PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
Secretaria de Administração

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PÚBLICA Nº 003/2010
( Seleção Simplificada para Contratação de Agentes de Controle de Vetores, por Prazo Determinado)
Edital de Abertura de Inscrições:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado de São Paulo, através de seu Secretário,
torna público que fará realizar, Seleção Simplificada Pública para a Contratação, por prazo determinado, de profissional , para
desempenhar funções junto à Secretaria da Saúde, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal ; do Artigo 1º., §
1º., inciso III (Combate a surtos endêmicos) da Lei Municipal Complementar nº 181, de 31 de Janeiro de 2006 .

I – DO CARGO , VAGAS E FUNÇÕES
AGENTES DE CONTROLE DE VETORES – 7 (SETE) VAGAS

Funções - Descrição Sumária
.
Realiza visitas domiciliares, em áreas definidas, de acordo com estratégias desenvolvidas, visando controle de vetores de
endemias e outras doenças de interesse da Saúde Pública, bem como vacinação de animais domésticos, incluindo captura e
transporte de animais em meio urbano e alimentação dos mesmos junto ao núcleo , objetivando a promoção e preservação da
saúde da comunidade de acordo com as instruções e normas vigentes.

Funções - Descrição Detalhada
.
Encarregar-se da eliminação de focos de insetos, aracnídeos e/ou roedores, vetores de endemias e outras doenças de
interesse da Saúde Pública, em acordo às orientações dadas em treinamentos ou solicitadas pelo Supervisor de Operações a
Campo, no desenvolvimento das ações e estratégicas de controle na comunidade.
.
Realizar aplicação de inseticidas e larvicidas, químicos ou biológicos, quando necessário, operando e promovendo a
manutenção dos equipamentos de aplicação, costais e portáteis motorizado ou não, em acordo às necessidades e estratégicas de
controle desenvolvidas.
.
Coletar material para análises e levantamento de índices e pesquisas de interesse entomológico, em acordo as orientações
e determinações estabelecidas.
.
Apresentar-se rotineiramente uniformizado, portando crachá de identificação.
.
Zelar por todo material de serviço que for confiado, mantendo-os em perfeitas condições de uso, sob pena de reparação
imediata, quando em caso de uso incorreto ou indevido, inclusive quanto aos equipamentos de proteção individual.
.
Respeitar horários pré-determinados, integrando-se assiduamente a equipe, visando bom desempenho nas ações
desenvolvidas.
.
Elaborar diariamente boletins de produção e/ou relatórios de visitas, observando o fiel preenchimento dos mesmos.
.
Zelar pelo bom nome da equipe municipal de controle de vetores, desenvolvendo suas tarefas e atividades com respeito a
ética e ao profissionalismo necessário às ações e estratégicas determinadas.
.
Acatar e respeitar o Supervisor de Ações de Campo, seu superior imediato, seguindo suas instruções, roteiros e normas no
trabalho de visitação domiciliar, atendendo as peculiaridades de cada caso, bem como as instruções específica determinadas,
recorrendo ao mesmo quando necessário, para o bom desenvolvimento das ações de rotina ou orientações e esclarecimentos.
.
Colaborar na motivação dos Munícipes para solução dos problemas de saúde na comunidade.
.
Informar e conscientizar os Munícipes sobre suas responsabilidade e ações, visando a não proliferação de vetores de
endemias e doenças de interesse a Saúde Pública, em seus domicílios e edificações.
.
Participar de programas e ações comunitárias, mobilizações e campanhas preventivas, atuando diretamente em operações
de remoção de criadouros, coleta de recipientes e gincanas educativas, em acordo aos planos e orientações estabelecidas nas
estratégias de controle desenvolvidas pela equipe; bem como de vacinação de animais domésticos, incluindo captura e transporte
de animais em meio urbano e alimentação dos mesmos junto ao núcleo .
.
Durante as visitas, domiciliares ou as instituições, aproveitar toda oportunidade para difundir noções de prevenção e
higiene no que concerne a moléstias transmissíveis por insetos, aracnídeos ou roedores, obedecendo às diretrizes adotadas e as
normas vigentes;

Especificações
Escolaridade: primeiro grau completo

Secretaria Municipal de Administração
Rua Aprígio de Araújo, 837 – Centro – CEP 14160-030
Fones: (16) 3946-3000 / 3003 / 3027 / 3057 – Fax: (16) 3942-2344 / 2365
e- mail: treinamento@sertaozinho.sp.gov.br

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
Secretaria de Administração

II - DAS INSCRIÇÕES
A)
As inscrições serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de Janeiro de 2010, no horário das 09:00 às 17:00 horas , na Central
de Atendimento da Prefeitura Municipal, localizada na Rua - Barão do Rio Branco nr.1618 – Centro, nesta cidade, onde o
interessado receberá um protocolo de inscrição, que deverá ser apresentado no dia da prova.
B) São condições para inscrição, bem como investidura no cargo:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros; no caso de ser
português, comprovar a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos na forma do art. 12, § 1º, da Constituição da
República;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, ao se apresentar para declarar interesse na vaga;
c) gozar dos direitos políticos;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
f) apresentar os documentos comprobatórios da escolaridade e dos pré-requisitos constantes no Capítulo I deste Edital,
incluindo experiência;
g) Ter primeiro grau completo
h) gozar de boa saúde física e mental
i) não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do estágio probatório na Prefeitura de Sertãozinho ou
em decorrência de processo administrativo
j) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital

C) Para

inscrever-se o candidato deverá entregar cópia dos documentos abaixo,sendo que a falta de um deles
impedirá a efetivação da inscrição :
documento de identidade – são considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia
Militar; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe
que, por Lei Federal, valem como documento de identidade como, por exemplo, as Carteiras do CREA, OAB, CRC,
CRM etc.; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na
forma da Lei nº 9.503/1997);
Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, a ser obtida no site da Prefeitura ou no local de inscrição
(www.sertaozinho.sp.gov.br). As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, podendo a Prefeitura excluir do processo aquele que a preencher com dados incorretos ou rasurados, bem
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente

Será permitida a inscrição por procuração , mediante entrega do original da mesma, acompanhada de cópia autenticada do
documento de identidade do candidato e apresentação da identidade do procurador.
Deverá ser apresentada
uma procuração para cada candidato, que ficará retida.
Na
procuração
particular não há necessidade de reconhecimento de firma.
O candidato ou seu
procurador é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição, arcando o candidato com as
conseqüências de eventuais erros no preenchimento daquele documento.
D) Por ocasião da contratação dos candidatos, caso algum dado ou documento estiver incorreto implicará na eliminação do
candidato.

III – DA CONTRATAÇÃO
O candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos como condição para sua contratação:
a) Comprovante dos pré-requisitos/escolaridade previstos no Capítulo I;
b) Título de eleitor, com Certidão de Quitação Eleitoral;
c) Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
d) Certidão negativa de distribuição criminal, da Justiça Estadual;
e) Cédula de identidade;
f) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
g) Documento de Inscrição no PIS-PASEP;
h) 1 (uma) foto 3X4 recente;
i) Certidão de nascimento ou casamento;
j) Número de conta corrente ou salário, no Banco do Brasil
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A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados no presente Capítulo, dentro do prazo legal, tornará
sem efeito sua nomeação.

IV - DAS PROVAS
O processo constará de prova objetiva , de caráter classificatório, com questões de múltipla escolha, com quatro
alternativas cada, sendo que uma e tão somente uma resposta será correta. Será desclassificado o candidato que não obtiver
50% da totalidade dos pontos .
Detalhes das provas :
PROVA – ETAPA I

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

NR.TOTAL DE PESO POR QUES
QUESTÕES
TÃO

DURAÇÃO
PROVA

Língua Portuguesa

Conforme Anexo I

04

03 pontos

3 horas

Matemática

04

03 pontos

Atualidades

02

3,0 pontos

Conhecimentos
Específicos

20

3,5 pontos

DA

3. A aplicação da prova está prevista para o dia 6 de FEVEREIRO de 2010 (sábado), das 09:00 às 12:00 horas, nas
dependências da Escola Professor Anacleto Cruz , localizada na Rua Aprígio de Araújo 769 , em nossa cidade, sendo que os
portões serão fechados exatamente as 8:30 hs. Caso haja alguma alteração de data e local

das provas será publicado outro edital , do contrário, ficam válidas as constantes neste
edital.
4. Não será permitido acesso ao local das provas, ao candidato que não se apresentar até as 8:30 hs, nem ao candidato que não
estiver munido do documento de identidade e protocolo de inscrição.
5. Aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas.
6. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes no colégio determinado para a realização
das provas, a Prefeitura municipal se reserva o direito de alocá-los em estabelecimento próximo ao determinado para aplicação das
provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte desses candidatos.
7. O resultado das provas , com respectiva classificação será divulgado a partir do dia 10 de Fevereiro de 2010, oportunidade em
que será afixado no mural do Paço Municipal, publicado pelo Jornal Oficial do Município e pelo site www.sertãozinho.sp.gov.br
8.

Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância;
b) não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar documento que bem o identifique;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
e) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora do início das provas;
f)
fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que
não o fornecido pela municipalidade no dia da aplicação das provas;
g) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;
h) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i)
lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j)
não devolver integralmente o material recebido;
k) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou
máquina calculadora ou similar;
l) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação: bip, telefone celular,
relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos
similares, bem como protetores auriculares;
m) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido

V - DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
A Comissão de Avaliação será composta por 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, todos servidores da Secretaria da Saúde,
nomeados pela Secretaria Municipal da Administração.
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VI - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
As
provas
serão
avaliadas na escala de 0 a 100 e terão caráter Classificatório. Será desclassificado o candidato que não obtiver
50% da totalidade dos pontos (soma da nota igual a 50).
Para
efeito
de
desempate serão adotados os seguintes critérios, nesta ordem:
maior nota na prova de conhecimentos específicos
casado
maior idade
maior número de filhos menores de 18 anos, NA
DATA DA INSCRIÇÃO
VII - DOS RECURSOS
Os recursos deverão ocorrer a partir da publicação da lista de classificação final, bem como sua afixação no mural do Paço
Municipal. O candidato que estiver em desacordo com a mesma, terá 02 (dois) dias úteis para requerer esclarecimentos junto à
comissão de Avaliação da Secretaria de Saúde.
VIII - DA JORNADA E REMUNERAÇÃO
A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais.
A remuneração para o desempenho das funções será conforme tabela abaixo, sendo reajustada de igual forma, e mesma
data em que os demais servidores municipais desta Prefeitura.

CARGO

Padrão / Referência

R$

Agente de Controle de Vetores

05

R$ 958,28

IX - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO
O regime de contratação será de Estatutário, de caráter temporário, ficando os contratados vinculados ao regime Geral da
Previdência Social (INSS)
X - DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO
O prazo da contratação será de 03 (três)meses, podendo ser prorrogado , se necessário e solicitado pela Secretaria da Saúde, por
igual período.
XI - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
O presente processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, cujo prazo será contado a partir da publicação do ATO
ADMINISTRATIVO que HOMOLOGAR a classificação dos habilitados. Este período de validade não gera para a Prefeitura a
obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, apenas o direito à preferência na
contratação, dependendo da sua classificação no processo. A Prefeitura, na medida da necessidade e respeitado este prazo de
validade do processo, poderá chamar candidatos além do número de vagas aqui estipulados.
XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O processo seletivo destina-se ao provimento das vagas mencionadas, mais as que porventura vierem a acontecer durante o seu
prazo de validade.
A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do
certame, anulando-se todos os atos decorrentes, não o eximindo de responsabilidade civil, penal e administrativa.
Sertãozinho, 19 de Janeiro de 2010.
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Leonídio de Oliveira Jr.
Secretário de Administração
Publicado pelo Jornal Oficial do Município.
Afixado em lugar de costume, na data supra.
Publicado no site www.sertaozinho.sp.gov.br

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

l- Conhecimentos Gerais
Português:

Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos.
Sentido próprio e figurado das palavras.
Ortografia oficial: Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo.
Flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares.
Acentuação gráfica. Concordância verbal e nominal. Emprego de pronomes, preposições e conjunções.
Matemática:

Números naturais: operacionais e propriedades.
Números inteiros: operações e propriedades.
Números racionais; representação fracionária decimal:operações e propriedades.
Regra de três simples.
Porcentagem.
Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, superfícies, volume e capacidade. Resolução de problemas.
II- Conhecimentos Específicos:

Conhecimentos de biologia de insetos, aracnídeos e roedores, noções de zoonoses e meio ambiente.
Noções gerais sobre febre amarela e dengue; Biologia dos vetores de Febre amarela e dengue; controle químico, mecânico e
medidas alternativas no controle de vetores.
Medidas preventivas no controle de escorpiões; condutas em casos de acidentes ocasionados por escorpiões.
Morcegos (raiva), doença de chagas (barbeiro), caramujo africano, aracnídeos em geral. Redores em geral.
III- Atualidades: Noticias veiculadas pela imprensa nacional nos últimos meses.

IV- Referencias bibliográficas de conhecimentos específicos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MINISTÉRIO DA SAUDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue- Instruções para Pessoal de Combate ao vetorManual de normas técnicas, Brasília, abril/2001.
SECRETARIA NUNICIPAL DA SAUDE, DIREÇÃO REGIONAL DE SAUDE XVlll. Manual de Diretrizes e
Procedimentos no Controle de AEDS Aegypti, Ribeirão Preto,2001.
Manual de diretrizes para atividades de controle de escorpiões 1994
Zoologia dos invertebrados - Ruppert/Barnes - 6ª edição
Zoologia geral- Storer/Usinger/Stebbins/Nybakken
Manual de Vigilância Epidemiológica- Acidentes por animais peçonhentosIdentificação, diagnóstico e tratamento 1993- Instituto Butantan
Manual técnico operacional- Núcleo de Controle de Vetores e Zoonoses- Sertãozinho 2007
Manual de vigilância entomológica de Aedes aegypti -Sucen

Sites oficiais a disposição, com atualização até 19/04/2007:
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www.cve.saude.sp.gov.br
www.saude.gov.br
www.sucen.sp.gov.br
www.butantan.gov.br/material didático
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