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EDITAL DE PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELE~AO DE PESSOAL W 002/2017 

A Prefeitura do Municipio de ltajobi, por meio da Comissao de Selec;:ao torna publico que realizara 
Processo Seletivo Simplificado, visando a contratac;:ao de pessoal para atuar nas atividades de 
Agentes Comunitarias de Saude. 

1. DOS CANDIDATOS: Poderao inscrever-se no processo seletivo simplificado para contratac;:ao por 
tempo determinado de 03 (tres) meses, os profissionais que atenderem os requisites contidos no 
item 4. 

2. DA INSCRI<::AO: Os candidates farao inscric;:ao mediante apresentac;:ao de curriculum via e-mail 
para: recursoshumanos@itajobi.sp.gov.br ou entrega pessoal no enderec;:o: Rua Cincinato Braga, 360, 
Centro -ltajobi/SP, das 09:00hs as 17:00hs, no Departamento de Recursos Humanos, ate o dia 18 de 
abril de 2017. Eventuais duvidas e solicitac;:oes de esclarecimento sobre o processo de selec;:ao podem 
ser encaminhadas para o enderec;:o de correio eletr6nico anteriormente mencionados ou pelo 
telefone: (17) 3546-9004. 

3. DAS FUN<::OES E DAS VAGAS DISPONfVEIS DOS CANDIDATOS: 

FUN<::AO NQ DE VAGAS 

Agente Comunitaria de Saude 03 

4. PERFIL E REQUISITO DO (A) CANDIDATO (A): Para participar da selec;:ao os candidates terao que 
atender aos criterios abaixo descritos, definidos pela Comissao de Selec;:ao: Ensino Fundamental 
Complete; Ter disponibilidade para 40 (quarenta) horas semanais de trabalho; Deverao comprovar 
residencia no municipio; Ter idade minima de 18 (dezoito) anos; Ter aptidao ffsica e mental para o 

exercicio das atribuic;:oes do cargo; As atribuic;:5es do cargo constam no Anexo I do presente Edital. 

5. CONDI<::OES DE TRABALHO E REMUNERA<::AO: 0 (a) profissional selecionado (a) tera regime de 
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 0 trabalho sera desenvolvido conforme estabelecido pelo 
Departamento de Saude Municipal. A Contratac;:ao sera em regime de prestac;:ao de servic;:o e a 
remunerac;:ao do cargo sera de R$ 1.201,26 (hum mil, duzentos e um reais e vinte e centavos) 

mensa is. 

6. DA SELE<::AO: A selec;:ao sera feita em 02 (duas) etapas pela Comissao de Selec;:ao. A primeira sera 
constituida de analise e selec;:ao dos curriculos no dia 18 de abril de 2017. Na segunda etapa, que sera 
realizada no dia 19 de abril de 2017, os candidates serao entrevistados. As duas etapas da selec;:ao 
serao feitas no Departamento Municipal de Saude, situada a Rua Said Farhat, 115, Centro, ltajobi/SP. 
A Comissao de Selec;:ao comunicara aos candidates selecionados para a entrevista atraves do e-mail 
ou atraves de telefone constante no curricula. 

7. INfCIO DO TRABALHO: 0 (a) candidate (a) selecionado (a) devera iniciar seu trabalho conforme a 
publicac;:ao no site oficial do municipio (www.itajobi.sp.gov.br) ou jornallocal. 
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8. DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos deste edital serao resolvidos pela Comissao de Selec;ao. 

9. DISPOSI<;OES FINAlS: 0 contrato temporario de trabalho podera ser prorrogado por igual perlodo, 
por uma (mica vez, de acordo com as necessidades do Departamento de Saude Municipal. Os 
candidates selecionados e contratados que desistirem espontaneamente ou forem dispensados por 
conveniencia do Departamento de Saude, serao substitufdos por outro candidate mediante 

classificac;ao no processo seletivo. 

ltajobi, 12 de abril de 2017. 

Comissao de Selec;ao 

/?~? (p ·~ 
CELI~c;rr:A P~TS XAVIER OIOLI 

Enfermeira 

~. 
ELAINE RUGGERI 
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ANEXO I 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 

DAS ATRIBUIC;OES DO CARGO: 

0 Agente Comunitario de Saude tern como atribui~oes o exerdcio de atividades de preven~ao de 

doen~as e promo~oes da saude, mediante a~oes domiciliares ou comunitarias, individuais ou 

coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisao do gestor 

municipal, estadual ou federal. 
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