ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE ITAJAÍ

RERATIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2007

RETIFICA A TABELA 01 E 02, ITENS 5.3.3
E 5.3.4, RESPECTIVAMENTE, ALTERA OS
ITENS 3, 3.2.1.1.1, 3.2.1.2.3, 3.2.1.2.5, 3.9,
3.11, 3.15, 3.18, 5.2.4, 5.3.5 E 7.4, REABRE
INSCRIÇÕES, CANCELA O EDITAL DE
HOMOLOGAÇÃO

DAS

RATIFICA

DEMAIS

OS

PROCESSO
DESTINADO

INSCRIÇÕES E

SELETIVO
A

PROVER

ITENS

DO

UNIVERSAL
VAGAS

NO

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA
SECRETARIA

DE

SAÚDE

DE

ITAJAÍ

CONFORME EDITAL Nº. 002/2007.

O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, através da Secretaria de Saúde, em decorrência do Termo
de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do
Estado de Santa Catarina  9ª Promotoria de Justiça de Itajaí, torna público a re
ratificação da Tabela 01 e 02 dos itens 5.3.3 e 5.3.4, respectivamente, altera os itens 3,
3.2.1.1.1, 3.2.1.2.3, 3.2.1.2.5, 3.9, 3.11, 3.15, 3.18, 5.2.4, 5.3.5 e 7.4, reabre inscrições,
cancela o Edital de Homologação das Inscrições do Processo Seletivo Público e
Universal destinado a prover vagas no Programa Saúde da Família da Secretaria de
Saúde de Itajaí conforme Edital nº. 002/2007.

1.

A Tabela 01 do item 5.3.3 passa a ter a seguinte redação:
TÍTULOS PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Especificações

Valor Unitário

Valor Máximo
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a) Diploma de curso de especialização em nível de
pósgraduação lato sensu, com carga horária
mínima de 360 horas aula, na área de Saúde.

1,00

2,00

b) Diploma, devidamente registrado, de curso de
pósgraduação, em nível de mestrado (título de
Mestre) na área de saúde.

1,00

1,00

c) Diploma, devidamente registrado, de curso de
pósgraduação, em nível de doutorado (título de
Doutor) na área de saúde.

2,00

2,00

d) Certificado de conclusão de Residência ou
Especialização em Saúde da Família, ou título de
especialista na área de medicina da família e
comunidade.

2,00

2,00

e) Certificado de curso de atualização na área da
saúde com carga horária mínima de 16 horas
realizado nos últimos 10 anos.

0,25

1,00

f) Exercício profissional na área de Saúde prestado
em ambulatório ou em hospital.

0,25/ano

2,00

Pontuação Máxima de Títulos: 10,00 (dez) pontos

2.

A Tabela 02 do item 5.3.4 passa a ter a seguinte redação:
TÍTULOS PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E FUNDAMENTAL
Especificações

Valor Unitário

Valor Máximo

a) Certificado de Conclusão de graduação ou
técnico na área técnica afim, excetuandose o
requisito para o cargo de inscrição.

1,00

4,00

b) Certificado de Curso de atualização na área de
Saúde com carga mínima de 8 (oito) horas
realizado nos últimos 10 anos.

0,25/curso

4,00

c) Exercício profissional na área de Saúde prestado
em ambulatório ou em hospital.

0,25/ano

2,00

Pontuação Máxima de Títulos: 10,00 (dez) pontos
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3.

O item 3 passa a ter a seguinte redação:
Novo período de inscrições: 20 de abril a 08 de maio de 2007.

4.

O item 3.2.1.1.1 passa a ter a seguinte redação:
Acessar o endereço eletrônico http://www.univali.br/concurso  na opção
Processo Seletivo – Programa Saúde da Família – Secretaria de Saúde, no link
Requerimento de Inscrição, no período de 20 de abril a 08 de maio de 2007.

5.

O item 3.2.1.2.3 passa a ter a seguinte redação:
Efetuar o pagamento da inscrição pelo Boleto Bancário até 09 de maio de 2007
na Rede Bancária. A inscrição somente será efetivada após a comprovação do
pagamento da inscrição que será feita pelo banco.

6.

O item 3.2.1.2.5 passa a ter a seguinte redação:
O candidato que não efetuar o pagamento do Boleto Bancário até 09 de maio
2007 terá automaticamente sua inscrição cancelada.

7.

O Quadro do item 3.9 passa a ter a seguinte redação:

Código

Cargos

Vagas

1001

Médico

01

1002

Enfermeiro

01

1003

Cirurgião Dentista

01

2001

Auxiliar de Enfermagem

01

2002

Técnico de Enfermagem

01

3001

Auxiliar de Consultório Dentário

01
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8

O item 3.11 passa a ter a seguinte redação:
O candidato portador de deficiência, que assim desejar, deverá protocolar e
entregar na Seção de Processo Seletivo da Univali (Rua Uruguai, nº 458 –
Centro Itajaí/SC – Bloco 3), em horário de atendimento externo, até o dia 09 de
maio de 2007, requerimento com solicitação de enquadramento no item 3.9,
indicando o cargo a que concorre e seu número de inscrição, anexando:
a) Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID bem como a provável causa de doença;
b) Cópia do comprovante de inscrição.

9

O item 3.15 passa a ter a seguinte redação
O candidato com deficiência que necessite de tempo adicional e ajuda técnica
para a realização da prova, deverá requerer à Comissão do Processo Seletivo
na Universidade do Vale do Itajaí  Processo Seletivo, Rua Uruguai nº 458,
Bloco 03, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da
área de sua necessidade, nos termos do artigo 40, § 2º, do Decreto nº 3.298/99
e demais disposições e a Lei nº 7.853/89, até o dia 09 de maio de 2007.

10 O item 3.18 passa a ter a seguinte redação
Os candidatos que necessitarem de condições especiais para realização das
provas deverão protocolar até o dia 09 de maio de 2007, no Processo Seletivo
da Univali, requerimento indicando as condições especiais que necessita para
a realização das provas. A decisão desses requerimentos caberá a própria
Universidade do Vale do Itajaí – Univali.

11 O item 5.2.4 passa a ter a seguinte redação:
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A Prova Objetiva para todos os cargos será realizada no dia 27 de maio de
2007 (início: 9h término: 12h) e terá duração de 3h.

12 O item 5.3.5 passa a ter a seguinte redação:
A comprovação dos títulos descritos nas tabelas 01 e 02 deverá ser procedida
mediante a exibição do original e a entrega de fotocópia do documento que
comprove a titulação, a ser conferido e autenticado no ato.

13 O item 7.4 passa a ter a seguinte redação:
A posse deverá verificarse no prazo de 10 ( dez ) dias, contados da data da
notificação convocando o servidor a assumir o cargo. O prazo previsto poderá
ser prorrogado por 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

14 O Edital de Homologação publicado no dia 12 de abril de 2007 está cancelado e as
inscrições realizadas no período de 16 de março a 01 de abril de 2007 estão
mantidas e comporão, junto com os novos inscritos, se for o caso, o novo Edital de
Homologação.

15 Ficam ratificados os demais termos do Edital nº. 002/2007.

Itajaí (SC), 19 de abril de 2007.

Nausicaa da Silva Morastoni
Secretária de Saúde

