltado para a 
comunidade em geral; Planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
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Municipais.

Função Temporária: Médico Pneumologista 
Pediátrico
Descrição: Diagnosticar bronco pneumopatias, valendo-
se de meios clínicos e outros meios auxiliares, para 
estabelecer o plano terapêutico; Promover, juntamente 
com a equipe multiprofissional, a prevenção da 
tuberculose, elaborando programas de diagnóstico 
precoce e tratamento e de controle dos focos, para 
promover a saúde da comunidade; Promover atividades 
de sua especialização, desenvolvendo terapia e outros 
programas de saúde, para tratar ou controlar o 
tratamento de pacientes com insuficiência respiratória; 
Realizar perícia nos portadores de moléstias 
profissionais do sistema respiratório, examinando-os e 
emitindo laudos, para atender a finalidades judiciais, 
previdenciárias e outras afins; Participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; Participar das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do 
paciente;Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Proctologista
Descrição: Prestar assistência médica em proctologia, 
efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à sua 
especialidade e executando tarefas afins; Prestar 
assistência médica preventiva e curativa em 
ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos 
públicos; Examinar o paciente segundo as técnicas da 
semiologia médica, utilizando os instrumentos 
adequados e disponíveis; Realizar o diagnóstico do 
paciente recomendando a terapêutica necessária; 
Encaminhar o paciente ao nível de maior complexidade 
de atendimento, quando esgotadas as condições 
diagnosticas e/ou terapêuticas; Participar de cursos de 
capacitação e projetos de treinamento. Atuar em 
observância das normas do Sistema Único de Saúde; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Psiquiatra
Descrição: Realizar atendimento na área de psiquiatria; 
Desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 

área; Participar, conforme a política da Secretaria de 
Saúde e do SUSde projetos, cursos, eventos, comissões, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de treinamento, 
quando convocado; Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e 
da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe 
multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos 
exames e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica em Unidades de 
Saúde, escolas, igrejas,setores esportivos, entre outros; 
Realizar atendimento individual, individual programado e 
individual interdisciplinar a pacientes; Realizar reuniões 
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de 
prestar informações e orientações sobre a doença e o 
tratamento a ser realizado; Prestar informações do 
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos 
de pacientes específicos para prestar orientações e 
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre 
os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em 
espaços públicos privados ou em comunidades, visando 
à divulgação de fatores de risco que favorecem 
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da 
área para discutir conduta a ser tomada em casos 
clínicos mais complexos; Participar dos processos de 
avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; Realizar diagnóstico da comunidade e 
levantar indicadores de saúde da comunidade para 
avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Psiquiatra Pediátrico
Descrição: Realizar atendimento na área de psiquiatria; 
Desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
área; Participar, conforme a política da Secretaria de 
Saúde e do SUS de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa 
e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua 
área de especialidade; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Assessorar, elaborar e 
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participar de campanhas educativas nos campos da 
saúde pública e da medicina preventiva; Participar, 
articulado com equipe multiprofissional, de programas e 
atividades de educação em saúde visando à melhoria de 
saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos 
exames e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica em Unidades de 
Saúde, escolas, igrejas, setores esportivos, entre outros; 
Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a 
evolução da doença;Realizar atendimento individual, 
individual programado e individual interdisciplinar a 
pacientes; Realizar reuniões com familiares ou 
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e 
orientações sobre a doença e o tratamento a ser 
realizado; Prestar informações do processo saúde-
doença aos indivíduos e a seus familiares ou 
responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através 
de reuniões realizadas com grupos de pacientes 
específicos para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos 
privados ou em comunidades, visando à divulgação de 
fatores de risco que favorecem enfermidades; Promover 
reuniões com profissionais da área para discutir conduta 
a ser tomada em casos clínicos mais complexos; 
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos 
serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da 
comunidade e levantar indicadores de saúde da 
comunidade para avaliação do impacto das ações em 
saúde implementadas por equipe; Representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais;Respeitar o f luxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Pediatra
Descrição: Realizar atendimento na área de pediatria; 
Desempenhar funções da medicina preventiva e 
curativa; Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja 
inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e 
área; Participar, conforme a política da Secretaria de 
Saúde, de projetos, cursos, eventos, comissões, 
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de treinamento, 
quando convocado; Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e 
da medicina preventiva; Participar, articulado com equipe 
multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde visando à melhoria de saúde do 

indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos 
exames e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica em Unidades de 
Saúde, escolas, igrejas,setores esportivos, entre outros; 
Realizar atendimento individual, individual programado e 
individual interdisciplinar a pacientes; Realizar reuniões 
com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de 
prestar informações e orientações sobre a doença e o 
tratamento a ser realizado; Prestar informações do 
processo saúde-doença aos indivíduos e a seus 
familiares ou responsáveis; Participar de grupos 
terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos 
de pacientes específicos para prestar orientações e 
tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre 
os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em 
espaços públicos privados ou em comunidades, visando 
à divulgação de fatores de risco que favorecem 
enfermidades; Promover reuniões com profissionais da 
área para discutir conduta a ser tomada em casos 
clínicos mais complexos; Participar dos processos de 
avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; Realizar diagnóstico da comunidade e 
levantar indicadores de saúde da comunidade para 
avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais; Respeitar o fluxo de 
encaminhamento (referência) do usuário, realizando a 
contrarreferência contendo o plano de cuidado 
terapêutico; Alimentar os sistemas de informação em 
saúde, inclusive o prontuário eletrônico do paciente; 
Exercer outras responsabilidades / atribuições 
correlatas; e representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Pediatra Emergencista
Descrição: Atuar nas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPA's; Examinar o paciente pediátrico, auscultando, 
palpando ou utilizando instrumentos especiais, para 
determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar 
exames complementares; Analisar e interpretar 
resultados de raio-X, bioquímico, hematológico e outros, 
comparando-os com padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico; Prescrever medicamentos 
indicando dosagem e respectiva via de administração, 
assim como cuidados a serem observados para 
conservar ou restabelecer a saúde do paciente 
pediátrico; Emitir atestados médicos, inclusive ode óbito; 
Atender a urgências e emergências: clínicas, cirúrgicas, 
psiquiátricas e/ou traumatológicas; Exercer a regulação 
médica pré-hospitalar e inter-hospitalar; Realizar 
tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica para promover ou recuperar a saúde; 
participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
de cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
11 de Maio de 2022 - Ano XIX

Nº 1906 - Pagina. 25 de 38



informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Regulador
Descrição:Manter a visão global e permanente 
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 de 
demanda, classificação em prioridades de atendimento, 
seleção de meios para atendimento (melhor resposta), 
acompanhamento do atendimento local, determinado do 
local de destino do paciente e orientação telefônica; Dar 
suporte avançado de vida e no trauma em emergências; 
Realizar atividades de emergências pediátricas, 
emergências obstétricas, imobilização, remoção e 
Transporte; Dar suporte em acidentes com múltiplas 
vítimas. Emergências SAMU -192, estado de choque, 
etiologia e quadro clínico, abordagem primária e 
secundária do atendimento inicial a vítimas com 
alterações clínicas ou traumatizadas; Dar atendimento 
inicial a vítimas com alterações clínicas ou 
traumatizadas, atendimento em situações de 
emergências, fraturas, politraumatismo craniano 
encefálico, queimaduras, hemorragias - venosas e 
arterial - e dores tóraco abdominais, estados de coma de 
Glasgow; Conhecer a etiologia, faz previsão  e oferecer 
assistência adequada às necessidades diagnosticadas; 
Rea l i zar  a tend imento  a  v í t ima de  parada 
cardiorrespiratória, escala de trauma, feridas, paciente 
crítico e risco iminente de morte, atividades e funções dos 
membros da equipe, atenção ao recém –nascido, 
psicopatologia, alterações do pensamento, percepção, 
memória, atividade, afetividade, (humor) e (linguagem), 
transtornos, esquizofrênicos, afetivos, neuróticos, de 
personalidades (psicopatas), alcoolismo e toxicomania, 
emergênc ias ps iqu iá t r icas,  a tendimento às 
necessidades humanas básicas, deontologia, ética e 
bioética; Participa das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico; Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
eletrônico do paciente; Exercer outras responsabilidades 
/ atribuições correlatas; e representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais.

Função Temporária: Médico Reumatologista
Descrição: Realizar avaliação e acompanhamento de 
pacientes portadores de doenças reumatológicas; 
Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; 
Participar do acolhimento atendendo as intercorrências 
dos usuários; Garantir a integralidade da atenção à 
saúde do usuário; Desenvolver e/ou participar de 
projetos intersetoriais que concorram para promover a 
saúde das pessoas e de suas famílias; Emitir 
diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a 

patologias específicas, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica; Prestar atendimento em 
urgências clínicas, dentro de atividades afins; Coletar e 
avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 
desenvolver indicadores de saúde da população; 
Elaborar programas educativos e de atendimento médico 
preventivo, voltado para a comunidade em geral; 
Realizar sol ici tação de exames-diagnósticos 
especializados relacionados a sua especialidade; 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, 
comparando-os com os padrões normais para confirmar 
ou informar o diagnóstico; Participar de reuniões da 
unidade e outras sempre que convocado pelos 
superiores; Participar de capacitações e treinamentos 
sempre que necessário ou que convocado pela gestão 
da unidade; Planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua; Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; Respeitar o 
fluxo de encaminhamento (referência) do usuário, 
realizando a contrarreferência contendo o plano de 
cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Socorrista
Descrição: Atuar nas Unidades de Pronto Atendimento – 
UPA's ou no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU; Examinar o paciente, auscultando, palpando ou 
utilizando instrumentos especiais, para determinar 
diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames 
complementares; Analisar e interpretar resultados de 
raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-
os com padrões normais, para confirmar ou informar o 
diagnóstico; Prescrever medicamentos indicando 
dosagem e respectiva via de administração, assim como 
cuidados a serem observados para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente; Emitir atestados 
médicos inclusive ode óbito; Atender a urgências e 
emergências: clínicas, cirúrgicas, obstétricas, 
psiquiátricas e/ou traumatológicas; Exercer a regulação 
médica pré-hospitalar e inter-hospitalar; Manter a visão 
global e permanente atualizada dos meios disponíveis 
para o atendimento pré-hospitalar e das portas de 
urgência; Recepcionar os chamados de auxílio, análise 
de demanda, classificação em prioridades de 
atendimento, seleção de meios para atendimento 
(melhor resposta), acompanhamento do atendimento 
local, determinado do local de destino do paciente e 
orientação telefônica; Realizar tratamento para diversos 
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina 
preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o 
bem-estar da comunidade do Município, bem como, 
desempenhar papel de apoio matricial e de capacitação 
na sua área específica; Assegurar o atendimento 
integrado ao usuário/paciente, promovendo ações de 
prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças; 
Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
Respeitar o fluxo de encaminhamento (referência) do 
usuário, realizando a contrarreferência contendo o plano 
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de cuidado terapêutico; Alimentar os sistemas de 
informação em saúde, inclusive o prontuário eletrônico 
do paciente; Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas; e representar, quando designado, 
a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, 
Comissões, reuniões com as demais Secretarias 
Municipais.

Função Temporária: Médico Urologista
Realizar exames locais, fazendo inspeção, palpação, 
percussão e toque, para avaliar as condições gerais dos 
órgãos; Realizar exames endoscópicos de uretra, bexiga 
e ureteres, utilizando cistoscópios, para analisar as 
condições das paredes internas desses órgãos; Orientar 
ou executar cateterismos especiais e dilatações uretrais, 
utilizando sondas gomadas ou metálicas, para 
possibilitar a função excretora nos casos de 
estreitamento ou obstrução das vias urinárias; Realizar 
intervenções cirúrgicas, empregando as técnicas 
indicadas para cada caso, para corrigir anomalias 
congênitas ou adquiridas, extirpar órgãos ou formações 
patológicas e possibilitar ou melhorar a função excretora; 
Selecionar e preparar doador em caso de transplante 
renal, fazendo exames clínicos e complementares de 
laboratório, para possibilitar ao paciente receptor a 
recuperação da função fisiológica da excreção; Realizar 
profilaxia das moléstias venéreas, empregando meios 
adequados, como orientação, entrevistas, palestras e 
cursos, para diminuir a incidência e a gravidade dessas 
moléstias; Participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; Participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; Respeitar o fluxo de encaminhamento 
(referência) do usuário, realizando a contrarreferência 
contendo o plano de cuidado terapêutico; Alimentar os 
sistemas de informação em saúde, inclusive o prontuário 
eletrônico do paciente; Exercer outras responsabilidades 
/ atribuições correlatas; e representar, quando 
designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em 
Conselhos, Comissões, reuniões com as demais 
Secretarias Municipais.

ANEXO II
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS 

PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
EDITAL Nº 002 /2022

1. A avaliação de títulos será efetuada pela Comissão de 
Avaliação de Títulos, que a seu critério, poderá convocar 
técnicos para atividades de auxílio em áreas específicas 
da seleção.

2. A experiência profissional será comprovada da 
seguinte forma:

a) Carteira de trabalho, frente e verso dos dados 
pessoais e da folha de contrato de trabalho com data de 
admissão e saída, cargo (somente pontuará quando 
correlata à função pretendida) e assinatura do 
empregador comprovando a experiência;

b) Caso a “data de saída” não conste na folha de contrato 

da Carteira de Trabalho, o candidato deverá anexar 
declaração do empregador informando a continuação do 
vínculo;
c) Declarações ou atestados de experiência profissional 
na área de atuação pretendida, com nome e CNPJ da 
empresa, data de admissão e data de saída, função e 
atividades desempenhadas e assinatura do responsável 
com carimbo;
d) Contrato de trabalho constando a identificação do 
contratado e contratante, data de admissão e data de 
saída, função e atividades desempenhadas e assinatura 
do responsável com carimbo.

DA FUNÇÃO
Função Temporária: Atendente de Consultório 
Dentário 

Função Temporária: Enfermeiro 40h

Função Temporária: Enfermeiro 30h
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Alínea  Títulos  
Quantidade 
máxima de 

títulos  

Pontos por 
título 

Pontuação 
Máxima  

A 
Curso de Atualização ou Aperfeiçoamento na 
área de Saúde Bucal e/ou Atenção Básica 
com carga horária mínima de 40 horas  

02 10 20 

B 
Curso de treinamento ou participação em 
congressos na área de Saúde Bucal, com 
carga horária mínima de 16 horas  

02 05 10 

C 
Experiência profissional em Unidades de 
Saúde, Estratégia de saúde da família e/ou 
Centros de Especialidades.  

04 
05 pontos / 

ano 
20 

D 
Experiência profissional comprovada em 
outros serviços de saúde bucal (públicos ou 
privados).  

04 
05 pontos / 

ano 
20 

TOTAL  70 

 

Alínea Títulos 
Quantidade 
máxima de 

título 

Pontos 
por título 

Pontuação 
máxima 

 

A 

Diploma de curso de pós -graduação Stricto 
Sensu em nível de mestrado e/ou 
doutorado na área da  função 
temporária.  

2 10 20 

 

B 

Certificado de especialização e/ou 
residência em Saúde Coletiva ou Saúde 
Pública ou Saúde da Família, com carga 
horária mínima de 360 horas.  

1 20 20 

 

C 

Certificado, devidamente registrado, de 
curso de pós graduação  em nível de 
especialização na área da função 
temporária, com carga horária mínima de 
360 horas.  

1 5 

 
 
5 
 
 

 

D 
Cursos, treinamentos e/ou congressos, na 
área de Enfermagem, com carga horária 
mínima de 20 horas.  

2 10 20 
 

E 

Experiência técnico -profissional na área de 
formação da função temporária, em 
Unidade Básica de Saúde e/ou em 
Estratégia Saúde da Família.  

4 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto / dia 

20 

 

F 
Experiência profissional comprovada em 
outros serviços de saúde (públicos ou 
privados).  

3 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto/dia 

15 
 

 

TOTAL 100  

 

Alínea Títulos 
Quantidade 
máxima de 

título 

Pontos 
por título 

Pontuação 
máxima 

 

A 

Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de mestrado e/ou 
doutorado na área da função 
temporária. 

2 10 20 

 

B 

Certificado de especialização e/ou 
residência em Saúde Coletiva ou Saúde 
Pública ou Urgência e Emergência, com 
carga horária mínima de 360 horas. 

1 20 20 

 

C 

Certificado, devidamente registrado, de 
curso de pós graduação em nível de 
especialização na área da função 
temporária, com carga horária mínima de 
360 horas. 

1 5 

 
 
5 
 
 

 

D 
Cursos, treinamentos e/ou congressos, na 
área de Enfermagem, com carga horária 
mínima de 20 horas. 

2 10 20 
 

E 
Experiência técnico-profissional na área de 
formação da função temporária, em 
Unidades de Urgência e Emergência. 

4 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto / dia 

20 

 

F 
Experiência profissional comprovada em 
outros serviços de saúde (públicos ou 
privados). 

3 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto/dia 

15 
 

 

TOTAL 100  

 



Função Temporária: Médico

Função Temporária: Odontólogo  20 h/40 h

ANEXO III
DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÃO 

TEMPORÁRIA - PEDIDO DE FINAL DE FILA
EDITAL Nº 002 /2022

Eu,________________________________________, 
candidato(a) classificado(a) em ___º lugar no Processo 
Seletivo Simplificado, realizado pela Prefeitura Municipal 
de Camaçari para contratação de Função Temporária de 
_______________________, homologado mediante 
Edital nº___/20XX, de ___/___/20XX, publicado no 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Camaçari de 
_ _ _ / _ _ _ / 2 0 X X ,  D E C L A R O  q u e :  D e s i s t o  
TEMPORARIAMENTE da minha nomeação e solicito 
reposicionamento ao final da fila de aprovados, 
observando-se a ordem classificatória do certame. Estou 
ciente de que a minha nomeação poderá ou não se 
efetivar no período da vigência do referido Processo 
Seletivo Simplificado. Camaçari, Ba ___de _________ 
de 20___ .

____________________________________________
ASSINATURA

ATA DE JULGAMENTO 

Todos os membros presentes da Junta de Julgamento, 
na sessão ocorrida dia 07/12/2021, decidiu por 
unanimidade pela PROCEDÊNCIA do Auto de Infração 
Nº 2505/2021, referente ao Processo Fiscal nº 
01991.22.09.865.2021.

JULIANA NEVES DOS SANTOS MACÊDO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE JULGAMENTO

RESOLUÇÃO Nº 25/2022
DE 09 DE MAIO DE 2022

D i v u l g a  l i s t a  p r e l i m i n a r  d e  
proponentes habilitados na fase 
d o c u m e n t a l  d o  E d i t a l  d e  
Credenciamento Cidade Cultural 
01/2021. 

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de 
concurso. 

RESOLVE

Art. 1º - Divulgar, em anexo único da presente 
Resolução, lista preliminar proponentes habilitados na 
fase documental do segundo período de inscrições do 
edital de credenciamento n° 01/2021, Cidade Cultural, 
abrindo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
desta publicação, para interposição de recursos. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

GUIDA SHNITMAN QUEIROZ
PRESIDENTE DA CEASC
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Alínea Títulos 
Quantidade 
máxima de  

título 

Pontos 
por título  

Pontuação 
máxima  

 

A 

Diploma de curso de pós -graduação Stricto 
Sensu em nível de doutorado na área da 
função 
temporária.  

1 20 20 

 

B 

Diploma de curso de pós-graduação Stricto 
Sensu em nível de mestrado com 
aprovação da Dissertação, na área  
da função temporária.  

1 10 10 

 

C 
Certificado de residência na área da 
função temporária.  

1 10 10 
 

D 

Certificado, devidamente registrado, de 
curso de pós graduação  em nível de 
especialização na área da função 
temporária, com carga horária mínima de 
360 horas.  

1 10 10 

 

E 
Cursos, treinamentos e/ou congressos, na 
área da função temporária, com carga 
horária mínima de 20 horas.  

2 5 10 
 

F 

Experiência profissional comprovada em 
outros serviços de saúde (públicos ou 
privados), área do cargo para o qual está 
concorrendo.  

4 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto/dia 

20 

 

TOTAL  80  

 

Alínea Títulos 
Quantidade 
máxima de 

título 

Pontos por  
título 

Pontuação 
máxima 

 

A 

Diploma de curso de pós -graduação 
Stricto Sensu em nível de mestrado e/ou 
doutorado na área da função  
temporária.  

2 10 20 

 

B 

Certificado de especialização e/ou 
residência em Saúde Coletiva ou Saúde 
Pública ou Saúde da Família, com carga 
horária mínima de 360 horas.  

1 20 20 

 

C 

Certificado, devidamente registrado, de 
curso de pós -graduação em nível de 
especialização na área da função 
temporária, com carga horária mínima de 
360 horas.  

1 10 10 

 

D 
Cursos, treinamentos e/ou congressos, na 
área da função temporária, com carga 
horária mínima de 20 horas.  

2 5 10 
 

E 

Experiência técnico -profissional em 
Unidade Básica de Saúde, em Estratégia 
Saúde da Família e/ou Atenção Básica, na 
área 

4 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto/dia 

20 

 

F 

Experiência profissional comprovada em 
outros serviços de saúde (públicos ou 
privados), área do cargo para o qual está 
concorrendo.  

4 

05 pontos / 
ano 

0.01370 
ponto/dia 

20 

 

TOTAL 100  
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE
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ANEXO ÚNICO
Lista Preliminar de Habilitados do 2º 

período de inscrições- Edital de 
Credenciamento nº 001/2021 - CEASC – 

Edital Cidade Cultural
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IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL

APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO 
CONTRATO Nº 0150/2019 DE 12 DE FEVEREIRO DE 
2019 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI E CARLA MAIA DE MELO EIRELI – ME.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pela secretária 
RENOILDES SANTOS OLIVEIRA, portador do R.G nº 
4798384-10 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
6 4 1 . 1 4 9 . 2 9 5 - 6 8 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0150/2019, conforme Processo nº 
1334.11.07.350.2018 que se regerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal  nº 8.666/1993, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes.
Instrumento vinculante: Processo Licitatório de 
dispensa Nº 0006/2018.

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA, CONFORME 
DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 42/2018 – 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA – SEDES.

FUNDAMENTO: com base no Art. 65, §8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2022, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente: 

Camaçari-BA, 16 de fevereiro de 2022.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

									                                Realizada em 06/04/2022

Participação
Membro nato do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 

Membros do Comitê de Investimentos:	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Milena Tavares do Sacramento
 
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Rodrigo Figueiredo – Representante da Itaú Asset
César Henrique Domingos – Representante da Itaú  
Asset
Kleber Osman – Representante da área fiduciária da 
Itaú Asset
Carolina Ferreira Falcão – Representante da área de 
riscos da Itaú Asset
Christiano Costa Duarte Silva – Representante da área 
de Compliance da Itaú Asset
Gerson Konishi – Representante da área de gestão da 
Itaú Asset

Secretária: Milena Tavares do Sacramento

Pauta da Reunião
I. Realização de Due Diligence na Asset do Banco 
Itaú em São Paulo;
II. O que ocorrer;

Anexo
1. Questionário de visita técnica

Reunião 
Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 15h, reuniram-se extraordinariamente na Asset 
do Banco Itaú, localizada na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima – São Paulo, os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES e MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, com a participação dos 
seguintes convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 
gabinete, além de RODRIGO FIGUEIREDO, CÉSAR 
HENRIQUE DOMINGOS, KLEBER OSMAN, CAROLINA  
FERREIRA FALCÃO, CHRISTIANO COSTA DUARTE 
SILVA, GERSON KONISHI, representantes da ASSET 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
11 de Maio de 2022 - Ano XIX
Nº 1906 - Pagina. 30 de 38

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VALOR R$ 72.000,00 
 

ÓRGÃO UNIDADE PROJETO ATIVIDADE 
ELEMENT

O DE 
DESPESA 

FONTE 

15 - SEDES – 
SECRETARIA 

DE 
DESENVOLVIM
ENTO SOCIAL E 

CIDADANIA 

15.37 – FMAS-  
FUNDO 

MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

4050 – CONCESSÃO DO 
BOLSA SOCIAL 
MUNICIPAL 
 
 

3.3.90.39 –  
OUTROS 

SERVIÇOS 
DE 

TERCEIRO
S – 

PESSOA 
JURÍDICA 

 
 

15000000 
 

15 - SEDES – 
SECRETARIA 

DE 
DESENVOLVIM
ENTO SOCIAL E 

CIDADANIA 

15.15 - SEDES – 
SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMEN
TO SOCIAL E 
CIDADANIA –  

 

2008 – MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS E APOIO 
ADMINISTRATIVO 

3.3.90.39–  
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SERVIÇOS 
DE 

TERCEIRO
S – 
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JURÍDICA 

 
 
 

15000000 
 

 



do Banco Itaú. Após verificação do quórum legal para 
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: I. 
Realização de Due Diligence na Asset do Banco Itaú 
em São Paulo; II. O que ocorrer; Aberta a reunião, o 
membro nato PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Em seguida, comunicou aos 
presentes que a realização de Due Diligence presencial 
foi implementada no planejamento estratégico do Comitê 
de Investimentos de 2022, com o objetivo de agregar 
melhorias contínuas de gestão. Continuamente, 
discorreu sobre algumas atribuições que o Comitê de 
Investimentos possui, como aprovar o credenciamento 
das Instituições financeiras e dos fundos de 
investimentos. Analisar produtos de investimentos para 
indicar os ativos que receberão aporte ou resgate, ou 
seja, operam o dia a dia decisório dos investimentos. 
Ressaltou que todos os membros do órgão colegiado 
possuem certificações na área financeira e que estão 
sempre em busca de melhores práticas de gestão. Ato 
contínuo, o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, discorreu que o Comitê tem buscado se 
capacitar para compreender a complexidade do mercado 
financeiro. Informou que o ISSM possui pró-gestão nível 
II e que é constante a busca por boas práticas de 
governança e transparência. Ponderou que além da Due 
Diligence, também estamos em busca de investimentos 
que sejam aderentes a Política de investimentos de 2022 
do ISSM e que dentro da nossa realidade possa 
possibilitar o alcance da meta atuarial. CÉSAR 
H E N R I Q U E  D O M I N G O S ,  a g r a d e c e u  o s  
esclarecimentos e discorreu que apresentará 
alternativas de investimentos no final da reunião. Dando 
continuidade à reunião, passou a palavra para KLEBER 
OSMAN, representante da superintendência fiduciária 
da Asset do Itaú. O mesmo explanou que a área fiduciária 
é composta por aproximadamente 70 pessoas, 
distribuídas entre os setores de enquadramentos, riscos 
fiduciários, fundos estruturados e produtos. Discorreu 
que a melhoria dos processos exige análise minuciosa 
dos dados e que desde a criação do fundo, é seguido um 
fluxo, onde várias áreas avaliam a possibilidade de 
aquisição ou não dos ativos. Informou que, a rotina 
envolve também o envio de relatórios gerenciais, reporte 
de acompanhamento de enquadramento e correção para 
resolução de desenquadramentos. Além de a avaliação 
dos produtos e riscos a serem mitigados, a avaliação de 
impactos e mudanças regulatórias. Seguiu discorrendo 
que há implantação de regras, configuração de rating, 
programação e compliance. Informou que desde o 
momento que o gestor cria a boleta no pré trading existe 
um motor de compliance checando todas as regras do 
fundo e se a boleta está apta a compor o fundo. Há ainda 
um sistema interno que guarda todo o histórico de 
desenquadramento dos fundos e esses dados são 
informados ao gestor para que seja solucionado. Se não 
for resolvido o caso é reportado para comitê que avalia 
essas situações. Informou que há um rigoroso controle 
que avalia se as empresas adquiridas para compor os 
fundos possuem envolvimento com lavagem de dinheiro. 
Neste momento o gestor de recursos solicitou a palavra e 
explanou que entender esses fluxos e conhecer a 
quantidade de controles envolvidos proporcionam mais 

tranquilidade. ACÁCIA CHAVES REIS parabenizou a 
apresentação e comentou como é interessante saber 
como a interação entre os setores acontece na prática. 
Ato contínuo, foi passada a palavra para CAROLINA 
FERREIRA FALCÃO, apresentar sobre a área de riscos 
da Itaú Asset. A qual, informou que esta é uma área que 
participa ativamente desde a concepção do produto, 
inteirando-se da definição do apetite ao risco, para 
definição de melhor métrica e a partir daí monitorar os 
limites. Ressaltou ser um papel importante no fator de 
decisão, pois acompanha o comportamento do fundo e 
apoia a gestão mesmo antes do limite ser extrapolado. 
Comunicou que todos os produtos, sejam novos ou em 
processo de alteração tem uma governança bastante 
rígida, passa por comitês e várias áreas são pareceristas 
para avaliar. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES perguntou sobre como funciona a análise 
para definição dos prazos de liquidez dos fundos. A 
executiva informou que se o gestor quer reduzir o prazo 
ou fazer nascer um produto com prazo mais curto é 
solicitada a carteira teórica para que sejam feitas 
simulações. Dentro do escopo, a área de risco avalia se o 
produto está em compliance e busca informações como 
histórico de volume de negociações em um dado tempo, 
comparando também com as negociações em períodos 
de cenários de estresse. Se não for possível fazer esse 
tipo de verificação será apresentado uma condicionante 
ou será solicitado que o prazo seja aumentado. Informou 
que a área de risco tem poder de voto e de veto, pois é 
preciso ter as justificativas de liquidez para a carteira 
pretendida. Portanto, a estrutura do produto que define o 
prazo de liquidez. Em seguida, passou a palavra para 
CHRISTIANO COSTA DUARTE SILVA, que representou 
a área de compliance. O mesmo informou que o Itaú atua 
com 3 linhas de defesa dos principais riscos e eventos 
que podem impactar o negócio. A primeira sendo as 
áreas de negócio, onde o próprio business identifica, faz 
a gestão e atua na implementação de ações para corrigir 
qualquer eventual problema. A segunda linha entra com 
riscos operacionais, controles internos e compliance, que 
fazem todo o trabalho para garantir que não só o 
ambiente de controle esteja adequado, como também 
esteja aderente às normas e regulamentações internas 
ou externas. E a terceira linha é a auditoria interna que faz 
o trabalho de observância de toda a estrutura. Entrando 
especificamente na área de compliance tem a atividade 
de monitorar o ambiente regulatório, para proteção de 
integridade e ética do Banco e cumprir os requisitos 
regulatórios do mercado, observar se o comportamento 
das mesas frente ao mercado está adequado, além da 
governança de produtos e atendimento de due diligence 
dos clientes e contrapartes. Sobre a segurança da 
informação, informou que os computadores não 
permitem extração de nenhum tipo de informação e que 
não há drives que possam servir de canal para saída de 
informação do computador. Esclareceu que quando a 
informação sai por e-mail, tem um sistema de controle 
para verificar se as informações podem configurar 
vazamento de informações de clientes. Comentou que as 
atividades de negócio que possam ter conflito de 
interesses são segregadas e possuem acesso 
controlado. As informações são criptografadas para que 
em caso de furto outras pessoas não consigam 
efetivamente acessá-las. Continuamente, passou a 
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palavra para GERSON KONISH, responsável por fazer a 
interlocução entre o gestor do fundo e os clientes. 
Informou que o Banco Itaú está se reinventando, com a 
criação do sistema de multimesas com Assets 
independentes. E continuamente, apresentou a 
estratégia do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS 
RF LP FIC FI, CNPJ nº 40.635.061/0001-40, que tem a 
equipe liderada por Marcelo Mendes. Frisou ser um 
gestor com excelente histórico no mercado. Noticiou que 
o fundo fechou 2021 com 210% do CDI. É um fundo ativo, 
que busca superar o CDI no longo prazo, atuando nos 
mercados de juros e índices de preços locais, com 
flexibilidade para atuar no mercado internacional de 
juros. Explanou que o gestor traça um cenário base de 
como o mercado pode reagir no curto ou médio prazo, 
com contribuição de especialistas de cada área e 
verificam como irão se posicionar de acordo com as 
oportunidades do mercado, vinculam também 
alternativas protetivas para balancear o risco da carteira. 
MILENA TAVARES DO SACRAMENTO solicitou a 
palavra e exprimiu sobre a importância da atuação dos 
gestores que buscam ativamente cenários alternativos 
para adequar o fundo ao momento do mercado e assim 
ter mais possibilidade de se ter uma performance 
satisfatória. O membro nato PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, perguntou se o CNPJ 
vinculado como gestor do fundo é o do gestor da 
multimesa ou da Asset do Itaú, pois existe uma trava na 
Política de Investimentos do ISSM que limita a aplicação 
nos 20 maiores gestores do Ranking Anbima. GERSON 
KONISH esclareceu que o CNPJ é o da Asset do Itaú. 
Comentou que funciona como uma parceria, que teve por 
objetivo selecionar e trazer para a Asset gestores com 
excelente histórico de desempenho. Nesse formato de 
multimesas os gestores se tornam sócios dos fundos, 
mas utilizam a estrutura da Itaú Asset, além de terem 
acesso aos consultores locais e externos que compõe o 
grupo Itaú. Em seguida PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES questionou porque os fundos 
têm dificuldade em atrelar o rendimento ao IPCA. O 
executivo explicou que o descasamento do prazo 
impossibilita essa opção, pois os fundos têm duração de 
longo prazo e os títulos atrelados ao IPCA tem duração 
pré determinadas, portanto quando o fundo é criado com 
esse propósito precisam estar alinhados com essas 
questões. Explicou também que o IPCA não é um índice 
replicável, pois ele traz um juro real vinculado, o que gera 
volatilidade. Dando continuidade à reunião, passou a  
palavra para CÉSAR HENRIQUE DOMINGOS que  
recomendou que o ISSM aplique em índices IDKA-2, 
IMA-B 5 e fundos ativos que busquem superar o CDI. 
Nesse sentido, indicou os fundos mencionados a seguir: 
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RENDA FIXA LP 
FIC, CNPJ nº 41.200.277/0001-45. Estratégia de renda 
fixa que busca superar IPCA + 3% no médio e no longo 
prazo, através de uma gestão ativa de risco de mercado e 
risco de crédito, atuando nos mercados de juros, índices 
de preço e crédito privado no Brasil. Possui lastro da 
carteira tanto em títulos públicos quanto em crédito 
corporativo, que estejam atrelados ao IPCA. ITAÚ 
INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC, 
CNPJ nº 32.972.942/0001-28. Fundo que combina as 
principais estratégias de Renda Fixa da Itaú Asset de 
forma dinâmica e eficiente com objetivo de superar o CDI 

no longo prazo. Atua nos mercados de juros e índices de 
preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado de 
juros internacional. ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF 
LP FICFI, CNPJ nº 29.241.799/0001-90, alternativa para 
investimentos em Renda Fixa com gestão ágil e dinâmica 
nos mercados de juros nominais e reais. Também busca 
superar o CDI no longo prazo, cuja estratégia consiste na 
atuação comprada ou vendida em taxas de juros reais e 
nominais, inclinação de curva e inflação, com 
flexibilidade para capturar oportunidades de curto e 
médio prazos. Por fim, o gestor de recursos e presidente 
do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, informou que ficará dispensada as 
assinaturas de RODRIGO FIGUEIREDO, CÉSAR 
HENRIQUE DOMINGOS, KLEBER OSMAN, CAROLINA  
FERREIRA FALCÃO, CHRISTIANO COSTA DUARTE 
SILVA, GERSON KONISHI, representantes da ASSET 
do Banco Itaú, devendo, para tanto, ser registrada a 
assinada pelos demais participantes. E nada mais 
havendo passível de registro, encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada eletronicamente.     

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE - CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

                                         Realizada em 07/04/2022

Participação
Membro nato do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Milena Tavares do Sacramento 

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
João Carlos Mansur – CEO do grupo REAG 
Investimentos
Octávio Vaz – Representante da REAG Investimentos

Secretária: Milena Tavares do Sacramento

Pauta da Reunião
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I. Realização de Due Diligence na sede da REAG 
Investimentos em São Paulo;
II. O que ocorrer;

Reunião 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 10h, reuniram-se extraordinariamente na sede 
da REAG Investimentos, localizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, Edifício Plaza Iguatemi – São 
Paulo, os membros do Comitê de Investimentos, sob a 
presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES e MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, com a participação dos seguintes 
convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, 
além de JOÃO CARLOS MANSUR E OCTÁVIO VAZ, 
representantes da REAG Investimentos. Após 
verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: I. Realização de Due 
Diligence na sede da REAG Investimentos em São 
Paulo; II. O que ocorrer; Aberta a reunião, o membro 
nato PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES registrou a presença dos membros e 
convidados supracitados. Em seguida, comunicou aos 
representantes da REAG sobre a implementação de Due 
Diligence no planejamento estratégico do Comitê de 
Investimentos de 2022, com o objetivo de agregar 
melhorias contínuas de gestão. Em seguida, passou a 
palavra para OCTÁVIO VAZ, representante da REAG 
Investimentos. O qual informou que a REAG é um grupo 
financeiro independente focado no desenvolvimento de 
soluções de investimento e crédito. Oferecem um amplo 
portfólio de produtos e de serviços integrados que 
permitem atender às singularidades de cada cliente, 
considerando suas demandas específicas e os 
diferentes perfis de suitability. Possuem atualmente 180 
fundos ativos, mais de R$ 66.000.000.000,00 (sessenta 
e seis bilhões de reais) sob gestão e ocupam atualmente 
o 14º lugar no ranking da ANBIMA. Contam com a 
atuação de 120 colaboradores. Explicou que há 
segregação das funções e atividades, com uma Chinese 
Wall eficiente. Justificou que a parte de administração 
dos fundos fica em prédio separado da gestão. Há 
também comitês responsáveis por gerir cada área da 
empresa. Informou que contrataram e implementaram só 
no último ano mais 7 programas de Tecnologia da 
Informação – TI, voltados para gestão, com o propósito 
de fazer cruzamento de dados, auxiliar no controle, 
monitorar desenquadramentos e atualizar demandas de 
sistemas regulatórios. Noticiou serem uma empresa full 
service, pois possuem administração, gestão, custódia, 
escr i turação, representação de invest idores 
estrangeiros, liquidação financeira, crédito e gestão de 
patrimônio. Estão sendo avaliados pela agência de 
Rating Fitch há 4 anos, estando classificados como mais 
alta qualidade, AAA. Comunicou também que seus 
balanços estão sendo auditados sem ressalva pela Price 
Water House. Em seguida, abordou sobre o fundo REAG 
MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE 
I N V E S T I M E N T O  I M O B I L I Á R I O ,  C N P J  n º  
17.374.696/0001-19, que o Instituto é cotista. Inteirou 
que  o  re fe r ido  fundo  possu i  s i te  p rópr io  

( ) onde são http://www.reagmultiativos.com.br

divulgadas todas as informações sobre o fundo. 
Disponibilizam relatórios de gestão mensalmente, fatos 
relevantes, regulamentos, convocação de assembleias, 
atas, entre outros. Mencionou que o objetivo do fundo é a 
realização de investimentos imobiliários diversificados, 
prioritariamente prontos com renda estabelecida ou 
potencialmente crescente, ou empreendimentos em 
construção que potencialmente gerem rendimentos 
mensais constantes através da aquisição de parcelas 
e/ou totalidade de empreendimentos imobiliários, para 
posterior alienação, locação ou arrendamento. O fundo é 
composto: i) pelo edifício Domo corporate, localizado na 
Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, o edifício “DOMO CORPORATE”, faz parte do 
Complexo Domo Business, é composto por 27 
pavimentos com 94 unidades autônomas (escritórios), as 
quais possuem o direito de uso de 10 vagas de garagem 
cada uma, totalizando área privativa de 30.600,60m²; ii) 
pelo empreendimento Atlântica Mall, localizado na 
Avenida Atlântica, 5111, Chácara Meyer, Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo. Localizado em uma 
avenida de bom movimento, com duas pistas de 3 faixas 
de cada lado e com um poder aquisitivo da região de 
médio alto. Caracterizado como um Strip Mall, o 
empreendimento conta com 4.638 m² em 15 lojas e um 
estacionamento com 117 vagas, sendo 35 cobertas e iii) 
pelo Galpão Industrial (Globalpack), que fica localizado 
em um condomínio misto, dentro de um distrito industrial, 
com acesso pela rodovia Presidente Dutra no estado do 
RJ – Município de Queimados. Possui uma composição 
mista, podendo ser instaladas empresas de logística ou 
industriais. Informou que no mês de março os ativos do 
fundo ainda mantiveram seus níveis de vacância 
inalterados. Informou que, No Domo Corporate foram 
comunicados da intenção da locatária "HP" de devolver 
os quatro conjuntos locados no 17º andar. Desse modo, a 
"HP" que tinha quatro andares inteiros, passará a ocupar 
um total de três. O principal motivo da devolução foi a 
adaptação de seus colaboradores ao sistema de home 
office, tornando, na visão da empresa, desnecessário 
manter estes conjuntos. A locatária está ciente da 
aplicação de multas a serem pagas pela devolução 
antecipada dos conjuntos e a previsão de saída é para o 
final do mês de maio. Além da evasão após a pandemia 
de outros inquilinos que também tinham como atividade 
atendimentos por call center. Noticiou que, em 
contrapartida algumas empresas do segmento de saúde 
como Sírio Libanês, Intermédica e Rede D'or locaram 
algumas unidades recentemente. Estando atualmente 
com taxa de ocupação de 50%, mas como o preço médio 
está maior do que antes da pandemia, o retorno 
financeiro está melhor do que quando estava com taxa de 
ocupação de 85%. Informou que continuam com a 
estratégia focada na diminuição da vacância do Domo 
Corporate, principal ativo do fundo, através de ações 
comerciais direcionadas visando atingir grande parte das 
empresas comercializadoras de lajes comerciais. O 
objetivo é formar uma carteira de clientes que sejam 
diversificados, descorrelacionados que consigam passar 
por cenários adversos que deem rentabilidade acima da 
média. E que, apesar da situação adversa no cenário 
geral, a nova equipe de gestão voltou a distribuir 
rendimentos aos investidores do RMAI11 e vem 
trabalhando os ativos e o comercial para aumentar seu 
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valor e tornar o fundo cada vez mais competitivo em 
relação ao seu peer group. O foco será em ter 
rendimentos lineares e compatíveis com os ativos 
investidos. PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES solicitou a palavra e perguntou pela 
discrepância existente entre a avaliação patrimonial do 
fundo e o seu valor de mercado.  OCTÁVIO VAZ justificou 
que quando a nova gestão ingressou receberam o ativo 
Domo Corporate inacabado, sem possibilidade de 
locação e que por isso foi necessário passar por um 
período de organização. Inteirou que conseguiram fechar 
contrato com uma multinacional por 8 anos e 
securitizaram o contrato para concluir o prédio e por esse 
motivo ficaram um tempo sem possibilidade de pagar 
dividendos. Disse que atualmente tem apenas 2 andares 
faltando acabamentos finais de colocação de forro e piso. 
Discorreu ainda, que assim que foi possível 
recompraram as sessões da securitizadora e ajustaram a 
carteira. Dito isso, concluiu que por esses motivos o 
fundo foi penalizado, tendo portanto o valor de mercado 
inferior ao seu valor patrimonial. Noticiou que, depois que 
retornaram os pagamentos de dividendos a cota tem se 
valorizado. Falou ainda, que estão com planos de 
habilitar heliponto, visto que entendem que se faz 
necessário, principalmente para área de saúde, o que 
possibilitaria a implementação até mesmo de um 
hospital. Mas é ainda um tema que será levado para 
convenção de condomínio para votação.  PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
perguntou sobre o motivo para realização da operação 
de Split que ocorreu há alguns meses. OCTÁVIO VAZ 
informou que o valor da cota estava muito alta, o que 
restringia o investimento para pessoas físicas aplicarem 
no fundo, então para aumentar a liquidez foi decidido por 
realizar o split para melhorar a acessibilidade ao fundo. 
ACÁCIA CHAVES REIS, solicitou a palavra e deu como 
sugestão de melhoria efetuarem o disparo automático 
por mala direta sempre que houver informações 
relevantes a respeito do fundo. O executivo agradeceu e 
disse que irá avaliar com a equipe. Continuamente, 
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
agradeceu a explanação e esclarecimentos. Por fim, o 
gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, informou que ficará dispensada as assinaturas 
de JOÃO CARLOS MANSUR E OCTÁVIO VAZ, 
representantes da REAG Investimentos, devendo, para 
tanto, ser registrada a assinada pelos demais 
participantes. E nada mais havendo passível de registro, 
encerrou a reunião agradecendo a participação de todos 
e eu, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na 
qualidade de secretária, lavrei a presente ata que vai por 
mim e pelos demais assinada eletronicamente. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

									                                Realizada em 07/04/2022

Participação
Membro nato do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Milena Tavares do Sacramento 

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Graça Baggio – Representante do Poder Público da 
Asset do Bradesco
Carolina Gonzaga – Representante da gestão dos 
fundos da Asset do Bradesco
José Carlos Moraes – Representante da área de 
distribuição da Asset do Bradesco
Lúcio Moraes – Representante da área de distribuição 
da Asset do Bradesco

Secretária: Milena Tavares do Sacramento

Pauta da Reunião
I. Realização de Due Diligence na Asset do Bradesco 
em São Paulo;
II. O que ocorrer;

Anexo
1. Questionário de visita técnica

Reunião 
Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 15h, reuniram-se extraordinariamente na Asset 
do Bradesco, localizada na Avenida Paulista - São Paulo, 
os membros do Comitê de Investimentos, sob a 
presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA 
ROCHA SANTOS, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES e MILENA TAVARES DO 
SACRAMENTO, com a participação dos seguintes 
convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, 
além de GRAÇA BAGGIO, CAROLINA GONZAGA, 
JOSÉ CARLOS MORAES e LÚCIO MORAES, 
representantes da Asset do Bradesco.  Após verificação 
do quórum legal para instalação, foi estabelecida a 
seguinte pauta: I. Realização de Due Diligence na 
Asset do Bradesco em São Paulo; II. O que ocorrer; 
Aberta a reunião, o membro nato PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES registrou a 
presença dos membros e convidados supracitados. Em 
seguida, comunicou aos representantes da Asset do 
Bradesco que a visita técnica tem como propósito 
conhecer a estrutura do Banco, os comitês existentes, o 
processo de governança, a gestão de risco, bem como os 
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produtos de investimentos. Expl icou que a 
implementação de realização de Due Diligences 
presenciais às instituições financeiras foram incluídas no 
planejamento estratégico do Comitê de Investimentos de 
2022, com o objetivo de agregar melhorias contínuas de 
gestão. Em seguida, passou a palavra para CAROLINA 
GONZAGA, a qual informou que a gestão dos fundos do 
Bradesco é realizada pelo BRADESCO ASSET 
MANAGEMENT S/A - BRAM e que tem como 
administradores o BRADESCO S/A e a BEM 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, que fazem parte do mesmo 
conglomerado financeiro, mas atuam de forma 
totalmente segregadas tanto entre eles como também do 
gestor, em congruência ao Chinese Wall, portanto sem 
interferência entre as áreas. Na oportunidade, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
perguntou por que possuem 2 (dois) administradores. A 
executiva informou que a BEM DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS a tua  
administrando os fundos de ações e fundos de gestores 
externos, já o BRADESCO S/A administra os fundos de 
renda fixa e que são geridos pela BRAM. Comunicou que 
possuem compliance próprio e que são cadastradas 
travas internas nos sistemas com as restrições legais, 
como também bloqueios que impedem que sejam 
realizadas compras equivocadas. Possuem ainda 
c o n t r o l e  d o s  d e s e n q u a d r a m e n t o s ,  f a z e m  
acompanhamento diário dos riscos, dispõem de diversos 
comitês e há acompanhamento na análise de compras 
de ativos pela Diretoria executiva do Banco. O 
superintendente e membro nato PEDRO JORGE VILLAS 
BOAS ALFREDO GUIMARÃES, solicitou a palavra e 
perguntou se há setor fiduciário que cuide do risco de 
imagem e se existe plano para implementação de 
plataforma digital para realização de investimentos de 
forma online. CAROLINA GONZAGA esclareceu que o 
setor fiduciário existe e que esta área é sempre vinculada 
ao administrador. Continuamente LÚCIO MORAES 
pediu a palavra e falou que a indisponibilidade para 
executar transações online é uma condição para o net 
empresa e inteirou que essa melhoria está em 
andamento. Noticiou que, no momento essa 
funcionalidade foi disponibilizada apenas para alguns 
fundos. GRAÇA BAGGIO complementou a fala do 
colega, informando que há mais ou menos 4 anos o 
Banco criou um programa de governança para o 
segmento de RPPS, que é integrado por 8 
departamentos e composto por executivos que são 
especialistas nesse nicho, que vai desde a compliance, 
analisando inclusive se o RPPS cumpre quesitos como 
transparência, verifica-se também se está vinculado a 
alguma mídia negativa, para segurança da própria 
instituição e dos seus funcionários. Afirmou ser um 
processo robusto, sendo necessário prestar contas para 
esses departamentos. À vista disto, reforçou que o 
acesso liberado pelo aplicativo para RPPS está incluído 
em uma das limitações que estão sendo estudadas por 
esses departamentos e que tudo isso converge para a 
possibilidade de trabalhar com todo o processo muito 
bem desenhado na instituição. O gestor de recursos 
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS comentou 
ser muito importante existir esse processo de 
governança para os RPPS, pois demonstra cautela, visto 

que é um segmento com legislações específicas. Em 
seguida, perguntou quais os critérios para seleção dos 
RPPS que irão trabalhar. GRAÇA BAGGIO informou que 
são verificadas se há improbidades relacionadas ao 
RPPS, risco de imagem, entre outros. E que os RPPS 
que estão aderentes ao pró-gestão, como é o caso do 
ISSM, são vistos como tendo um “selo de qualidade”, 
sendo um excelente filtro para as Instituições financeiras, 
pois denota que passaram por diversas análises no 
processo de transparência e governança. Dando 
continuidade à reunião, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES comunicou que o ISSM se 
encontra na fase de acumulação de capital, podendo-se 
imobilizar uma parte do Patrimônio Líquido para buscar 
uma rentabilidade maior, desde que esteja aderente a 
Política de Investimentos e atenda o critério de superar a 
meta atuarial, por segurança, já que anualmente a meta é 
alterada. Comentou que o ISSM iniciou no ano passado a 
compra direta de títulos públicos federais, com 
vencimentos variados e agora estamos estudando a 
possibilidade de adquirir Letras Financeiras diretamente, 
com o cuidado de selecionar opções apenas do 
Segmento S1 e que tenham rating AAA como certificação 
por agência de classificação de risco. Disse ainda, que 
temos visto nas discussões e estudos que o Comitê está 
efetuando que é um produto seguro, pois tem baixo risco 
de crédito e que entrega rentabilidade acima da meta 
atuarial. Isto posto, perguntou como funciona a custódia 
e o trâmite para aquisição de Letras Financeiras. LÚCIO 
MORAES discorreu que a Letra Financeira é um papel 
emitido pelos próprios Bancos, sendo negociada uma 
taxa entre as partes. Frisou ser um bom momento de 
aquisição, visto que pela abertura na curva de juros estão 
com taxas atrativas. Explicou que o Bradesco emite 
apenas Letras Financeiras Sênior, não é cobrada taxa de 
custódia, e que o cliente indica o horário que quer receber 
a cotação, o volume a ser negociado e o prazo de 
vencimento. Informou que é um ativo que não há 
volatilidade, pois é marcado na curva. Os prazos variam 
entre 2 a 5 anos e em caso de ter necessidade de vender 
o ativo antes do prazo contratado é preciso se verificar a 
possibilidade com a tesouraria do Banco, mas 
normalmente são negociados no mercado secundário. 
Continuamente, PEDRO JORGE VILLAS BOAS 
ALFREDO GUIMARÃES perguntou como está a 
implementação da Lei Geral de Proteção de dados - 
LGPD. CAROLINA GONZAGA esclareceu que há 
treinamentos internos constantes para preparação e 
esclarecimentos das regras aos funcionários, além de 
existirem bloqueios para compartilhamento de 
informações pessoais, bem como de conteúdos que são 
considerados sensíveis. Citou o exemplo de quando há 
necessidade de incluir anexos ao e-mail ser exigido 
classificar se é uma informação interna, pública ou 
confidencial. O superintendente agradeceu as 
explicações. Ato contínuo JOSÉ CARLOS MORAES 
passou a apresentar alguns fundos como recomendação 
ao Instituto. Disse estarem alinhados ao que o ISSM tem 
buscado no momento, sendo o fundo BRADESCO FI RF 
R E F E R E N C I A D O  D I  P R E M I U M ,  C N P J  n º  
03.399.411/0001-90, que possui benchmark CDI. Citou 
ser um fundo conservador, considerado como de baixo 
risco, mas que tem uma parte da carteira em crédito 
privado, fato esse que disse fazer toda a diferença no 
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desempenho do fundo, em razão de os spreads de 
crédito estarem muito bons e por isso tem possibilitado 
um retorno com valor adicional. Citou ainda outros dois 
fundos que foram lançados recentemente e que estarão 
disponíveis em breve para os RPPS que são o  
BRADESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LP 
INFLAÇÃO, CNPJ nº 44.315.854/0001-32, informou ser 
um fundo interessante pois tem o objetivo de unir ativos 
do IMA-B 5 e créditos privados. E o fundo BRADESCO 
FIC FI RF IDKA IPCA 2 A, CNPJ nº 44.273.776/0001-50. 
Finalizou se colocando à disposição e falou que assim 
que os produtos estiverem disponíveis para aporte pode 
apresentá-los em outra reunião de forma mais detalhada. 
Por fim, o gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, informou que ficará dispensada as assinaturas 
de GRAÇA BAGGIO, CAROLINA GONZAGA, JOSÉ 
CARLOS MORAES e LÚCIO MORAES, representantes 
da Asset do Bradesco, devendo, para tanto, ser 
registrada a assinada pelos demais participantes. E nada 
mais havendo passível de registro, encerrou a reunião 
agradecendo a participação de todos e eu, MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, na qualidade de 
secretária, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos 
demais assinada eletronicamente. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2022

									                                Realizada em 08/04/2022

Participação
Membro nato do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães – Diretor 
superintendente 

Membros do Comitê de Investimentos:	 	
Carlos Henrique da Rocha Santos – Presidente e Gestor 
de recursos 
Milena Tavares do Sacramento 

Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria 
administrativa e financeira
Rodrigo Rocha – Representante do BTG Pactual
Natália Alouche – Representante do BTG Pactual

Secretária: Milena Tavares do Sacramento

Pauta da Reunião
I. Realização de Due Diligence na Asset do BTG 
Pactual;
II. O que ocorrer;

Anexo
1. Questionário de visita técnica

Reunião 
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 10h, reuniram-se extraordinariamente na Asset 
do BTG Pactual, localizada na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima - São Paulo, os membros do Comitê de 
Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, PEDRO JORGE 
VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES e MILENA 
TAVARES DO SACRAMENTO, com a participação dos 
seguintes convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de 
gabinete, além de RODRIGO ROCHA e NATÁLIA 
ALOUCHE representantes da Asset do BTG Pactual.  
Após verificação do quórum legal para instalação, foi 
estabelecida a seguinte pauta: I. Realização de Due 
Diligence na Asset do BTG Pactual em São Paulo; II. 
O que ocorrer; Aberta a reunião, o membro nato PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 
registrou a presença dos membros e convidados 
supracitados. Em seguida, relembrou que o Instituto 
realizou a primeira visita técnica a Asset do BTG em 
outubro de 2021 e sinalizou que foi uma reunião muito 
produtiva e esclarecedora sobre a governança da 
instituição. Perguntou, portanto, sobre o que ocorreu de 
relevante nesse intervalo de tempo. RODRIGO ROCHA, 
comunicou que o BTG tem crescido em diversas frentes. 
Apresentou alguns números de desempenho, como por 
e x e m p l o ,  q u e  a  A s s e t  u l t r a p a s s o u  R $  
550.000.000.000,00 (quinhentos e cinquenta bilhões de 
reais) sob gestão e administração e considerando toda a 
instituição financeira ultrapassou a marca histórica de R$ 
1.000.000.000.000,00 (um trilhão de reais) sendo 
geridos e administrados pelo conglomerado financeiro. 
Ressaltou que o rápido crescimento é acompanhado de 
solidez e resiliência, contando com a sinalização de 
vários indicadores que dão segurança para as 
contrapartes. Mencionou que a receita tem crescido mais 
de 50% por ano e que o lucro líquido no último trimestre 
foi 70% maior, quando comparado com o mesmo período 
do ano anterior. Ou seja, todas as áreas seguem 
crescendo, o que proporciona tranquilidade aos 
investidores. Comentou ainda sobre a referência de que 
o BTG Pactual Asset Management é o maior banco de 
investimentos da América Latina e tem a cultura centrada 
em uma parceria meritocrática que combina agilidade, 
foco no cliente, excelência, autonomia e visão de longo 
prazo. Dando continuidade a reunião, CARLOS 
HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, solicitou a palavra e 
comentou sobre o acontecimento de blackout de 
informações repassadas pelo Banco Central com notas 
que podem influenciar na precificação dos ativos e 
também sobre o fato da B3 ter divulgado dados 
equivocados com relação ao fluxo de entrada de 
investimentos estrangeiros no Brasil, Dito isso, 
perguntou se esses acontecimentos podem gerar 
impacto na análise dos economistas das gestoras, 
gerando dificuldade para delinear o que vai acontecer 
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daqui pra frente no cenário econômico. Ao retomar a 
palavra RODRIGO ROCHA comentou que se o blackout 
de informações pelo Banco Central durar por curto 
espaço de tempo não se torna preocupante, pois as 
Assets possuem equipes internas que realizam o 
mapeamento e acompanhamento dos indicadores 
econômicos o que dá uma visão de cenário 
independentemente da divulgação do Banco Central. 
Mas se perdurar por longo tempo pode gerar problemas 
com relação a transparência no acesso às informações. 
E sobre a divulgação incorreta pela B3, sinalizou que 
independente disso o fluxo de investimentos 
estrangeiros tem sido realmente elevado, então a 
diferença divulgada não tem impacto relevante. 
Continuamente, passou a palavra para NATÁLIA 
ALOUCHE, analista de investimentos, apresentar sobre 
o FIP ECONOMIA REAL II. A qual, informou que este é 
um Fundo de Private Equity que terá 8 anos de duração, 
podendo ser prorrogável por 2 períodos adicionais de um 
ano, totalizando prazo máximo de 10 anos. É um fundo 
focado em ativos de médio porte e resilientes, que 
performam bem independentemente do cenário político e 
econômico do Brasil. O fundo segue a mesma estratégia 
de investimento do FUNDO DE ECONOMIA REAL I, 
dessa maneira será uma carteira diversificada com cada 
ativo representando no máximo 25% do fundo e sem 
investir em mais de um ativo no mesmo setor. Cobra taxa 
administrativa de 2% a.a. do capital comprometido 
durante o período de investimento e posteriormente 2% 
do capital investido. Tem como retorno alvo IPCA + 20% 
a.a e cobra taxa de performance de 20% acima de IPCA + 
8%. O cheque mínimo do fundo será de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), os quais serão chamados ao 
longo de 4 anos, e o tamanho total do fundo será de até 
R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais). RODRIGO 
ROCHA solicitou a palavra e sinalizou que cerca de 30 
RPPS já aplicam em FIPs do BTG e ponderou que a 
própria Resolução CMN nº 4963/2021 que rege os 
investimentos dos Institutos tem estimulado a alocação 
em FIPs com o pró-gestão nível I e II autorizando até 5% 
do PL do Instituto, pró-gestão nível III até 10% e pró-
gestão nível IV até 15%. Aproveitou para compartilhar 
também a avaliação da Preqin analisou a performance 
dos últimos três fundos geridos pela equipe de 
infraestrutura, nos últimos nove anos, e concluiu que a 
performance apresentada por esses Fundos coloca o 
BTG Pactual como a melhor gestora no Brasil e na 
América Latina, e a quarta melhor do mundo. Assim 
sendo, premiou a equipe de gestão do Renato Mazzola 
como a 4ª melhor do mundo e a 1ª da América Latina. 
Citou que este reconhecimento por um avaliador 
internacional traz segurança aos nossos investidores e 
reafirma a qualidade da gestão. NATÁLIA ALOUCHE 
retomou a apresentação contando mais detalhes sobre a 
trajetória do BTG com FIPs, que iniciou em 2005 com o 
FIP BRASIL ENERGIA, que tinha como meta de retorno 
IGPM + 6% a.a. e teve como resultado IGPM + 9,5% a.a. 
Mencionou que em 2012 foi estruturado um novo fundo 
com investimento proprietário que obteve retorno anual 
de 56% em euros anualmente e levou o fundo a ser 
premiado como 5º melhor fundo em termos de retorno no 
mundo. Em 2013 foi lançado o BTG PACTUAL 
INFRAESTRUTURA II, com diversificação setorial e 
base de cotistas grande e obteve retorno médio de 40% 

a.a. E em outubro de 2020 foi criado o primeiro veículo do 
ECONOMIA REAL e em 1 ano e meio o fundo obteve 
performance de 115%. Esse fundo teve captação de 
R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de 
reais) em 3 meses e consiste em investir em teses 
resilientes, em empresas que já são estruturalmente 
boas, com fluxo de caixa positivo, com o objetivo de 
profissionalizá-las e melhorar ainda mais a sua gestão. A 
estratégia teve 4 ativos posicionados em setores 
resilientes, respeitando o limite de 25% em casa uma. 
Mencionou sobre as escolhas das quatro empresas que 
foram adquiridas e abordou detalhadamente sobre dois 
ativos que compõem o FIP, (BEONTAG E INSPIRA) que 
estão tendo retornos extraordinários. MILENA TAVARES 
DO SACRAMENTO, solicitou a palavra e perguntou se 
no lançamento para captação é divulgado quais serão os 
segmentos ou empresas se pretendem investir. NATÁLIA 
ALOUCHE disse que existem setores preferenciais, mas 
nem sempre consegue já ter definido quais serão os 
ativos no momento da captação. Mencionou que os FIPs 
do BTG são produtos oferecem retornos mais altos e 
rápidos que outras classes de ativos como fundos de 
investimentos em ações. Além disso, enfrentam menos 
volatilidade. Noticiou que além do time de investimentos, 
existe um time de suporte alocado nas companhias do 
portfólio, que acompanha o dia-a-dia das companhias e 
implementa de perto a nossa estratégia. Possui Comitê 
de Investimentos formado por executivos com 
experiências complementares para analisar e aprovar os 
investimentos do fundo. Discorreu que o FIP é 
estruturado em 4 etapas, sendo elas: i) planejamento, 
originação e estruturação - fase que são preparados os 
materiais de análise de cada oportunidade encontrada, 
com modelo financeiro, informações do mercado, 
concorrentes. O Comitê ocorre toda segunda-feira para 
discutir novas oportunidades de investimento e as 
companhias do portfólio.  O Comitê é composto pelo time 
de Investimentos, relacionamento com o Investidor, 
suporte às Operações (COO) e de ESG/Impacto, 
totalizando mais de 40 profissionais. Se o time concordar 
em seguir, a tese será submetida à diligência; ii) due 
diligence - O time de Investimentos em conjunto com o 
time Expandido contrata assessorias externas de acordo 
com a necessidade do projeto (engenharia, comercial, 
legal, ambiental, entre outros). Todas as empresas 
investidas devem cumprir rigorosamente todas as leis, 
regulamentos e normas ambientas, sociais de saúde e 
segurança, além de respeitar e defender os direitos 
humanos em todas as operações e contratos. Após a 
conclusão da diligência, o time de investimentos 
rediscute a tese. Caso haja consenso, a transação é 
submetida ao Comitê de Investimentos; iii) comitê de 
Investimento - Todo investimento realizado deve ser 
aprovado pelo Comitê de Investimentos, que é composto 
por funcionários do BTG Pactual com uma variedade de 
formações e habilidades. É esperado que o fundo se 
beneficie materialmente das extensas relações e 
experiência dos membros do Comitê; iv) gestão do 
Portfólio - Gestão ativa: participando das atividades 
operacionais através do time de investimento e do 
Conselho por meio do time expandido. O fundo fará 
relatórios periódicos sobre a performance efetiva de cada 
investida, com ferramentas e estruturas para garantir a 
qualidade em cada estágio. E tem o monitoramento 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

contínuo: Todas as sextas-feiras, um breve relatório 
sobre cada empresa é enviado por um membro do time, 
além de existirem reuniões de performance no Comitê de 
Capital Privado para discussão do portfólio. A visão do 
gestor é a de construir portfólios que sejam diversificados 
e descorrelacionados, a fim de possibilitar retornos mais 
elevados com riscos de volatilidade menores. Afirmou 
que apesar da volatilidade vista nos mercados de renda 
fixa e variável dadas as incertezas políticas e sanitárias, 
foram capazes de navegar de forma resiliente e protegida 
pelos últimos anos, fato corroborado pelos nossos 
resultados consistentes apesar de todas as crises 
enfrentadas desde 2011. Sempre buscam investir em 
companhias em setores essenciais, que são menos 
impactados por cenários macroeconômicos turbulentos. 
Finalizou se colocando à disposição para marcar uma 
segunda reunião para esclarecimento de dúvidas que 
possam ocorrer sobre o produto para vocês. Por fim, o 
gestor de recursos e presidente do Comitê de 
Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA 
SANTOS, informou que ficará dispensada as assinaturas 
de RODRIGO ROCHA e NATÁLIA ALOUCHE 
representantes da Asset do BTG Pactual, devendo, para 
tanto, ser registrada a assinada pelos demais 
participantes. E nada mais havendo passível de registro, 
encerrou a reunião agradecendo a participação de todos 
e eu, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO, na 
qualidade de secretária, lavrei a presente ata que vai por 
mim e pelos demais assinada eletronicamente. 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE / MEMBRO NATO 

CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS
GESTOR DE RECURSOS / MEMBRO - PRESIDENTE

ACÁCIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE

CONVIDADA

MILENA TAVARES DO SACRAMENTO
SECRETÁRIA
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