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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 02/2020 – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAPI 

 

O Secretário de Estado da Saúde do Piauí, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

realização de Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária de Profissionais, com 

fulcro no art. 2º, I, da Lei nº 5.309/03, para atender as necessidades de combate ao Coronavírus, nos 

hospitais da Rede Estadual, conforme ato de lotação, fundamentado na  necessidade de cada unidade, 

baseando-se no art. 37, IX, da Constituição Federal, na Lei de Contratação Temporária e suas 

alterações (Lei nº 5.309/2003; 5.866/2009; 6.296/2013; 6.424/2013) e nos Decretos Estaduais nº 

15.547/2014, 18.884/2020; 18.895/2020 e 18.901/2020. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, e será executado 

pela Comissão Específica da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, e terá seu prazo de validade de 

06 (seis) meses, prorrogável uma única vez, por igual período, de acordo com a necessidade da 

administração pública, podendo ser extinto antecipadamente a depender do controle da Pandemia do 

Coronavírus (Covid-19), e, de acordo com a legislação aplicável. 

1.2. A Comissão Específica da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí de que trata o §1º do 

artigo 8º do Decreto 15.547/2014 será responsável pela execução das etapas do Processo Seletivo 

Simplificado, com exceção da homologação do resultado final, atribuição delegada ao Secretário de 

Estado da Saúde do Piauí. 

1.3. Os candidatos selecionados, quando convocados, atuarão prioritariamente em Hospitais 

podendo ser lotado em Unidades que possuem leitos de Terapia Intensiva, Leitos Clínicos e/ou Leitos 

de Estabilização, com a finalidade de desenvolver ações de combate ao Coronavírus (Covid-19) no 

estado do Piauí, em regime de plantão ou diarista, de acordo com o interesse e a necessidade da 

administração pública, com carga horária descrita no item 2, deste Edital.  

1.4. A classificação final na seleção a que se refere o presente edital não assegura aos 

candidatos a contratação, mas tão-somente a expectativa de serem contratados, obedecida a rigorosa 

ordem de classificação, a existência de carência temporária, observando o interesse, bem como, os 

critérios de conveniência, oportunidade e necessidade da Administração Pública.  

1.5. Os custos decorrentes da presente contratação temporária serão oriundos do Tesouro 

Estadual do Piauí a serem realizadas neste momento de calamidade pública em saúde já decretada no 

âmbito do Estado do Piauí, observando-se o disposto no §3º, do art. 4º, do Decreto Estadual nº 

15.547/2014.   

1.6. O Processo Seletivo Simplificado realizar-se-á por meio de avaliação curricular 

(qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato), conforme tabela de pontuação 

apresentada no Anexo II deste Edital, com oferta de 357 (trezentos e cinquenta e sete) vagas para 

contratação imediata, e serão classificados candidatos em número correspondente ao dobro do número 

de vagas oferecidas. 

1.7. Os candidatos que serão contratados estarão subordinados ao regime de direito 

administrativo instituído pela Lei nº 5.309/2003, com as alterações posteriores.  

1.8. Este Edital contém as cláusulas e condições que regem o presente processo seletivo, e o 

candidato ao se inscrever, declarará aceitação de todas as normas e condições previstas no mesmo.  



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
  

 
 

1.9. O presente edital estará disponível nos endereços eletrônicos www.saude.pi.gov.br , 

www.pi.gov.br, e no Diário Oficial do Estado, sendo de inteira responsabilidade do candidato sua 

obtenção, devendo observar os requisitos e prazos previstos.  

 

2. DA CARGA HORÁRIA, TEMPO DE CONTRATAÇÃO, DA REMUNERAÇÃO E 

DOS REQUISITOS EXIGIDOS.  

 

2.1. O presente Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais por tempo 

determinado de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário à superação da 

situação de calamidade pública, desde que o prazo total não exceda a 1 (um) ano, conforme determina 

o inciso I c/c § único do artigo 2º-A, da Lei nº 5.309/2013.  

2.2. A remuneração fixada pela prestação dos serviços terá como base conforme abaixo 

descrito:  

Requisito/Escolaridade comum a todos os cargos de nível superior: Experiência 

profissional e/ou qualificação comprovada, conforme itens de avaliação descritos no Anexo II deste 

Edital.  

Requisito/Escolaridade comum a todos os cargos de nível técnico: Experiência 

profissional e/ou qualificação comprovada, conforme itens de avaliação descritos no Anexo II, deste 

Edital.  

2.3. São oferecidas 357 (trezentos e cinquenta e sete) vagas com o Cargo/ Especialidade, 

Remuneração, carga Horária de trabalho Semanal e requisito de escolaridade, distribuídas conforme  

Quadro 1 e Anexo I . Todos os convocados serão contratação temporária. 

2.4. Em atendimento ao art. 6º do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei 

Complementar Estadual nº 13/1994), na redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 84/2007, e 

do Decreto Estadual 15. 259/2013, serão reservados 10% (dez por cento) das vagas oferecidas nesta 

seleção a pessoas com deficiências, de acordo com os critérios definidos no art. 4º do Decreto Federal 

nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004. Entretanto, este percentual não pode 

ultrapassar o percentual máximo de 20%, na forma do entendimento do STF no MS 26.310-DF. 

2.5. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoa com deficiência, estas 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, nas vagas de ampla concorrência, observando-

se a ordem de classificação final. 

 

Quadro 1- CARGO/ESPECIALIDADE, VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA 

SEMANAL E REQUISITOS DE ESCOLARIDADE. 

CARGO/ESPECIALIDADE VAGAS REMUNERAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITO / ESCOLARIDADE 

Assistente Social 

2 2.500,00 30 h 

Curso Superior em Serviço Social em 

Instituição de Ensino Superior, 

reconhecido ou revalidado pelo 

MEC, e Registro no Conselho. 

Biomédico 
3 

 

2.500,00 
30 h 

Curso Superior em Biomedicina em 

Instituição de Ensino Superior, 

reconhecido ou revalidado pelo 

http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
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MEC, e Registro no Conselho. 

Farmacêutico 

3 
 

2.500,00 
30 h 

Curso Superior em Farmácia em 

Instituição de Ensino Superior, 

reconhecido ou revalidado pelo 

MEC, e Registro no Conselho. 

Médico Diarista 

4 
 

8.000,00 
20 h 

Curso Superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC e Registro no CRM. 

Médico Plantonista 

67 
 

10.800,00 
24 h 

Curso Superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC e Registro no CRM. 

Médico Obstetra 

8 10.800,00 24 h 

Curso Superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC, Registro no CRM e 

Residência Medica na área. 

Médico Pediatra 

2 10.800,00 24 h 

Curso Superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC, Registro no CRM e 

Residência Medica na área. 

Médico Infectologista 

1 10.800,00 24 h 

Curso Superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino 

superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC, Registro no CRM e 

Residência Medica na área. 

Enfermeiro Diarista 

1 2.500,00 30 h 

Curso Superior na respectiva área do 

cargo em Instituição de Ensino 

Superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC, e Registro no Conselho. 

Enfermeiro Obstetra 

Plantonista 

5 2.500,00 30 h 

Curso Superior na respectiva área do 

cargo em Instituição de Ensino 

Superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC, Registro no Conselho e 

especialização na área. 

Enfermeiro Plantonista 

68 2.500,00 30 h 

Curso Superior na respectiva área do 

cargo em Instituição de Ensino 

Superior, reconhecido ou revalidado 

pelo MEC, e Registro no Conselho. 

Fisioterapeuta Plantonista 

21 2.500,00 30 h 

Curso Superior em Fisioterapia em 

Instituição de Ensino Superior, 

reconhecido ou revalidado pelo 

MEC, e Registro no Conselho. 

Técnico de Patologia 

Clínica ou Análise Clínica 
2 1.500,00 40 h 

Ensino Médio completo e Curso 

Técnico na área do cargo e Registro 

no Conselho. 

Técnico de Enfermagem 
157 1.500,00 30h 

Ensino Médio completo e Curso 

Técnico em Enfermagem e Registro 

no Conselho. 

Técnico em Radiologia 
12 1.500,00 24 h 

Ensino Médio completo e Curso 

Técnico em Radiologia e Registro no 

Conselho. 
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Técnico em Farmácia 1 1.500,00 40 h 
Ensino Médio completo e Curso 

Técnico em Farmácia e Registro no 

Conselho. 

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1. A seleção para os cargos descritos no item 2, será do tipo classificatória, observando a 

maior pontuação simples, obtida da soma das notas dos itens constantes da tabela de pontuação, 

previstas no anexo II, e consistirá em etapa única: análise curricular e respectivas qualificações.  

3.2. A análise curricular será feita de acordo com a pontuação obtida pelo candidato, 

conforme tabela de pontuação especificada no Anexo II com pontuação máxima de 10,0 (dez pontos), 

e observará os critérios de qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato.  

3.3 Serão selecionados candidatos observando os critérios de qualificação, experiência e 

habilidades específicas do candidato, podendo ser convocados também candidatos classificados além 

do número de vagas estabelecidas no Anexo 01 desse edital, a depender da necessidade de recursos 

humanos nas referidas Unidades Hospitalares e Laboratório Central – LACEN. 

3.4. Em caso de empate entre os candidatos inscritos, será classificado aquele que obtiver a 

idade mais elevada, consoante § único do artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

persistindo o empate, será classificado o candidato que tiver maior experiência e habilidades 

específicas.  

 

4. DA INSCRIÇÃO  

 

4.1. Para obter validação, a inscrição será realizada, exclusivamente, no endereço eletrônico 

www.saude.pi.gov.br, mediante preenchimento do formulário on-line e envio da documentação 

exigida pelo edital, no período compreendido entre 00:00 h do dia 15 de junho de 2020  até as 

23h:59m do dia 17 de junho de 2020.  

4.2. No momento da inscrição o candidato deverá anexar em arquivo PDF a documentação 

exigida nos campos especificados.  

4.3 Após preenchido o formulário on-line de inscrição, não será permitida a possibilidade de 

qualquer alteração.  

4.4 Só será aceita apenas uma inscrição por Candidato.  

4.5 Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a contratação de profissionais 

para triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes ou suspeitos de COVID-19, ficam 

vedadas as inscrições e contratações de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas 

vulneráveis frente ao novo coronavirus, conforme abaixo:  

a) ser portador de diabetes insulino-dependente; 

b) possuir insuficiência renal crônica; 

c) ser portador de doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca ou hipertensão arterial 

sistêmica severa; 

d) possuir doença pulmonar obstrutiva crônica ( DPOC), asma moderada ou grave, enfisema 

pulmonar, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; 

http://www.saude.pi.gov.br/
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e) ser imunodeprimido, salvo se acometido de doenças autoimunes sem uso de 

imunossupressores, conforme regulamentação própria; 

g) possuir obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 

h) ser gestante ou lactante de Criança até 01 (um) ano de idade; 

i) ser responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de 

infecção pela COVID-19. 

4.6. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as condições para inscrição especificadas 

a seguir:  

a) Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei federal. 

b) Ter, na data de convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;  

c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, que deverá ser 

comprovado através de certidão ou equivalente expedida pelo órgão competente;  

d) Estar em dias com as obrigações da Justiça Eleitoral; que deverá ser comprovado através 

de certidão ou equivalente, expedida pelo o órgão competente;  

e) Possuir, no ato da contratação, a habilitação e a documentação comprobatória exigida para 

o cargo conforme especificado neste Edital, e está regulamente inscrito no Conselho competente;  

f) Declaração de não ter sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego público;  

g) Declaração de não ter respondido a processo administrativo e/ou ético com condenação 

transitada em julgado;  

h) Apresentação de certidão de antecedentes criminais;  

i) A inscrição somente será feita de forma online; 

 j) É vedada a participação de pessoa jurídica, dos responsáveis pela elaboração da seleção e 

de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como de empregados e servidores de suas empresas públicas e sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias e controladas. 

l) As inscrições que não atendem às exigências deste Edital, não serão deferidas. 

Parágrafo único – Em face da situação de calamidade pública em saúde vigente no âmbito do 

Estado do Piauí, bem como a suspensão dos atendimentos presenciais na maioria dos órgãos públicos 

emissores das certidões constantes das alíneas ‘c’, ‘d’ e ‘h’, excepcionalmente, estes documentos 

poderão ser apresentados, no prazo de 60(sessenta dias) da data da convocação, ressalvados que a não 

apresentação dos mesmos no prazo fixado será motivo para rescisão imediata do contrato firmado. 

4.7 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet. Não serão recebidas 

inscrições pelos correios ou de forma presencial.  

4.8 Não será aceita do Candidato a solicitação de inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados e 

documentação.  

4.9 Não será homologada a inscrição do candidato que deixar de atender quaisquer exigências 

do Edital, ao qual adere integralmente.  

4.10. Não será cobrada taxa de inscrição no presente Processo Seletivo.  
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5. DAS PROIBIÇÕES AOS CONTRATADOS. 

5.1. Ao contratado é proibido: 

I - desempenhar atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício 

de cargo em comissão ou função gratificada; 

III - ser novamente contratado com fundamento nesta Lei, antes de decorridos dois anos do 

encerramento do seu contrato anterior, salvo, mediante autorização do Governador, nas hipóteses dos 

incisos I, II, III, VI e VIII do caput do art. 2º; 

IV - participar de comissão de sindicância ou de inquérito administrativo, ou de qualquer 

órgão de deliberação coletiva. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo resultará na rescisão do contrato 

nos casos dos incisos I e II, na declaração de sua insubsistência, no caso do inciso III, ou na anulação 

do ato de designação, no caso do inciso IV, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das 

autoridades envolvidas. 

 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado pela Secretaria de Estado da Saúde do 

Piauí responsável pelas normas e execução do processo. Com incumbência de providenciar os 

Instrumentos necessários para a Inscrição. 

6.2 A seleção dos candidatos será realizada pela Comissão Específica da Secretaria de Estado 

da Saúde do Piauí. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO E RECURSOS  

7.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/SESAPI dará publicidade ao resultado das 

inscrições deferidas no dia 19/06/2020, até às 14h:00, no Diário Oficial do Estado e nos endereços 

eletrônicos www.saude.pi.gov.br e www.pi.gov.br em listagem adequada.  

7.2. No caso de indeferimento de inscrição, será facultado ao candidato interposição de 

recurso a partir das 14h:00 até às 23h:59 m do dia 19/06/2020.  

7.3. A Secretaria de Estado da Saúde/SESAPI dará publicidade ao resultado do recurso de 

indeferimento de inscrição no dia 20/06/2020, até às 23h:59m, no Diário Oficial do Estado e endereço 

eletrônico www.saude.pi.gov.br e www.pi.gov.br. 

7.4. 7.3. A Secretaria de Estado da Saúde/SESAPI dará publicidade ao resultado parcial no 

dia 22/06/2020, até às 23h:59m, no Diário Oficial do Estado e endereço eletrônico 

www.saude.pi.gov.br e www.pi.gov.br 

7.5. Os candidatos que se sentirem prejudicados, em relação à nota da análise curricular, 

poderão interpor recurso a partir das 00h:00 horas até às 12h:00  do dia 23/06/2020.  

7.6. Após a publicação do resultado da homologação das inscrições e do resultado do 

Processo Seletivo Simplificado, o candidato terá o prazo para a interposição de recurso conforme 

http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
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Anexo III, sendo efetuada exclusivamente pelo endereço eletrônico www.saude.pi.gov.br anexando o 

Formulário de Interposição de Recurso (Anexo IV) devidamente preenchido, seguindo as mesmas 

orientações dos subitens 4.1 e 4.2 do Edital. Será desconsiderado o recurso que não atenda às 

exigências destes itens.  

7.7. O recurso interposto fora do prazo não será aceito.  

7.8. Admitisse-a um único recurso por candidato.  

7.9. Todos os eventuais recursos interpostos serão analisados pela Comissão Específica da 

Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. 

 

8. DO RESULTADO FINAL   

8.1. A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/SESAPI dará publicidade ao resultado final no 

dia 24/06/2020 até às 23h:59m horas no Diário Oficial do Estado e endereço eletrônico 

www.saude.pi.gov.br e www.pi.gov.br, em listagem em ordem decrescente de acordo com os pontos 

obtidos.  

 

9. DA CONTRATAÇÃO  

9.1. A Contratação dos candidatos classificados após a homologação do resultado final, só 

será efetuada, se forem atendidas todas as condições estabelecidas neste Edital.  

9.2. O pagamento será realizado em conta bancária no Banco do Brasil, devendo o candidato 

classificado, apresentar além dos documentos exigidos no momento da inscrição, os dados bancários 

que comprovem a conta corrente no Banco do Brasil.  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. Fica assegurado à SESAPI, por critério de conveniência ou oportunidade, sem que caiba 

aos candidatos qualquer tipo de reclamação, o direito de:  

a) revogar a presente seleção por razões de interesse da administração pública, decorrente de 

fato superveniente, devidamente comprovado, e/ou anulá-la por ilegalidade, a qualquer tempo.  

10.2. A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/SESAPI responsável pela elaboração deste 

edital, através da Comissão Específica da seleção, será a última instância administrativa competente, 

para análise de recursos em quaisquer das fases deste Processo Seletivo Simplificado.  

10.3. O resultado final deste processo seletivo simplificado será homologado pelo Secretário 

Estadual da Saúde do Piauí, e publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí.  

10.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria da Administração e Previdência, nos 

termos dos poderes que lhes foram conferidos.  

 

Teresina, 12 de junho de 2020. 

FLORENTINO ALVES VERAS NETO  

Secretário de Saúde do Estado do Piauí 

http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
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ANEXO I 

QUADRO DE UNIDADE HOSPITALAR/MUNICÍPIO/CARGO 
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ANEXO II – BAREMA (TABELA DE PONTUAÇÃO) 

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO Valor de 

cada título 

Máximo 

de pontos 

Pontuação 

Obtida 

Doutorado (reconhecido pelo Ministério da Educação e\ ou revalidado, 

apostilado, na área relacionada ao cargo pleiteado). 

1,25 1,25  

Mestrado (reconhecido pelo Ministério da Educação e\ ou revalidado, 

apostilado, na área relacionada ao cargo pleiteado) 

1,0 1,0  

Residência (Certificado de conclusão de Residência reconhecido pelo 

Ministério da Educação e\ ou revalidado, apostilado, ou expedido por 

Órgão de Classe na área relacionada ao cargo pleiteado). 

1,0 1,0  

Especialização (Certificado de conclusão de curso de pós graduação 

em nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 

360 horas, reconhecido pelo MEC,  e\ou revalidado, apostilado, na área 

relacionada ao cargo pleiteado).  

0,5 0,5  

Atualização em Urgência e Emergência; Terapia Intensiva; 

Biossegurança; COVID-19 e/ou Telessaúde (Carga Horária mínima de 

20h). 

0,25 0,25  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Experiência clínica em Terapia intensiva (por ano) 1,0 3,00  

Experiência profissional em saúde no serviço público no cargo 

pleiteado (por ano) 

1,0 2,00  

Experiência profissional em saúde no serviço privado no cargo 

pleiteado (por ano) 

0,5 1,00  

 

PONTUAÇÃO TOTAL........................................................................                       10,00 

 

 

Obs: Nenhum documento será recebido após a efetivação da inscrição.  



 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 
  

 
 

ANEXO II - BAREMA NÍVEL TÉCNICO 

BAREMA / QUADRO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PONTUAÇÃO)  

CARGO: TODOS DE NÍVEL TÉCNICO E FUNDAMENTAL 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

TÍTULO Valor de 

cada título 

Máximo 

de pontos 

Pontos Obtidos 

pelo candidato 

Aperfeiçoamento em Urgência e Emergência; Terapia 

Intensiva; Biossegurança; COVID-19 e/ou Telessaúde. 

0,5 por 

curso 

1,5  

Curso de Capacitação, Aperfeiçoamento ou Atualização na 

área do cargo pretendido (carga horária até 60 horas). 

0,5 por 

curso 

1,0  

Curso de Capacitação, Aperfeiçoamento ou Atualização na 

área do cargo pretendido (carga horária até 40 horas). 

0,5 por 

curso 

0,5  

Curso de Capacitação, Aperfeiçoamento ou Atualização com 

carga horária até 20 horas. 

0,25 por 

curso 

0,5  

Curso Básico de Informática. 

 

0,5 0,5  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Experiência profissional em saúde no serviço público no 

cargo pleiteado (por ano) 

0,5 2,5  

Experiência profissional em saúde no serviço privado no 

cargo pleiteado (por ano) 

0,5 2,5  

Experiência profissional no cargo pleiteado (por ano) 0,5  1,0  

PONTUAÇÃO TOTAL    10,0  

Obs: 

Nenhum documento será recebido após a efetivação da inscrição; 
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ANEXO III - CRONOGRAMA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ/SESAPI 

CRONOGRAMA GERAL  

ATIVIDADES PERÍODO/HORÁRIO LOCAL 

Publicação do edital 12/06/2020 www.diariooficial.pi.gov.br  

www.saude.pi.gov.br 

Inscrições Das 00h00  do dia 15/06/2020 às 

23h59m do dia 17/06/2020 

http://saude.pi.gov.br/duoh/inscr

icoes/new 

Homologação das inscrições 19/06/2020 até às 14h00  www.diariooficial.pi.gov.br  

www.saude.pi.gov.br e 

www.pi.gov.br. 

Recurso contra indeferimento de 

inscrição 

Das 14h00  até às 23h59m do 

19/06/2020 

http://saude.pi.gov.br/duoh/inscr

icoes/new 

Resultado de recursos de 

indeferimento de inscrição 

20/06/2020 até às 23h59m www.diariooficial.pi.gov.br  

www.saude.pi.gov.br e 

www.pi.gov.br. 

Análise de Currículos 20 à 22/06/2020  INTERNO 

Resultado Parcial 22/06/2020 até 23h59m www.diariooficial.pi.gov.br  

www.saude.pi.gov.br e 

www.pi.gov.br. 

Interposição de Recursos 23/06/2020 das 00h00 às 12h00  http://saude.pi.gov.br/duoh/inscr

icoes/new 

Resultado Final 24/06/2020 até às 23h59m www.diariooficial.pi.gov.br  

www.saude.pi.gov.br e 

www.pi.gov.br. 

http://www.diariooficial.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes/new
http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes/new
http://www.diariooficial.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes/new
http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes/new
http://www.diariooficial.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
http://www.diariooficial.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes/new
http://saude.pi.gov.br/duoh/inscricoes/new
http://www.diariooficial.pi.gov.br/
http://www.saude.pi.gov.br/
http://www.pi.gov.br/
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE RECURSO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ - SESAPI 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Nome do Candidato________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO ________________________________________________________________ 

CARGO/ESPECIALIDADE: _________________________________________________________ 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 

(Preenchimento de forma legível e sem rasuras, preferencialmente em letra de forma.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________-PI,_______/_______/_______ 

___________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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CARGO 

 

 

 

ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do trabalhador e do paciente, 

para elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social; Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional; 

Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e 

coletivo; Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da 

Instituição sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais; Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; 

Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas de atuação profissional; Coletar, organizar, 

compilar, tabular e difundir dados; Desempenhar atividades administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades 

inerentes ao emprego. 

 

 

 

BIOMÉDICO 

Orientar, supervisionar, proceder à execução qualificada de coleta, preparo e análises de amostras e materiais; analisar 

amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; realizar análise físico-químico e microbiológica de interesse 

para saúde e para o meio ambiente; atuar em bancos de sangue, conduzindo e executando o processamento de sangue, suas 

sorologias e exames pré-transfusionais; atuar em bancos de células tronco hematopoiéticas; normatizar procedimentos; 

padronizar e harmonizar documentos da área; implantar e implementar protocolos de segurança do paciente e melhoria da 

qualidade; aplicar instrumentos de monitoramento e avaliação de estrutura, processos e resultados; atuar em equipes 

interdisciplinares e multiprofissionais de saúde nas atividades complementares de diagnósticos; atuar em comissões e comitês 

internos e intersetoriais; 

 

 

 

 

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar, 

coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais e centro cirúrgico, sala de 

recuperação anestésica e central de material esterilizado; Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da 

elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos 

hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte 

e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas 

de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos 

que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.; 

Prestar assistência direta aos pacientes durante os períodos pré- trans e pós-operatório nos diversos níveis de complexidade; 
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ENFERMEIRO planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para saúde, 

recepção, limpeza, secagem, avaliação de integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, 

armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades 

inerentes ao emprego. 

 

 

 

ENFERMEIRO 

OBSTETRA 

Prestar assistência de enfermagem por meio da Sistematização Assistência de Enfermagem, no CPN, Centro Obstétrico, 

Urgência e Emergência; Realizar acolhimento com classificação de risco; identificação de distócias obstétricas e tomada de 

providências até a chegada do médico; Prestação de assistência a parturiente e ao parto normal e/ou de risco habitual; 

Realização de espisiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessário; Acompanhamento da evolução 

do trabalho de parto; execução do parto normal sem distócia; Emissão de laudo de autorização de internação hospitalar; 

Acompanhamento obstétrico da mulher e do recém-nascido, sob seus cuidados, da internação até a alta; Auxiliar nas atividades 

assistência ao paciente, como também coordenar e planejar ações de enfermagem para promoção à saúde junto à unidade de 

enfermagem; Realizar o cuidado e a atenção integral em saúde da mulher, promovendo e apoiando o acolhimento aos usuários 

dos serviços de saúde com vistas à humanização da assistência; Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de 

biossegurança, conforme determina a NR 32 e demais legislações vigentes; Executar as atribuições gerais da categoria, e outras 

tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da profissão. 

 

 

 

 

 

 

Atuar na assistência farmacêutica em atividades como: planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as ações 

estabelecidas pela política nacional de medicamentos; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de 

saúde e relativas a produtos farmacêuticos e/ou relacionados à saúde; desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, 

seleção (padronização), aquisição (planejamento/licitação/análise técnica), desenvolvimento de produtos, produção, 

manipulação, gestão e controle de qualidade; acompanhar todas as etapas da logística dos produtos farmacêuticos (seleção, 

recebimento, armazenamento, controle de estoque, programação e dispensação de medicamento e correlatos); executar 

atividades inerentes às análises clínicas, toxicológicas, biológicas e microbiológicas; realizar o controle de medicamentos 

sujeitos ao controle sanitário vigente; implantar e implementar protocolos de segurança do paciente e melhoria da qualidade; 

normatizar procedimentos relativos à fiscalização sanitária dos medicamentos e correlatos; desenvolver ações de vigilância em 

saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade; assumir responsabilidade junto à 

Vigilância Sanitária e Conselho Regional de Farmácia dos serviços sob sua responsabilidade técnica; atuar em equipes 

interdisciplinares e multiprofissionais de saúde. 
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FARMACÊUTICO 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

Realizar consulta, diagnóstico, prescrever tratamento e alta fisioterapêutica; 

Analisar condições dos pacientes; Realizar ações de educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente 

crítico ou potencialmente crítico, em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, utilizando protocolos e procedimentos padrões 

específicos de Fisioterapia; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica; Realizar avaliação e monitoramento da via 

aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; 

Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuromúsculo-esquelética; Avaliar e monitorar os parâmetros 

cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente crítico ou potencialmente crítico; Avaliar e 

Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação 

mecânica. 

MÉDICO 

DIARISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes; Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar 

todas as atividades se medicina em pacientes criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais e 

propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em 

situações de risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possa identificar interferências 

tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente crítico; Realizar as atribuições de medicina e demais 

atividades inerentes à função. 
 

MÉDICO 

INFECTOLOGISTA 

Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo ações de planejamento, coordenação, programação ou 

execução especializada , em grau de maior complexidade, de trabalho de defesa e proteção da saúde; Diagnosticar e tratar 

doenças infecciosas e parasitárias; Proceder a investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; Recomendar os 

isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis. 

 

MÉDICO 

OBSTETRA 

Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica especifica, para preservar a vida e a saúde da mãe 

e do filho; Realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando 

tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; Evoluir os pacientes em seu plantão, examinando-o, 

prescrevendo-o e ministrando tratamento para as diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e reconhecidos 

cientificamente, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; Registrar em prontuário da paciente, o diagnóstico, 

tratamento e evolução da doença.. 
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MÉDICO 

PEDIATRA 

Prestar assistência médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando tarefas 

afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Realizar solicitação de exames- diagnósticos especializados 

relacionados a sua especialidade; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais 

para confirmar ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a 

conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de 

atividades afins; Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população. 

 

 

TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados 

diretos de enfermagem em estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle 

de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência de 

enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas 

do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar 

atividades de desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em 

conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

 

 

TÉCNICO EM 

FARMÁCIA 

Organizar os medicamentos e o material de trabalho; executar as principais atividades de dispensação de medicamentos sob 

orientação do farmacêutico responsável,; auxiliar na realização de operações farmacêuticas e de controle de qualidade sob 

supervisão do farmacêutico, receber, conferir, separar e organizar medicamentos e correlatos vindos do almoxarifado; controlar 

estoques, cuidando da data de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoque, e auxiliando 

o farmacêutico na confecção do pedido mensal de medicamentos, baixa de estoques de acordo com as prescrições e controle 

geral; separar receituários para fins de contagem de medicamentos fornecidos a usuários atendidos; organizar o trabalho, em 

conformidade com as normas especificas ou procedimentos técnicos; recuperar material de trabalho como bancadas, vidraças, 

potes e acessórios, lavando, esterilizando de acordo com as normas. 

 

 

 

 

Auxiliar e executar atividades padronizadas de laboratório necessárias ao diagnóstico, utilizando técnicas clássicas e/ou 

automatizadas, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e 

urinálise; coletar material; manipular substâncias químicas para preparo de soluções e reagentes; executar sob supervisão 

imediata, trabalhos de análises e exames rotineiros de laboratórios; preparar reagentes, amostras, soluções, meios de cultura e 

outros; realizar a leitura das preparações micológicas e encaminhar os casos duvidosos ou positivos ao médico responsável 

pela definição do diagnóstico; participar das rotinas do laboratório nos setores de recepção, processamento laboratorial, 

arquivo e documentação; apresentar relatórios periódicos; obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e 
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TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 

OU ANÁLISES 

CLÍNICA 

biossegurança; zelar e operar na conservação e manutenção do laboratório; participar de ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde no nível individual e coletivo; atuar em equipes interdisciplinares e multiprofissionais de 

saúde em atividades técnicas de diagnósticos; responder tecnicamente pelo trabalho perante o Conselho Profissional da Classe; 

socializar informações necessárias para orientação de usuários e da comunidade; realizar demais atividades inerentes ao 

emprego. 

 

 

TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA 

Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de 

processamento; Preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por 

imagem; Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a utilização de meios de 

contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de 

urgência, sob supervisão profissional pertinente; zelar pelos equipamentos e solicitar sua reparação, quando necessário; 

Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 


