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EDITAL Nº 02/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ASSISTENTE SOCIAL, CIRURGIÃO DENTISTA,
ENFERMEIRO I E II, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL I E II, MÉDICO
PSIQUIATRA I E II, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM I E II, TÉCNICO
EM FARMÁCIA I E II, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL I E II E TERAPEUTA OCUPACIONAL.

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNESA, fundação pública de direito privado integrante
da Administração Pública Indireta do Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ sob o nº
10.437.005/0001-30, com sede na Travessa Manoel Aguiar Menezes, 49 - Getúlio Vargas, 49055-
750, Aracaju - SE, com fundamento no art. 4º, VIII de seu Estatuto (Decreto Estadual nº
25.391/2008), através da Comissão instituída pela Portaria nº 20/2022, torna pública a
realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação temporária de profissionais
de saúde para Secretaria de Estado da Saúde, mediante as condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos”.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais
retificações e/ou aditamentos.
1.2. O Processo Seletivo Simplificado (PSS) destina-se à contratação, por prazo determinado, de
Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico Clínico
Geral, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em
Farmácia, Técnico em Saúde Bucal e Terapeuta Ocupacional, para atuação direta nos
Estabelecimentos Penais sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho
e da Defesa do Consumidor - SEJUC, em atendimento a necessidade emergencial, garantindo o
acesso à saúde às pessoas privadas da liberdade em todos os níveis de serviços oferecidos na
Rede de Atenção à Saúde -RAS.
1.3. O Processo Seletivo Simplificado (PSS)  será realizado pela Secretaria de Estado da Saúde
em Sergipe - SES/SE, através da Fundação Estadual de Saúde - FUNESA na qual caberá a
coordenação, execução, acompanhamento e supervisão de todo o  processo, bem como as
deliberações que se fizerem necessárias  objetivando o regular desenvolvimento do PSS,  em
atendimento ao Termo de Cooperação Técnica nº 003/2022 firmado entre a Secretaria de
Estado da Saúde/SES e Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e da Defesa do
Consumidor/SEJUC.
1.4. A seleção para o exercício do cargo temporário de que trata este edital compreenderá uma
única fase constituída de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.
1.5. Os cargos oferecidos neste edital são considerados cargo público para os fins do art. 37,
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.
1.6. Os candidatos serão contratados pelo Estado de Sergipe, a cargo da SES, sob o regime
previsto na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009 e, no que couber, na Lei Estadual
nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977, e legislação complementar em atendimento a Portaria
GM/MS Nº 2.298, de 09 de setembro de 2021 para suprimento da necessidade de contratação
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de equipes que antecederão às adesões dos municípios a esta portaria.
1.7. O candidato deve cumprir fielmente a legislação pertinente à contratação temporária,
assim como as prescrições do contrato que firmar com a SES.
1.8. O contrato firmado poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses, com base no art. 13 da
lei 6.691/2009:
I - a pedido do contratado;
II - por conveniência da Administração Pública ou por interesse do serviço, a juízo da autoridade
que procedeu à contratação;
III - quando o contratado incorrer em falta disciplinar ou provocar justa causa para rescisão.
§ 1º Ocorrendo a rescisão a pedido, prevista no inciso I do "caput" deste artigo, o contratado
terá direito a 13º salário e férias, proporcionais ao tempo de serviço prestado.
§ 2º No caso da rescisão contratual prevista no inciso II do "caput" deste artigo, o contratado 
fará jus a:
I - 13º Salário proporcional; 
II - férias proporcionais;
III - pagamento de indenização correspondente ao valor da última remuneração mensal.
§  3º  Na  hipótese  da rescisão ocorrer  em período inferior  a  30  (trinta)  dias  do término do
contrato, a indenização a que se refere o inciso III do § 2º deste artigo equivalerá ao valor da
remuneração proporcional ao número de dias faltantes para o mesmo término.
1.9. O preenchimento dos requisitos para admissão no cargo na forma dos itens: 2 e Anexo III
deste Edital, serão exigidos quando da contratação.

2. DAS ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS CARGOS

A TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - São atribuições comuns a todos os profissionais de
saúde de acordo com as áreas de conhecimento: Identificar os problemas de saúde e situações
de risco mais comuns aos quais à população está exposta e elaborar planos para enfrentamento,
utilizando–se de metodologías de diagnóstico coletivo, com visão da integralidade das ações,
rompendo com a prática baseada na lógica fragmentada de ações orientadas por programas;
conhecer e tratar os principais agravos a que a população carcerária está exposta, com destaque
para  agravos infecciosos  e transmissíveis,  como IST/AIDS,  tuberculose,  hepatite,  hanseníase,
bem como distúrbios mentais, saúde da mulher e pré-natal, saúde da criança, além de outros
problemas como dependência química, condições crônicas como hipertensão e diabetes;
executar de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à
saúde, de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental; entender e orientar sobre
biossegurança e uso adequado de equipamentos de proteção individual - EPI; buscar entender a
pessoa no seu contexto familiar e comunitário e na sua condição atual; realizar deslocamento
para acompanhamento hospitalar na necessidade da resolutividade do tratamento; elaborar e
emitir relatórios e parecer; alimentar e manter atualizado e organizado os prontuários de saúde
e relatórios técnicos; valorizar os vínculos e respeitar os direitos de todos; prestar assistência
integral a toda população descrita no programa de forma racionalizada e continuada; enfatizar a
necessidade de atividades de educação em saúde, coordenando, participando e organizando
ações para esse fim; propor a formação de processo de educação permanente e para as equipes
de profissionais de saúde; promover ações de intersetorialidade com organizações formais e
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informais para enfrentamento conjunto dos problemas identificados, em conformidade com o
respectivo código de ética e normas legais, além das atribuições comuns e correlatas a todos os
profissionais de saúde, cumprindo as políticas administrativas e institucionais de quaisquer
esferas, sejam locais, estaduais ou federais; desenvolver estratégias de atuação, juntamente
com os profissionais da equipe, sobre a realidade social (adversidades e potencialidades) das
pessoas privadas de liberdade; atender às famílias de forma integral, em conjunto com a equipe,
estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias e da comunidade carcerária que
contribuam com o processo de adoecimento; discutir e realizar visitas em todo o território da
comunidade carcerária, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de saúde; identificar
oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na comunidade carcerária,
ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude; e identificar,
articular e disponibilizar uma rede de proteção social.

2.1. DOS CARGOS

2.1.1. ASSISTENTE SOCIAL
REQUISITOS: diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Serviço
Social,  fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo Ministério  da  Educação  -  MEC  e  registro
profissional no conselho de classe.
DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES: desenvolver ações no âmbito da promoção, prevenção,
proteção, recuperação e educação em saúde; articular o cuidado junto à rede de atenção à
saúde em todos os  níveis  de  complexidade,  com vistas  a  proporcionar  acesso às  consultas,
exames e procedimentos para  as  pessoas  privadas de liberdade;  coordenar os trabalhos de
caráter social adstritos às Equipes de Saúde do Sistema Prisional;  estimular e acompanhar o
desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em conjunto com a equipe; desenvolver,
juntamente com os  profissionais  da  equipe,  estratégias  de atuação sobre a  realidade social
(adversidades e  potencialidades) das  pessoas  privadas de liberdade;  atender às  famílias  de
forma integral, em conjunto com a equipe, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas
famílias e da comunidade carcerária que contribuam com o processo de adoecimento; discutir e
realizar  visitas em todo o território  da comunidade carcerária,  desenvolvendo técnicas  para
qualificar essa ação de saúde; identificar oportunidades de geração de renda e desenvolvimento
sustentável na comunidade carcerária, ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania
em sua plenitude; identificar, articular e disponibilizar uma rede de proteção social; apoiar e
desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; desenvolver estratégias para
identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras drogas;
estimular e acompanhar as ações de Controle Social; capacitar, orientar e organizar no âmbito
do Serviço Social, programas federais e estaduais de distribuição de renda; executar, no nível de
suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas
de atenção à saúde; viabilizar a equidade, justiça social e a concretização da defesa dos direitos
humanos, contribuindo para requalificar e promover a reintegração desses indivíduos à
sociedade; elaborar  relatórios e pareceres  técnicos  no âmbito  do  Serviço  Social; garantir a
guarda e sigilos de documentos institucionais produzidos e/ou aos cuidados do Serviço Social;
realizar e/ou promover palestras de educação em saúde à comunidade carcerária; participar de
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reuniões e de capacitações/qualificações internas e externas; participar de espaços coletivos de
planejamento,  monitoramento e  avaliação;  promover a  referência  e  contrarreferência  entre
serviços, órgãos e instituições relacionadas; e executar outras atividades correlatas.

2.1.2. CIRURGIÃO DENTISTA
REQUISITOS: diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Odontologia,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento,
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva com resolubilidade e em
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras normativas
técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, observadas as disposições legais
da profissão; realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos em saúde bucal, incluindo
atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados
com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias
(elementar total e parcial removível); contribuir, quando solicitado, com o trabalho de educação
em saúde nas visitas dos familiares das pessoas privadas de liberdade; participar de espaços
coletivos de planejamento e avaliação; realizar ações de atividades educativas com ênfase em
promoção e prevenção em saúde; participar de discussões com a Rede Básica como agente de
educação permanente; discutir a programação, exercer as atribuições dispostas na Legislação
específica da profissão de Cirurgião Dentista; realizar supervisão direta, obrigatória em todas as
atividades clínicas,  podendo as atividades extra clínicas ter supervisão indireta; acompanhar,
apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de
saúde da unidade prisional, buscando aproximar e integrar as ações de saúde de forma
multidisciplinar; realizar consultas e atendimentos odontológicos; realizar biópsias, emitir
diagnósticos; prescrever medicamentos; promover o tratamento de patologias relacionadas às
seguintes situações: anatomia do terço médio e inferior da face; infecções de origem dental;
dentes inclusos; periapicopatias; cistos e tumores benignos dos maxilares e dos tecidos moles da
face; das afecções do seio maxilar;  traumatologia bucomaxilofacial;  ortodôntico-cirúrgico das
deformidades dentofaciais; das alterações das articulações temporomandibulares; anestesia
local  da região bucomaxilofacial;  realizar  pré-operatório em cirurgias  diversas;  frenectomia;
cirurgias pré-protéticas; fraturas e luxação da ATM; exercer suas atribuições e outras
compativeis com sua área de atuação; elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de
matéria relacionada à sua área de atuação quando solicitado; contribuir e participar das
atividades de educação permanente, das capacitações internas e externas, junto à equipe de
saúde prisional; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da unidade de saúde; realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; participar de espaços
coletivos de planejamento e avaliação; encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a
outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário
durante o tratamento; promover a contrarreferência e referência; e executar outras atividades
correlatas.

2.1.3. ENFERMEIRO I E II
REQUISITOS: diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Enfermagem,
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fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: realizar consultas de Enfermagem, de porta de entrada,
utilizando formulário com dados pessoais, nos 10 (dez) primeiros dias de aprisionamento,
oferecendo os exames de testagem rápida, de HIV, sífilis, hepatite C, baciloscopia, e RX para os
sintomáticos de tuberculose; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar
cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e
ordem do material, de equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde; acompanhar o
paciente na necessidade de deslocamento para outros serviços quando houver necessidades
terapêuticas; orientar os pacientes na pós–consulta quanto ao cumprimento das prescrições de
enfermagem, médicas e odontológicas; realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências
e emergências clínicas fazendo a indicação para a continuidade da assistência prestada; solicitar
exames complementares; prescrever/transcrever medicações conforme protocolos
estabelecidos  nos  Programas  do  Ministério  da  Saúde  e  nas  disposições  legais  da  profissão;
planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a Unidade de Assistência; executar ações de
assistência integral; no nível de suas competências, executar assistência básica e ações de
vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de saúde em diferentes ambientes; realizar
as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção da Atenção Básica, definidas
na NOAS 2016; aliar  a  atuação clínica à prática da saúde coletiva; organizar  e coordenar a
criação de grupos de patologias específicas como de hipertensão, de diabéticos, de saúde
mental e outros de relevância; supervisionar e coordenar ações da equipe de enfermagem e de
ambulância; elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria relacionada à
sua área de atuação quando solicitado; garantir a guarda e sigilo de documentos institucionais
produzidos  e/ou  aos  cuidados;  participar  de capacitações internas  e  externas; participar  de
espaços coletivos de planejamento e avaliação; promover a contrarreferência e referência; e
executar outras atividades correlatas.

2.1.4. FARMACÊUTICO
REQUISITOS:  diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Farmácia,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:  planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar ações em
sua área de atuação; articular a integração com os serviços e demais profissionais de saúde;
elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos; elaborar instrumentos de controle
e avaliação; selecionar e estimar necessidades de medicamentos; organizar a rotina, o
inventário e  o  fluxo  da  farmácia  e  almoxarifado  local;  gerenciar  processos  de  aquisição  de
medicamentos; garantir condições adequadas para o armazenamento de medicamentos; gestão
de  estoques; distribuir e dispensar medicamentos; realizar atividades de recebimento,
estocagem, dispensação de medicamentos e materiais utilizados nas unidades prisionais, com
responsabilidade técnica perante as Vigilâncias Sanitárias e demais órgãos de controle e
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fiscalização, observando a legislação vigente compreendidas dentro de sua área de atuação;
auxiliar a equipe conforme sua competência técnica; manter cadastro atualizado dos usuários,
unidades e profissionais de saúde; promover o uso racional de medicamentos; promover ações
educativas  para  prescritores,  usuários  de  medicamentos,  gestores  e  profissionais  de  saúde;
desenvolver estudos e pesquisas em serviço; elaborar material técnico, informativo e educativo;
prestar cooperação técnica; assegurar a qualidade dos produtos, processos e resultados;
participar de reuniões com a comunidade carcerária, visando à divulgação de fatores de risco
que  favorecem enfermidades; promover  reuniões  com profissionais  da  área  para  discutir  a
conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar dos processos de avaliação
da equipe e dos serviços prestados à população prisional; 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;
assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública como
foco na prevenção; participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e
atividades de educação em saúde visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da
população prisional  em geral;  atualização e  manutenção do sistema de informação; exercer
outras atribuições correlatas de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de
farmácia, que exijam formação de nível superior em conformidade com o Conselho de Classe;
realizar outras atividades inerentes à função; promover a referência e contrarreferência;
elaborar relatórios e garantir a guarda e sigilo de documentos institucionais produzidos e/ou aos
seus cuidados.

2.1.5. FISIOTERAPEUTA
REQUISITOS: diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Fisioterapia,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; solicitar e realizar
interconsulta e encaminhamentos; realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação,
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e
procedimentos específicos de fisioterapia; realizar avaliação física e cinesiofuncional; realizar a
avaliação, prevenção, promoção e condutas fisioterapêuticas nas alterações cinesiofuncionais;
planejar  e  executar  estratégias  de  intervenção fisioterapêuticas  utilizando recursos  gerais  e
específicos; promover reuniões com profissionais da equipe para discutir a conduta a ser
tomada em casos clínicos e/ou mais complexos; atualização e manutenção do sistema de
informação;  elaborar  relatórios  e laudos técnicos em sua área de especialidade;  assessorar,
elaborar  e  participar  de campanhas educativas nos campos da saúde pública  como foco na
prevenção; participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de
educação em saúde visando à melhoria da saúde do indivíduo; desenvolver ações no âmbito da
promoção, proteção, prevenção, recuperação e educação em saúde; atualização e manutenção
do sistema de informação; garantir a guarda e sigilo de documentos institucionais produzidos
e/ou aos seus cuidados; participar de capacitações internas e externas; participar de espaços
coletivos de planejamento e avaliação; exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais da área, em conformidade com as normas do Conselho de
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Classe e atividades inerentes à profissão.

2.1.6. MÉDICO CLÍNICO GERAL I E II
REQUISITOS:  diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Medicina,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua
responsabilidade; realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em
grupos; realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; realizar cuidados
médicos nas urgências e emergências clínicas fazendo a indicação para a continuidade da
assistência prestada; solicitar exames complementares; prescrever/transcrever medicações
conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições
legais da profissão; encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção,
respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do indivíduo;  indicar,  de forma compartilhada com outros  pontos de atenção e
judiciário, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do indivíduo; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar exames e realizar tratamento, acompanhar a
evolução dos pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em
ambulatório; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o
tratamento prescrito e a evolução do paciente; 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 com a comunidade carcerária, visando à divulgação de fatores de risco
que favorecem enfermidades; promover reuniões com os demais profissionais da equipe para
discutir a conduta a ser tomada em casos clínicos e/ou mais complexos; participar dos processos
de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população prisional; atualização e
manutenção do sistema de informação; exercer outras atribuições correlatas de natureza
técnica conferidas por lei aos profissionais médicos, que exijam formação de nível superior em
conformidade com o Conselho de Classe; realizar outras atividades inerentes à função;
promover a contrarreferência e referência; 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
da saúde do indivíduo, da família  e da população prisional  em geral;  participar,  conforme a
política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas
de ensino, pesquisa e extensão; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento do ambulatório local; elaborar relatórios, laudos técnicos em sua área
de especialidade; garantir a guarda e sigilo de documentos institucionais produzidos e/ou aos
cuidados do profissional.

2.1.7. MÉDICO PSIQUIATRA I E II
REQUISITOS:  possuir  diploma,  devidamente  registrado,  de  curso  superior de  graduação em
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Medicina, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC,  acrescido
de especialização, Residência e/ou Certidão de qualificação em psiquiatria concluída e registro
de regularidade (CRM e RQE) no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: realizar atendimento na área de psiquiatria; desempenhar
funções  da medicina  preventiva e  curativa;  executar  qualquer  outra  atividade  que,  por  sua
natureza,  esteja  inserida  no  âmbito  das  atribuições  pertinentes  ao  cargo  e  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; 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 da saúde do indivíduo, da
família e da população prisional em geral; efetuar exames médicos; emitir diagnósticos;
prescrever medicamentos; solicitar, analisar, interpretar exames e realizar tratamento;
acompanhar a evolução dos pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica em ambulatório; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução do paciente; 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  com a  comunidade carcerária,  visando à  divulgação de
fatores de risco que favorecem enfermidades; promover reuniões com profissionais da equipe
para discutir a conduta a ser tomada em casos clínicos e/ou mais complexos; fomentar ações
que visem à difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a
segregação em relação à loucura; participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços
prestados à população prisional; atualização e manutenção do sistema de informação; exercer
outras atribuições correlatas de natureza técnica, conferidas por lei aos profissionais médicos,
que exijam formação de nível superior em conformidade com o Conselho de Classe; realizar
outras atividades inerentes à função; promover a contrarreferência e referência; e garantir a
guarda e sigilo de documentos institucionais produzidos e/ou aos seus cuidados.

2.1.8. NUTRICIONISTA
REQUISITOS:  diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Nutrição,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:  atuar  na atenção nutricional  individualizada e comunitária  a
partir do planejamento, organização, elaboração de protocolos de atendimento e de
encaminhamento, considerando a atual situação epidemiológica brasileira representada pela
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dupla carga de doenças (doenças crônicas não-transmissíveis e deficiências nutricionais)
justificando assim a incorporação das ações de alimentação e nutrição no contexto da Atenção
Básica, trazendo um impacto positivo na saúde das pessoas em condição de encarceramento,
fato que contribui para a qualificação e a garantia da integralidade da atenção à saúde prestada
à população prisional; realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional;
planejar e ofertar cuidados em alimentação e nutrição com base na realidade local; promover
reuniões com profissionais da equipe para discutir a conduta a ser tomada em casos clínicos
e/ou mais complexos; trabalhar em equipe multiprofissional; responder às demandas e
necessidades de saúde nutricional da população privada de liberdade, considerando as de maior
frequência e relevância e observando critérios de risco e vulnerabilidade; participar do processo
de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho nas
unidades prisionais de saúde; prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios
e enfermos); efetuar controle higiênico-sanitário; participar de programas de educação
nutricional;  elaborar  relatórios  e  laudos  técnicos  em sua  área  de  especialidade;  assessorar,
elaborar e participar de campanhas  educativas nos campos  da saúde pública com foco na
prevenção e  promoção;  participar,  articulado com equipe multiprofissional,  de  programas e
atividades de educação em saúde visando à melhoria da saúde do indivíduo; desenvolver ações
no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e educação em saúde; atualização e
manutenção do sistema de informação e outras atividades inerentes à função; participar de
capacitações internas e externas; participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação;
elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria relacionada à sua área de
atuação.

2.1.9. PSICÓLOGO
REQUISITOS:  diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Psicologia,
fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro profissional
no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES:  participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação;
realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional; articular Rede de Atenção à
saúde em todos os níveis de complexidade: atendimento individual, atendimento familiar,
atendimento em grupo; desenvolver e implementar programas, estratégias e ações de atenção,
prevenção e atendimento às questões de saúde mental, álcool, crack e outras drogas ou
trabalho junto aos custodiados; discutir com a equipe os casos identificados que necessitam de
ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; coordenar e desempenhar trabalhos e
grupos de caráter técnico, na sua área; emitir pareceres e laudos sobre matéria de sua área;
prestar informações do processo saúde/doença aos indivíduos e a seus familiares ou
responsáveis; participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos e
pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de
experiências entre os pacientes; participar de reuniões com a comunidade carcerária, visando à
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; prestar suporte psicológico à
equipe quando necessário; promover reuniões com profissionais da equipe para discutir
conduta a ser tomada em casos clínicos e/ou mais complexos; desenvolver e propor projetos e
ações de gestão na área de assistência psicossocial, em estabelecimentos penais; fomentar
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ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o
preconceito e a segregação em relação à loucura; proceder à elaboração, adaptação, aplicação e
análise de questionários, entrevistas e outros instrumentos ou termos de mensuração e
avaliação  psicológicas  dos  custodiados; acompanhar  a  execução  e  opinar  nos  processos  de
reeducação, reintegração social e ressocialização do custodiado; programar e executar
juntamente com a equipe de saúde, psicossocial e segurança, ações de atenção básica conforme
determina a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional; exercer a função de referência técnica  do núcleo psicossocial  da  unidade
prisional,  conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional; realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do
egresso e do pré-egresso em conformidade com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional;  executar juntamente com a equipe
interdisciplinar de atendimento as ações de atenção básica; atuar como educador para saúde e
ressocialização; realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do plano individual de
ressocialização do custodiado; realizar atendimentos de emergência e urgência providenciando
os encaminhamentos necessários; observar, descrever e analisar processos de desenvolvimento,
inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano;
analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre as relações sociais;
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; assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos
campos da saúde pública com foco na prevenção e promoção; participar, articulado com equipe
multiprofissional, de  programas e  atividades de educação em saúde visando à melhoria  da
saúde do indivíduo, da família e da população prisional em geral; promover a saúde mental na
prevenção e no tratamento dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo
desenvolvimento psicossocial; elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, quando
necessário, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas específicas, para
conhecimento das condições do desenvolvimento da personalidade, dos processos
intrapsíquicos e das relações interpessoais, efetuando ou encaminhando para atendimento
apropriado; realizar campanhas e projetos destinados à população carcerária, sendo estes em
parceria com a equipe de saúde; solicitar escolta externa de presos apresentando
justificadamente a demanda da psicologia; articular com os demais setores da unidade a fim de
proporcionar a ressocialização do custodiado; preencher formulários, redigir e registrar a
evolução nos respectivos prontuários os atendimentos prestados aos custodiados, bem como
alimentar o sistema de informação prisional; garantir a guarda e sigilo de documentos
institucionais produzidos e/ou aos seus cuidados; participar da Comissão Técnica de
Classificação; programar e executar as indicações do Plano Individual de Ressocialização,
acompanhando a evolução do custodiado; participar de capacitações internas e externas;
exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de
psicologia, em conformidade com as normas do Conselho de Classe; e promover a
contrarreferência e referência.
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2.1.10. TÉCNICO EM ENFERMAGEM I E II
REQUISITOS:  certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou
técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação  - MEC, acrescido de certificado de conclusão de Curso Técnico de Enfermagem
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC   e/ou Conselho Estadual de Educação (CEE)
e/ou Conselho Nacional de Educação (CNE) e registro profissional no conselho de classe.
DESCRIÇÃO  DAS ATRIBUIÇÕES:  preparar  o  paciente  para  consultas,  exames  e tratamentos;
participar das atividades de acolhimento às pessoas que chegam à Unidade; observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem; ministrar
medicamentos conforme prescrição; realizar controle hídrico; fazer curativos; realizar testes e
proceder a sua leitura para subsídio de diagnóstico com supervisão do enfermeiro; colher
material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção e esterilização; prestar
cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e
ordem do material, de equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde; acompanhar o
paciente à consulta externa quando necessário; orientar os pacientes na pós–consulta quanto
ao cumprimento das prescrições de enfermagem, médicas e odontológicas; aplicar
oxigenoterapia, nebulização, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e
aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças
transmissíveis; preparar cuidados de enfermagem pré e pós – operatórios; participar de
atividades de educação em saúde; auxiliar a equipe nas ações de programas de educação em
saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; executar todas as
atividades conforme previsto na lei do exercício profissional desta categoria sob orientação e
conforme determinação da chefia de enfermagem; participar de capacitações internas e
externas;  participar  de espaços coletivos de planejamento e avaliação;  elaborar relatórios  e
planilhas eletrônicas e a digitação de matéria relacionada à sua área de atuação e atividades
inerentes à profissão; e garantir a guarda e sigilo de documentos institucionais produzidos e/ou
aos seus cuidados.

2.1.11. TÉCNICO EM FARMÁCIA I E II
REQUISITOS:  certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou
técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação - MEC, acrescido de certificado de conclusão de Curso Técnico de Farmácia
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC   e/ou Conselho Estadual de Educação (CEE)
e/ou Conselho Nacional de Educação (CNE) e registro profissional no conselho de classe.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: realizar triagem após chegada do interno ao Sistema
Penitenciário; checar a existência do prontuário médico e verificar a utilização de alguma
medicação que necessite ser encaminhada mesmo antes da consulta com o médico da equipe
do sistema prisional, em casos positivos, fornecer o medicamento ao preso fazendo as devidas
orientações sobre a forma de entrega dos medicamentos,  dias de entrega,  cuidados com a
embalagem onde os mesmos são enviados, posologia e presença de efeitos adversos;
encaminhar os medicamentos no mesmo dia juntamente com o preso ou levados
posteriormente  pela  equipe de  enfermagem;  elaborar  planilha  para  dispensação,  contendo,
nome do interno, vivência, cela e assinatura; atualizar as planilhas de entrega de medicamentos
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por vivência de acordo com o Sistema Integrado de Administração do Sistema Penitenciário
(SIAPEN) e relação de internos atualizada; inserir na planilha os medicamentos de acordo com a
prescrição médica e/ou odontológica; datar as planilhas com o período para o qual será
entregue a medicação; conferir cada medicamento individual observando princípio ativo, a
concentração, lote e validade; separar as medicações em caixas individuais identificadas com o
nome do interno,  medicamentos em uso,  dosagem e horários;  atentar  para  os  insumos de
medicamento dispensados visando a quantidade necessária para o período; realizar a
conferência dos medicamentos/embalagens com as planilhas de medicamentos; dispor a
medicação preparada à equipe de enfermagem para posterior entrega aos presos; após a
entrega, resolver as demandas oriundas da vivência e/ou encaminhar ao serviço
médico/odontológico; controlar estoques; fazer pedidos; repor estoques de medicamentos;
conferir  embalagens; efetuar  trocas de produtos;  encaminhar produtos vencidos aos  órgãos
competentes; registrar entrada e saída de estoques; listar manutenções de rotina; relacionar
produtos vencidos; controlar condições de armazenamento e prazos de validade; registrar
compra e venda de medicamentos de controle especial; separar material para descarte;
interpretar receitas; participar de campanhas sanitárias; executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;  durante o trabalho
deverá ser anotado no  livro de ocorrências/fracionamento, se for  o caso, toda e qualquer
intercorrência,  assim como a  dose,  quantidade,  lote  e  validade  dos  medicamentos/insumos
fracionados; seguir os Procedimentos Operacionais Padrão – POP existentes no sistema
prisional; esclarecer as dúvidas com o Farmacêutico; auxiliar o Farmacêutico na verificação de
estoque dos medicamentos/insumos armazenados na farmácia e almoxarifado local; executar
todas as atividades conforme previsto na lei do exercício profissional desta categoria sob
orientação e conforme determinação da chefia imediata; participar de capacitações internas e
externas; participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação; promover a
contrarreferência e referência; elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de
matéria relacionada à sua área de atuação garantindo a guarda e sigilo de documentos
institucionais  produzidos e/ou aos  seus  cuidados, e  exercer  outras  atribuições  correlatas de
natureza técnica conferidas por lei aos profissionais da área, em conformidade com as normas
do Conselho de Classe e atividades inerentes à profissão.

2.1.12. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – TSB I E II
REQUISITOS: certificado de conclusão de curso de ensino médio ou de curso técnico
equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC,
acrescido de certificado de conclusão de Curso Técnico de Saúde Bucal reconhecido pelo
Ministério da Educação - MEC e/ou Conselho Estadual de Educação (CEE) e/ou Conselho
Nacional de Educação (CNE) e registro profissional no Conselho Regional de Odontologia
(CRO/SE).
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: exercer as atribuições dispostas na Legislação específica vigente
da profissão de TSB,  sempre sobre a supervisão do cirurgião-dentista, além das estabelecidas
para os Auxiliares em Saúde Bucal (ASB); realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva,
bem como participar  de  espaços  coletivos  de  planejamento e  avaliação; realizar atividades
educativas com ênfase em promoção e prevenção em saúde; proceder à desinfecção e à
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esterilização de materiais e instrumentos utilizados; preparar e organizar instrumental e
materiais necessários; instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos
clínicos;  cuidar  da  manutenção e conservação dos equipamentos e materiais  odontológicos;
aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio, transporte e descarte de
produtos e resíduos odontológicos; organizar a agenda; participar do gerenciamento dos
insumos necessários para o adequado funcionamento do serviço; processar, arquivar
radiografias intra-orais; acolher e preparar o usuário para o atendimento; participar de
capacitações internas e externas; participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação;
elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria relacionada à sua área de
atuação quando solicitado; participar na realização de levantamentos e estudos
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; auxiliar e instrumentar o cirurgião-dentista
nas intervenções clínicas; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças
bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referente à saúde bucal com os demais membros
da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar,
bem como executar demais atividades correlatas.

2.1.13. TERAPEUTA OCUPACIONAL
REQUISITOS: diploma devidamente registrado de curso superior de graduação em Terapia
Ocupacional, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro
profissional no conselho de classe.
DESCRIÇÃO  DAS ATRIBUIÇÕES: preparar  os  programas  ocupacionais  destinados  a  pacientes
custodiados, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a esses pacientes uma
terapêutica que possa desenvolver e aproveitar seu interesse por determinados trabalhos;
dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de
deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los
na sua recuperação e integração social; planejar trabalhos individuais ou em pequenos grupos,
como trabalhos criativos, manuais,  de mecanografia, horticultura e outros,  estabelecendo as
tarefas de acordo com as prescrições, para possibilitar a redução ou cura das deficiências do
paciente, desenvolver as capacidades remanescentes e melhorar seu estado psicológico; dirigir
os trabalhos, supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para ajudar no
desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação; 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;
assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública com
foco na prevenção e promoção; participar, articulado com equipe multiprofissional, de
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria da saúde do indivíduo, da
família  e da  população prisional  em geral;  planejar  e desenvolver  atividades ocupacionais  e
recreativas; elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes;
orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo;
ministrar técnicas de trabalho em materiais diversos; 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
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tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; participar de reuniões
com a comunidade carcerária, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem
enfermidades; promover reuniões com profissionais  da equipe para discutir a conduta a ser
tomada em casos clínicos e/ou mais complexos; motivar para o trabalho, valorizando a
expressão criadora do indivíduo; proporcionar condições para que os trabalhos realizados, sob
sua orientação, sejam divulgados e valorizados; avaliar a participação do indivíduo nas
atividades propostas, mediante ficha pessoal de avaliação; avaliar os trabalhos realizados;
promover atividades sócio recreativas; emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade;
orientar,  coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por  equipes auxiliares;
desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e educação em
saúde; atualização e manutenção do sistema de informação; exercer outras atribuições
correlatas de natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de Terapia Ocupacional, que
exijam formação de nível superior em conformidade com conselho de classe; promover a
contrarreferência e referência; e garantir a guarda e sigilo de documentos institucionais
produzidos e/ou aos seus cuidados.

3. DAS VAGAS, LOTAÇÃO, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

UNIDADES PARA CADASTRO RESERVA

UCP PREFEM CADEIÃO PRESAB PRESLEN SEJUC (EQUIPE/
SUPORTE)

CARGOS CARGA H/SEMANAL REMUNERAÇÃO

ASSISTENTE SOCIAL 20 R$ 1.499,80

CIRURGIÃO DENTISTA 20 R$ 1.871,88

ENFERMEIRO I 36 R$ 3.369,38

ENFERMEIRO II 20 R$ 1.871,88

FARMACÊUTICO 40 R$ 2.999,59

FISIOTERAPEUTA 20 R$ 1.499,80

CLÍNICO GERAL I 36 R$ 6.913,18

CLÍNICO GERAL II 20 R$ 3.840,65

PSIQUIATRA I 30 R$ 5.760,98

PSIQUIATRA II 20 R$ 3.840,65

NUTRICIONISTA 20 R$ 1.499,80

PSICÓLOGO 20 R$ 1.499,80

TEC EM ENFERMAGEM I 36 R$ 2.107,34

TEC EM ENFERMAGEM II 40 R$ 2.341,49

TEC DE FARMACIA I 40 R$ 2.341,49

TEC DE FARMACIA II 20 R$ 1.170,75

TEC DE SAUDE BUCAL I 40 R$ 2.341,49
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TEC DE SAUDE BUCAL II 20 R$ 1.170,75

TERAPEUTA OCUPACIONAL 20 R$ 1.499,80

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição do (a) candidato (a) neste Processo Seletivo Simplificado implicará no
conhecimento sobre as normas expressas neste edital, não podendo ser alegado
desconhecimento.
4.2. O interessado deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de cadastro
on-line.
4.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a FUNESA e a SES do direito de excluir do PSS aquele que não preencher a
solicitação de forma completa, correta e verdadeira, seja no ato da inscrição ou na convocação.
4.4. Caso o candidato tenha se equivocado na prestação de alguma informação ou no envio de
determinado documento, o mesmo poderá,  apenas durante o período de inscrição, realizar o
cancelamento de sua inscrição e formalizar uma inscrição nova, conforme as diretrizes do
sistema.
4.5. O candidato  poderá  se  inscrever  em até 02 Cargos/especialidades na possibilidade de
cumprimento das exigências de ambos, desde que haja compatibilidade de horário e vinculação.
4.6. O candidato deverá escolher somente 01 lotação por cargo no ato da inscrição.
4.7. Além das parcelas remuneratórias previamente definidas neste edital, outros regramentos
poderão acrescer a retribuição paga ao profissional, conforme especificidades de cada função.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições deverão ser efetuadas via internet, no endereço eletrônico
www.funesa.se.gov.br, de modo que o candidato deverá preencher seus dados e inserir a
documentação pertinente nos respectivos campos do formulário on-line de inscrição, bem como
indicar a(s) sua(s) opção(s) de lotação(s).

5.1.1 As inscrições serão gratuitas e implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento em qualquer de suas fases.
5.1.2 O candidato poderá se inscrever em somente 01 Lotação por cargo.
5.1.3 Os candidatos serão lotados nos municípios das Unidades Prisionais que compõem
as regiões de integração a critério do interesse e necessidade da Secretaria de Estado
da Justiça do Trabalho e de Defesa do Consumidor-SEJUC, respeitando a região
escolhida pelo candidato no ato da inscrição, podendo este ser remanejado, conforme
necessidade institucional.

5.2. Os documentos anexados no sistema de inscrição deverão ser obrigatoriamente
apresentados pelo candidato à SES (em original e cópia simples), quando         de         sua         eventual  
convocação     para contratação  , para conferência da sua regularidade e autenticidade.

5.2.1 Caso haja divergência entre os documentos anexados ao sistema e os originais
apresentados à SES, o candidato, além de ser excluído do certame, poderá responder
civil e criminalmente.
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5.3. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada via postal, via fax,
via requerimento administrativo ou via correio eletrônico.
5.4. As inscrições serão realizadas no período descrito no cronograma (Anexo I), observando o
horário oficial de Brasília/DF.
5.5. O preenchimento dos dados no formulário de inscrição on-line é de inteira responsabilidade
do (a) candidato (a). A FUNESA não se responsabilizará por solicitações de inscrições via internet
não recebidas e/ou não confirmadas, decorrentes de problemas técnicos em
microcomputadores, falhas de comunicação, congestionamentos de linhas de transmissão ou
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5.6. Aos candidatos com deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente PSS para o
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência.

5.6.1 Das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do PSS, 20% serão
providas na conformidade do art. 152, § 3º da Lei Complementar nº 33/1996.
5.6.2 A deficiência do candidato deverá ser comprovada quando da contratação, por
meio de Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos
12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças
(CID - 10), bem como à provável causa da necessidade especial.
5.6.3 A aferição da veracidade da auto declaração de pessoa com deficiência será
realizada no momento da contratação por perícia médica oficial promovida por equipe
multiprofissional de responsabilidade a Junta Médica da SEAD, que analisará a
qualificação do candidato como deficiente, e considerará, presencialmente, as
informações constantes no laudo médico original ou cópia autenticada, a ser
apresentado pelo(a) candidato(a).

5.6.3.1 O candidato selecionado que, no ato da inscrição, se declarou com
deficiência, caso não seja avaliado como deficiente será eliminado do PSS.

5.6.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do
Formulário Eletrônico de Inscrição da autodeclaração para concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência.

5.7. No ato da inscrição o candidato deverá optar para desenvolver suas atividades laborais,
quando de sua aprovação no PSS pelas lotações escolhidas constantes no  Item 3,  conforme a
função pretendida.
5.8. Após preenchimento dos dados e a confirmação da inscrição, o sistema exibirá o
comprovante de inscrição.
5.9. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

6. DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO: ANÁLISE CURRICULAR

6.1. Na análise do currículo (ficha de inscrição), será verificada de maneira objetiva, a titulação,
experiência e a qualificação profissional, mediante a verificação dos documentos
comprobatórios  (enviados quando da inscrição em arquivo no formato PDF com no máximo
5MB), conforme pontuação discriminada no Anexo III (matriz de pontuação).
6.2. Informações relacionadas à Qualificação Profissional:
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a) Só serão considerados para fins de pontuação os cursos de qualificação relacionados no
Anexo III, do Item 2 que foram iniciados e concluídos no período de 09/08/2017 a
09/08/2022.

b) Os certificados ilegíveis, sem identificação do aluno ou sem menção de carga horária
serão desconsiderados.

c) Não será possível acumular a carga horária de cursos para obtenção de pontuação.
d) Cursos em andamento não serão considerados para fins de pontuação.
e) Tempo de Estágio não será considerado para fins de pontuação.

6.3. Informações relacionadas à Experiência Profissional:
a) Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, emprego ou função pública, na área de

conhecimento/atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos ou entidades da
Administração Pública  Direta  ou Indireta  Municipal,  Estadual,  Federal  ou em empresa
privada, comprovada por meio de Declaração do empregador (em papel timbrado, com
carimbo, data, CNPJ e assinatura do responsável pela emissão da declaração, explanando
o período de entrada e saída ou informando a permanência no emprego) e/ou
instrumento de contratação (portaria publicada em diário oficial, contrato de
trabalho/prestação de serviço), e/ou cópia da Carteira de Trabalho (cópia com a
numeração sequencial das páginas de identificação do candidato, foto e dados pessoais
até as páginas de registro do(s) contrato(s) de trabalho).

6.3.1 É vedada, para efeito de comprovação do tempo de serviço, a contagem de
atividade anterior à obtenção do grau, em estágios, atividades informais, voluntariados
bem como, participação em quotas de empresa.
6.3.2 Em se tratando do Anexo III:  A comprovação de experiência de trabalho obtida
para fins de pontuação do  item 3.1  para os cargos de nível técnico ou superior não
pontuará no item 3.2.
6.3.3 Os critérios e exigências técnicas e/ou titulações para participação deste Edital não
pontuarão no item 01 do anexo III para os cargos de nível técnico ou superior.
6.3.4 A pontuação será obtida por ano completo de experiência comprovada, na
condição de empregado/cargo (público ou privado) ou servidor público, podendo haver
cumulação de períodos em vínculos distintos, no mesmo cargo.

6.4. Não será considerada para  fins de pontuação a experiência  na condição de profissional
autônomo.

6.5. O candidato poderá provar sua experiência profissional da seguinte forma:
a) Em caso de vínculo na condição de empregado público ou privado, o candidato deverá

anexar Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contendo folha de identificação
onde constam número, série e qualificação e as folhas dos contratos de trabalho com
data de admissão e demissão ou data de admissão + contracheque recente ou
documento comprobatório para os casos de vinculação ativa:

a.1) O candidato poderá anexar declaração emitida pelo seu empregador de modo
a descrever as atribuições do seu cargo.

b) Em caso de vínculo na condição de Servidor Público, o candidato deverá anexar Certidão
ou Declaração emitida pelo ente público, informando o cargo e o período trabalhado ou
em atividade executada.

b.1) O candidato poderá anexar declaração emitida pelo seu chefe imediato de
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modo a descrever as atribuições do seu cargo ou até mesmo anexar o ato normativo
que fixa as atribuições do cargo.
b.2) O candidato poderá anexar, também, outros documentos oficiais substitutivos
da declaração referida no item 6.3 a)  para fins de prova do vínculo, a exemplo de
portarias de nomeação e exoneração, contracheques e contratos temporários,
desde que contenham o período (início e fim) e/ou em atividade e o cargo.

6.6. Os documentos relacionados nos itens anteriores devem ser capazes de comprovar a
função exercida e o período em atividade ou exercido (início e término), sob pena de
indeferimento.
6.7. Caso o vínculo esteja ativo, o candidato deverá comprovar a atualidade do vínculo por meio
de declaração do empregador (público ou privado), contracheque atual ou outro documento
apto. Caso o vínculo tenha sido extinto sem a anotação da baixa na CTPS, o candidato deverá
provar a data da demissão por documento apto.
6.8. O período de estágio (voluntário ou obrigatório) não será considerado para fins de
pontuação.
6.9. As informações prestadas e não comprovadas de forma devida, não serão computadas para
fins de pontuação.
6.10. Não serão considerados, para fins de pontuação, protocolos de documentos, documentos
ilegíveis ou incompletos.
6.11. Esta etapa é de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100 (cem) pontos.

6.12. Não será permitida, em hipótese alguma, a substituição, emenda, complementação,
acréscimo ou retirada dos documentos enviados pelo sistema de inscrição.

7. DO RESULTADO PRELIMINAR

7.1. O resultado preliminar do PSS será divulgado no site da FUNESA (www.funesa.se.gov.br) na
data provável constante no cronograma do PSS (Anexo I).
7.2. O Resultado Preliminar deste Processo Seletivo Simplificado será aferido pelo somatório
dos pontos obtidos divulgado em lista de classificação geral.

8. DA POSSIBILIDADE DE RECURSO

8.1. Na publicação do resultado, fica assegurada ao candidato a interposição de recurso da nota
atribuída, devidamente fundamentado, no prazo  de 01 (um) dia  conforme cronograma e
modelo constante  do  Anexo II,  sendo vedada a entrega  de documentação já  entregue  ou
complementar sob pena de não conhecimento do recurso.
8.2. O recurso deverá,  obrigatoriamente,  ser  veiculado de forma on-line  através  do link  de
inscrição disponível no site www.funesa.se.gov.br. O documento referente ao recurso deverá
ser escrito e estar assinado pelo candidato e enviado em formato PDF, cabendo à Comissão do
presente Processo Seletivo julgar os pedidos.
8.3 Não será aceito recurso via postal, via e-mail, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do
prazo.
8.4 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das
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decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico: www.funesa.se.gov.br, sob pena de
perda do prazo recursal.
8.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso, o qual não terá efeito
suspensivo.
8.6 A Comissão deste PSS constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
8.7 Em caso de alteração do resultado preliminar, após a análise dos recursos, os candidatos
poderão ser reclassificados na respectiva etapa após nova pontuação.
8.8 A interposição de recurso poderá ensejar também a redução da nota do candidato, se a  
partir da nova análise for constatado equívoco na análise inicial, em atenção ao princípio da
legalidade.

9. DOS CRITÉRIOS DESEMPATE

9.1. Em caso de empate na nota final do processo seletivo, terá preferência o candidato que, na
seguinte ordem:

a) Tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste certame, conforme
artigo 27, parágrafo único, da Lei  no 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do
Idoso);

b) Tiver maior pontuação no item “experiência profissional”;
c) Tiver maior pontuação no item “qualificação profissional”; e
d) Permanecendo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade.

10. DO RESULTADO FINAL

10.1. Os candidatos aprovados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota
final.
10.2. O resultado final do PSS será divulgado nos sites da FUNESA e SES, na data provável
constante no cronograma deste Edital (Anexo I).
10.3. Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se com deficiência, se não eliminados,
terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
10.4. Não será cabível recurso da publicação do resultado final.

11. DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 A homologação do resultado final do PSS será divulgada no endereço eletrônico da FUNESA
(www.funesa.se.gov.br) e publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe, na data constante do
cronograma (Anexo I).

12. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO

12.1. O (a) candidato (a) aprovado (a) e convocado neste processo seletivo simplificado (PSS) só
será contratado se atender os seguintes exigências:
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12.1.1 Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a) e no caso de nacionalidade estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 12
de 05/10/1988 da Constituição Federal.
12.1.2 Não possuir registro de antecedentes criminais, provado por certidões negativas
expedidas  pelos  cartórios  de distribuição dos ofícios  criminais  no(s)  domicílio(s)  dos
últimos cinco anos.
12.1.3 Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais através de titulo de eleitor
e declaração de quitação da justiça eleitoral.
12.1.4 Candidatos do sexo masculino estar em dia com as obrigações militares.
12.1.5 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da admissão.
12.1.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e que será
comprovada por meio de exames médicos específicos no processo de admissão e
através de apresentação de atestado médico de capacidade funcional, emitido por
médico do trabalho.
12.1.7 Não ter exercido relação de trabalho temporário com a SES, nos últimos 06
meses que antecederam a contratação.
12.1.8 No caso de possuir  outro  vínculo público acumulável  nos  termos do art.  37,
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, o candidato deverá apresentar declaração
onde conste a carga horária e a escala semanal de trabalho e o órgão no qual está
vinculado para fins da verificação da acumulação indevida de vínculo público.
12.1.9 Não ter sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos
incompativeis com o serviço público e nem ter sofrido nenhuma condenação em virtude
de crime contra a Administração, com trânsito em julgado.
12.1.10 Não ter sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres.
12.1.11 Atender aos requisitos das atribuições do cargo e ter sido aprovado no processo
seletivo.
12.1.12 Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em Investigação Social.

12.1.12.1 A Investigação Social será pautada nos valores morais e éticos
imprescindíveis ao exercício da profissão, cujas atividades visam a realização do
bem comum, tais como patriotismo, o civismo, a hierarquia, a disciplina, o
profissionalismo, a lealdade, a constância, a verdade real, a honra, a dignidade
humana e a honestidade.
12.1.12.2. A investigação social é de caráter eliminatório e a qualquer tempo, o
candidato poderá ser convocado para esclarecer informações prestadas, a fim
de atender o disposto do presente edital mesmo que já contratado.
12.1.12.3. No decurso da investigação social, será analisada a vida pregressa do
candidato.
12.1.12.4 investigação social,  de responsabilidade da Secretaria de Estado da
Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor - SEJUC, visa analisar o
candidato quanto às infrações penais,  condutas penais,  morais  e sociais  que
porventura tenha praticado no decorrer de sua vida, visando aferir o seu
comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas
pelo servidor.
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12.1.12.5 Caso seja constatado e demonstrado, a qualquer tempo, a existência
de qualquer fator  desabonador da conduta do(a)  candidato(a),  sob aspectos
morais, civis ou criminais, que o incompatibiliza com a condição de Servidor,
será declarada a inabilitação e contraindicação do(a) candidato(a) para o
exercício da função/cargo, promovendo sua eliminação do PSS.

12.1.13 À apresentação dos documentos originais que foram anexados no site da
FUNESA, no momento da inscrição, referentes aos seus titulos e experiência
profissional, sob pena de desclassificação se inexistentes ou inverídicos.
12.1.14 Estar inscrito em conselho de classe quando obrigatório para o exercício
profissional e declaração de regularidade (com emissão nos últimos 2 meses) no órgão
de classe.
12.1.15 Apresentar cópia da declaração do Imposto de Renda, exercício atual, ano base
anterior, referente à identificação do contribuinte e o rendimento tributável recebido
de Pessoa Jurídica, ou declaração de isenção escrita e assinada pelo próprio interessado,
conforme previsto na Lei n. 7.115/83.
12.1.16 No ato da admissão, o(a) candidato(a) aprovado(a) ser lotado(a) de acordo com
as atribuições das funções/especialidades  nos municípios das Unidades Prisionais que
compõem as regiões de integração a critério do interesse e necessidade da Secretaria
de Estado da Justiça do Trabalho e de Defesa do Consumidor-SEJUC com anuência da
Secretaria de Estado da Saúde-SES,  respeitando a região escolhida pelo candidato no
ato da inscrição, podendo este ser remanejado conforme necessidade institucional.
12.1.17 Face à comprovada urgência, de acordo com o que dispõe a Lei nº 8.537, de 28
de maio de 2019, a comprovação de sanidade física e mental pode ser atestada por
laudo emitido por Médico do Trabalho, hipótese na qual deverá ser submetido à
ratificação pelo Serviço Médico do Estado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob
pena de nulidade do contrato.
12.1.18 Não ser aposentado pelo INSS por Invalidez.
12.1.19 As documentações necessárias para a admissão dos candidatos aprovados no
Processo Seletivo Público Simplificado serão entregues no momento da convocação à
Equipe de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da SES-SE em envelope identificado
e lacrado.

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1. O (A) candidato (a) aprovado (a) e classificado (a) para cargo das Unidades Prisionais será
lotado (a) na Unidade para qual se inscreveu ou conforme necessidade da Secretaria de Estado
da Justiça  do Trabalho  e  de  Defesa  do Consumidor-SEJUC com anuência  da  Secretaria  de
Estado da Saúde-SES.
13.2. A convocação oficial do (a) candidato (a) para o processo de contratação dar-se-á por meio
de publicação no Diário Oficial Estado de Sergipe e no site da Secretaria de Estado da Saúde-SES.
13.3. A contratação estará condicionada à Habilitação da Investigação Social a que se refere o
item 12.1.12 deste Edital.
13.4. Os documentos necessários para contratação estão dispostos no Anexo V deste Edital. 
13.5.         Os         candidatos         convocados         que         tiverem         vínculos         acumuláveis         com         outra         entidade         pública  
deverão         apresentar         declaração         onde         conste         o         cargo,         lotação,         a         carga         horária         e         a         escala         semanal  
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de     trabalho,   para fins de verificação da possibilidade do acúmulo de vínculos públicos.
13.6. O não comparecimento do candidato no dia  e  hora  marcados  pela  SES  implicará  em
desistência tácita da vaga.
13.7. Trata-se de contratação por prazo determinado, de 01 (um) ano, podendo o contrato de
trabalho ser prorrogado, uma única vez, por igual período conforme Lei Estadual no 6.691, de 23
setembro de 2009.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará na aceitação das normas para o PSS contidas nos
comunicados e anexos deste edital e em outros documentos a serem publicados.
14.2. Caberá à Diretoria-Geral da FUNESA a homologação dos resultados apresentados neste
PSS.
14.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos do edital: da
inscrição até a homologação, no endereço eletrônico www.funesa.se.gov.br.
14.4. As convocações serão de responsabilidade da SES, sendo realizadas e divulgadas no Diário
Oficial Estado de Sergipe e no site da Secretaria de Estado da Saúde-SES.
14.5. A inexatidão e/ou irregularidade dos documentos, verificadas a qualquer tempo, em
especial  por ocasião da contratação, acarretará na nulidade da inscrição com todas as suas
decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
14.6. O PSS terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado, a critério da SES/SEJUC, por igual período.
14.7. Os itens  deste  edital  poderão sofrer  eventuais  alterações,  atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será mencionada em errata a ser publicada no endereço eletrônico www.funesa.se.gov.br.
14.8. A FUNESA não emitirá declaração de aprovação no certame, pois a publicação do
resultado final serve para fins de comprovação.
14.9. Os casos omissos ou considerados duvidosos serão julgados pela Comissão Especial de
Seleção.
14.10. O cronograma deste processo seletivo está descrito no ANEXO I deste edital.
14.11. As informações (até a homologação do resultado final) estarão disponíveis:
Tv. Manoel Aguiar Menezes, nº 49, Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-750, Aracaju/SE, Fone:
(79) 3198-3800, www.funesa.se.gov.br através do endereço eletrônico www.funesa.se.gov.br e
telefone: (79) 3198-3800.
14.12. A convocação oficial do (a) candidato (a) dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial
Estado de Sergipe e no site da Secretaria de Estado da Saúde-SES.
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

FASES DO PROCESSO DATA
Período de Inscrição Online            10/08 a 12/08/2022 *

Análise Curricular 13/08 a 21/08/2022
Resultado Provisório da Análise Curricular 22/08/2022

Recurso Contra o Resultado Provisório 23/08/2022
Divulgação do Resultado Final 25/08/2022

Homologação do Resultado Final 26/08/2022
    *Obs: As inscrições serão encerradas as 17:00h do dia 12/08/2022.
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                                                       ANEXO II
                                                            MODELO DE RECURSOS

      
     REF: SELEÇÃO nº 02/2022– FUNESA – Fundação Estadual de Saúde - FUNESA

Inscrição nº                                                  Documento de Identidade:                                            

Nome do Candidato:                                                                                                                           

Cargo:                                                                                                                                                   

Endereço:                                                                                                                                             

Fundamentação (resumida, clara e objetiva):                                                                                      

Assinatura:                                                                                                                                          

Data:            /             /                      

OBS: Prazo para impetrar recurso 01 (um) dia contados a partir do dia seguinte da publicação 
do resultado provisório no site da FUNESA www.funesa.se.gov.br.
Não serão aceitos recursos por meio de e-mail, fax ou outro meio não especificado neste Edital.
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ANEXO III

MATRIZ DE PONTUAÇÃO CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR

(Enfermeiro, Cirurgião Dentista, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Assistente Social, 
Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Nutricionista e Fisioterapeuta)

* Esta matriz já estará contida no sistema de inscrição on-line, onde os candidatos deverão anexar os
documentos compilados no formato PDF com no máximo 5MB em cada um dos campos específicos.

ITENS DE PONTUAÇÃO

1.TITULAÇÃO Pontuação
Mínima

Pontuação
Máxima

Pontuação
Obtida

1.1 Doutorado (titulo de doutor) na área de atuação inscrita. 07 07
1.2 Mestrado (titulo de mestre) na área de atuação inscrita. 06 06
1.3 Especialização lato sensu em áreas afins ao sistema prisional,
com carga horária mínima de 360h. 05 05

1.4 Especialização lato sensu com carga horária mínima de 360h. 04 04
TOTAL DESTE ITEM 22 22

2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(período 0 9 /08/2017 a 09/08/2022)

Pontuação
Mínima

Pontuação
Máxima

Pontuação
Obtida

2.1 Certificado de curso de aperfeiçoamento em áreas afins ao
sistema prisional, com carga horária mínima de 120h. 05 10

2.2 Certificado de curso de aperfeiçoamento na área de atuação
inscrita, com carga horária mínima de 120h. 04 08

TOTAL DESTE ITEM 09 18
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(por ano completo)
Pontuação

Mínima
Pontuação

Máxima
Pontuação

Obtida
3.1 Experiência de trabalho no sistema prisional em
emprego/cargo/funções na área de atuação. 08 40

3.2 Experiência de trabalho em áreas afins em
emprego/cargo/funções na área de atuação. 04 20

TOTAL DESTE ITEM 12 60

TOTAL GERAL DA PONTUAÇÃO — 100
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MATRIZ DE PONTUAÇÃO CARGOS
DE NÍVEL TÉCNICO

(Enfermagem, Saúde Bucal e Farmácia)
* Esta matriz já estará contida no sistema de inscrição on-line, onde os candidatos deverão anexar os
documentos compilados no formato PDF com no máximo 5MB em cada um dos campos específicos.

ITENS DE PONTUAÇÃO

1. TITULAÇÃO Pontuação
Mínima

Pontuação
Máxima

Pontuação
Obtida

1.1 Doutorado (titulo de doutor) na área de atuação inscrita. 06 06
1.2 Mestrado (titulo de mestre) na área de atuação inscrita. 05 05
1.3 Especialização lato sensu em áreas afins ao sistema prisional,
com carga horária mínima de 360h. 04 04

1.4 Especialização lato sensu com carga horária mínima de 360h. 03 03
TOTAL DESTE ITEM 18 18

2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(período 09/08/2017 a 09/08/2022)

Pontuação
Mínima

Pontuação
Máxima

Pontuação
Obtida

2.1 Certificado de curso de aperfeiçoamento em áreas afins ao
sistema prisional, com carga horária mínima de 120h. 05 10

2.2 Certificado de curso de aperfeiçoamento na área de atuação
inscrita, com carga horária mínima de 120h. 03 06

2.3 Certificado de participação em cursos em áreas afins ao
sistema prisional, com carga horária mínima de 30h. 02 04

2.4 Certificado de participação em cursos na área de atuação
inscrita, com carga horária mínima de 30h. 01 02

TOTAL DESTE ITEM 11 22
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

(por ano completo)
Pontuação

Mínima
Pontuação

Máxima
Pontuação

Obtida
3.1 Experiência de trabalho no sistema prisional em
emprego/cargo/funções na área de atuação. 05 40

3.2 Experiência de trabalho em áreas afins em
emprego/cargo/funções na área de atuação. 04 20

TOTAL DESTE ITEM 09 60

TOTAL GERAL DA PONTUAÇÃO — 100
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                                                                           ANEXO IV

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

1. Para todos os cargos serão analisados os fatores de NÃO RECOMENDAÇÃO elencados abaixo:
2. Por se tratar de uma etapa obrigatória a não recomendação na investigação social implicará a

não contratação do candidato do processo seletivo, ou a rescisão contratual enquanto servidor.
3. O candidato não poderá ser enquadrado em nenhum dos fatores de não recomendação

elencados abaixo.
a) Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas;
b) Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual figure como autor de

ilícito  penal, ressalvados  os  casos  de absolvição  com sentença penal  transitada em
julgado que reconheça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato
infração penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não
existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de extinção de
punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c) Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de função pública, de
transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de serviço encerrado antes do
prazo, seja por motivo disciplinar, seja por falta de interesse público;

d) Manifestação de desapreço e desrespeito às  autoridades e a atos da  administração
pública;

e) Prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou
comprometer a função de segurança dos sistemas prisional e socioeducativo;

f) Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de drogas lícitas;
g) Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;
h) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo devidamente

justificado;
i) Demissão da função pública ou destituição de função em comissão em órgão da

Administração Direta e Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal,
por falta a deveres éticos, disciplinares,  morais ou da probidade no serviço público;
prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir informação relevante
sobre sua vida pregressa;

j) Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho insatisfatória;
k) Outras condutas incompativeis com o exercício da função pública, objeto do presente

certame.
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ANEXO V

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO

ENVELOPE 01

● Cópia dos comprovantes de pré-requisitos do cargo pleiteado (acompanhada de original).
● Declaração de não acúmulo de cargos públicos.
● Declaração de não ter sofrido penalidades no exercício da função pública.
● 1 Foto 3x4; Cópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor (acompanhados de

originais).
● Cópia e original do Registro Profissional no Conselho de Classe (quando necessário),

acompanhado de Comprovante de Regularização, ou Cópia da Autorização para atuação no
Estado de Sergipe quando de outro estado.

● Cópia e original de Cartão de Vacinação.
● Extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa).
● Cópia do cartão ou abertura de Conta Salário do BANESE.
● Cópia do Comprovante de Residência (com CEP válido).
● Cópia do Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino).
● Certidão de Antecedentes Civil e Criminal; (Residentes em Sergipe

retirar pelo site www.ssp.se.gov.br).
● Certidão de Crimes Eleitorais; (Residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br).
● Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; (Residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br).
● Certidão Negativa PENAL Estadual (Residentes em Sergipe www.tjse.jus.br).
● Certidão Negativa CRIMINAL Federal

(https://consulta2.jfse.jus.br/certidaonegativa/emissaocertidao.aspx).
● Atestado Médico de capacidade funcional emitido por Médico do Trabalho.
● Cópia da declaração do Imposto de Renda, exercício atual, ano base anterior, referente à

identificação do contribuinte e o rendimento tributável recebido de Pessoa Jurídica, ou
declaração de isenção escrita e assinada pelo próprio interessado.

CONCORRENTES A VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Além dos documentos acima descritos, apresentar: Laudo médico original com especificações 
exigidas no item 5.6. deste Edital.
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ENVELOPE 02
Exames laboratoriais (validade 06 meses):

( ) Hemograma Completo
( ) Grupo Sanguíneo e Fator 
RG ( ) Colesterol
( ) Triglicerídeos
( ) Glicemia Jejum
(      ) Sorologia LUES (VDRL)
(     ) Parasitológico de fezes
( ) Sumário de urina
(    ) Uréia
( ) Beta HCG (com data 
atual) () Creatinina
( ) Ácido úrico
( ) Antigeno Prostático Específico (Homens acima de 40 anos)
( ) Atestado Médico de capacidade funcional emitido por Médico do Trabalho

Outros exames (validade 01 ano):

( ) Rx Torax AP e 
Perfil ( ) ECG
( ) Teste ergométrico (para todos os candidatos com idade acima de 40 anos, apresentar, teste
ergométrico em substituição ao ECG).

CONCORRENTES A VAGAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Além dos documentos acima descritos, apresentar: Laudo médico original com especificações 
exigidas no item 5.6. deste Edital.
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QUESITOS PARA EXAME DE ADMISSÃO - RESPONDER SIM OU NÃO

CARGO:                                                                                                                                        

1 - Tem alguma queixa relativa à saúde?                                                                                       

2 - Já foi acometido (a) de alguma doença anteriormente?                                                          

3 - Tem história de doença na família?                                                                                          

4 - Já foi submetido (a) a algum tipo de cirurgia?                                                                           

5 - Já esteve internado (a) alguma vez?                                                                                         

6 - Tem alergia a algum tipo de medicamento, alimento, etc.?                                                     

6.1 Qual?                                                                                                                                       

7 - Usa algum tipo de medicamento regularmente?                                                                      

7.1 Qual?                                                                                                                                       

8 - Faz alguma atividade física?                                                                                                     

9 - Tem ou já teve algum tipo de transtorno psiquiátrico?                                                            

10 - Faz uso de tabaco, álcool e outras drogas?                                                                            

11 - Tem filhos?                                                                                                                             

11.1Quantos?                                                                                                                               

11.2 Idade (s):                                                                                                                               

12 - Já sofreu algum tipo de acidente?                                                                                          

13 - Já sofreu algum tipo de fratura?                                                                                              

14 - Algum problema de saúde na família (atualmente)?                                                               

15 -Existe algum problema que impeça a viagem para outra localidade?                                       



DECLARO, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código
Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Assinatura do Candidato Médico/Perito que o Examinou (exclusivo SEAD)

NOME:  

CPF:  

RG:  ARACAJU/SE    _____  /_____ /_______ 
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E VÍNCULOS TEMPORÁRIO

DECLARO     para      fins      de      assinatura      de      contrato      temporário      para      o      cargo
/SES, que não exerço qualquer cargo, emprego ou

função junto a órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou de qualquer dos
seus Poderes, bem como das suas entidades, abrangendo autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações mantidas direta ou indiretamente pelo Poder Público, que seja
inacumulável com as atribuições do presente contrato, em consonância com os incisos XVI e XVII do
art. 37, da Constituição Federal.  DECLARO, outrossim, que não percebo proventos de aposentadoria
decorrente do art. 40 ou dos Arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com o cargo
para o qual estou sendo contratado. DECLARO, ainda que, não exerce cargo temporário no âmbito do
Governo Estadual, no período inferior a 6 (seis) meses, bem como tenho pleno conhecimento do Art.
4º § 2º da Lei 6.691/2009, que veda a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços
diferentes, durante o mencionado período, a contar do término do contrato, quer seja por decurso de
prazo ou por interesse das partes. DECLARO, mais, estar ciente de que devo comunicar ao
CONTRATANTE qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às
determinações  legais  vigentes  relativamente  à  acumulação  de  cargos,  sob  pena de instaurar-se  o
processo administrativo disciplinar de que tratam os artigos 274 e 276 da Lei nº 2.148/77. DECLARO,
ainda,  estar  ciente  de que prestar  declaração falsa  é crime previsto no art.  299 do Código Penal
Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. DECLARO,
por fim, que tomo ciência de todas as legislações supra referidas.

Obs: Caso o declarante tenha algum vínculo com qualquer órgão da União, Estado, Distrito Federal
ou Município, ou contrato temporário rescindido a menos de 6 (seis) meses, assinalar uma(s) das
opções abaixo:

( ) Possui um vínculo temporário encerrado em:

Especificar o cargo/órgão:                                                                                                                             

(   ) Possuo apenas um vínculo ativo:                                                                                                               

Especificar o cargo/órgão:                                                                                                                             

(   ) Possuo dois vínculos ativos:                                                                                                                      

Especificar o cargo/órgão:                                                                                                                             

( ) Possuo um vínculo inativo:                                                                                                                         

Especificar o cargo/órgão:                                                                                                                               

( ) Possuo dois vínculos inativos:                                                                                                                    

Especificar o cargo/órgão:                                                                                                                               

Aracaju/SE,            de           de                     

Assinatura do Declarante (por extenso)
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DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO PENALIDADES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA

Eu,                                                                                                                                                 , infra-

assinado, portador (a) do RG n°                                                                            , inscrito (a) no CPF

sob o n° , DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício

profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão,

aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. Por ser

expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Aracaju/SE,            de           de                     

Assinatura do Declarante ( por extenso)
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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO

E SELEÇÃO DE PESSOAL

FICHA CADASTRAL

CARGO: EDITAL: 02/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE

REGIME: CONTRATO TEMPORÁRIO (X) PERÍODO 01     ANO  

DADOS PESSOAIS

NOME:

DATA/NASCIMENTO: NATURALIDADE: NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL: SEXO: M ( ) F ( )

END. RESIDENCIAL: BAIRRO:

CIDADE/ESTADO: CEP: TELEFONE/CELULAR E-MAIL:

NÍVEL DE FORMAÇÃO QUE POSSUI: MÉDIO ( ) SUPERIOR ( ) PÓS GRADUADO ( ) MESTRADO ( ) DOUTORADO ( )

CPF: CARTEIRA DE IDENTIDADE: DATA EMISSÃO: UF: ÓRGÃO EMISSOR:

PIS/PASEP: BANCO: AG: CONTA: TIPO:

PASSAPORTE Nº: DATA/VISTO: ANO/CHEGADA NO
BRASIL:

TÍTULO ELEITORAL: ZONA: SEÇÃO:

FILIAÇÃO: PAI:

MÃE:

OBSERVAÇÕES: A não comprovação dos requisitos, no ato da convocação, importará na desclassificação do 
candidato habilitado e na perda dos direitos decorrentes, conforme edital nº 02/2022
DATA: ASSINATURA:
ATENÇÃO: Preencher os campos deste formulário de forma legível, sendo de responsabilidade do candidato as
informações nele prestadas.
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DATA PERÍCIA MÉDICA: DATA INÍCIO DO EXERCÍCIO: DATA/ PUBLICAÇÃO: DATA DA POSSE:

REMUNERAÇÃO: ( ) 40H ( ) 36H ( ) 30H (   ) 24H (   ) 20H (   ) 12H TIPO/OCORRÊNCIA: FONTE/RECURSO:

RESP. PELA POSSE SETOR DE CONCURSO: RESP. PELO CADASTRAMENTO NO SIPES:
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