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EDITAL N° 02/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
 
 

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - FHS, no uso de suas 
atribuições e, na forma do disposto na Lei 6.347, de 2008, artigo 18, § 1º, com 
redação dada pela Lei n. 6.629, de 2009, Lei Estadual n.º 6.691, de 2009, e no 
art. 25, § 2º, do seu Estatuto, comunica aos interessados que realizará Processo 
Seletivo Simplificado, doravante abreviado para PSS, para contratação de 
profissionais da área de saúde de nível superior, com formação de cadastro 
reserva, objetivando atender necessidade temporária do serviço, em razão de 
excepcional interesse público, regendo-se todas as fases pelas normas, 
requisitos e condições estabelecidos neste Edital. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O PSS será regido por este edital e executado pela FHS. 
1.2. A FHS realizará a seleção dos inscritos pelo método simplificado de 
avaliação de títulos e experiência profissional de cada um, cujo procedimento 
terá caráter eliminatório e classificatório. 
1.3. O presente certame será regionalizado, com distribuição das vagas para 
lotação dos profissionais em unidades específicas da Rede Estadual de Saúde.  
1.4. Serão reservadas vagas destinadas a portadores de deficiência e a 
recém-formados, devendo o candidato, caso se enquadre nas duas hipóteses, 
escolher apenas uma delas. 

 
2. DO OBJETO 

 
2.1. Constitui objeto deste PSS a contratação temporária de 224 (duzentos 
e vinte e quatro) profissionais de nível superior e formação de cadastro reserva 
equivalente a 10 (dez) vezes o número de vagas iniciais, nas especialidades, 
quantitativos e para as regiões estabelecidas neste edital, com vistas ao 
desenvolvimento de atividades nas diversas unidades da Rede Estadual de 
Saúde. 
2.2. A presente seleção pública será regionalizada, conforme distribuição 
de vagas nas regiões indicadas nos Anexos II e III, cabendo ao candidato 
escolher para onde concorrerá. No entanto, a Fundação Hospitalar de Saúde 
se reserva do direito a promover o remanejamento da lotação escolhida, a 
qualquer tempo, segundo o interesse da Administração e em caso de extinção 
da unidade hospitalar ou fechamento de serviço específico. 
2.3. Terão direito à contratação os candidatos selecionados e classificados 
em ordem por nota decrescente, caracterizado como 1º (primeiro) o candidato 
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que obtiver a maior pontuação e, assim, sucessivamente, até o número 
correspondente às vagas a preencher nos quantitativos a que se refere o item 
anterior e conforme a região selecionada. 
2.4. Os candidatos a que se refere o item anterior serão contratados pela 
Fundação Hospitalar de Saúde, pelo prazo de 1 (um) ano, com possibilidade 
de prorrogação por igual período, e ostentarão, apenas no que couber, os 
mesmos direitos e deveres dos funcionários efetivos, inclusive quanto à 
acumulação de cargos, empregos e funções públicas. 
2.4.1.  O candidato deve cumprir fielmente a legislação pertinente à 
contratação temporária, bem como as prescrições do contrato que firmar com 
a FHS. 
2.4.2.  O contrato firmado poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: a) 
pelo término do prazo contratual; b) a pedido do(a) contratado(a), com 
antecedência de 30 (trinta) dias; c) por conveniência da Administração 
Pública, a juízo da autoridade competente; d) quando o(a) contratado(a) 
incorrer em falta disciplinar ou provocar justa causa para sua rescisão. 
 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
3.1. Ser selecionado e classificado no PSS na forma estabelecida nos itens 
2.1, 2.2 e 2.3, conforme região de disputa, até o limite de vagas estabelecido; 
3.2. Ter a nacionalidade brasileira, ou portuguesa, nos termos do § 1º do art. 
12 da Constituição Federal; 
3.3. Se candidato de outra nacionalidade, comprovar regularidade de 
situação de permanência no Brasil (Lei nº. 6.815/80, e leis posteriores) e 
apresentar passaporte com visto de permanência, ou CIE – Cédula de 
Identidade de Estrangeiro; 
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos; 
3.5. Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo 
masculino; 
3.6. Estar quite com as obrigações eleitorais; 
3.7. Possuir os requisitos exigidos para o exercício da função pública, 
conforme previsão deste edital, notadamente a inscrição em conselho de 
classe com jurisdição no Estado de Sergipe, quando obrigatório para o 
exercício profissional; 
3.8. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação; 
3.9. Ter aptidão física e mental para o exercício da função, comprovada por 
inspeção de serviço médico do Estado ou, não sendo isso possível, da 
Fundação Hospitalar de Saúde e, excepcionalmente, se autorizado pela 
contratante, realizada avaliação em âmbito particular; 
3.10. Não apresentar restrições ao desenvolvimento das atividades para as 
quais for contratado (a), por motivos de saúde ou recomendação médica; 
3.11. Não possuir antecedentes criminais impeditivos, provado por certidões 
negativas expedidas pelos cartórios de distribuição dos ofícios criminais no(s) 
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domicílio(s) dos últimos cinco anos; 
3.12. Não estar sob os efeitos de condenação por ato de improbidade 
administrativa;  
3.13. 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.º 7.115/83; 
3.14. Se servidor, empregado ou exercente de função pública, apresentar 
certidão negativa de sanção no exercício do cargo ou emprego; 
3.15. Firmar declaração de não acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas, salvo nos casos permitidos pela Constituição Federal; 
3.16. Cumprir as determinações deste edital; 
3.17. Declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso 
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
exigidos para a contratação. 

 
4.   DAS FUNÇÕES, NÚMERO DE VAGAS E DISTRIBUIÇÃO 
REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
VAGAS: 10 (dez) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma registrado de graduação de nível superior em 
Serviço Social, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no 
respectivo conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: acolher, assistir e orientar 
pacientes, familiares ou acompanhantes nas unidades ambulatoriais e/ou 
hospitalares, desde a recepção, coletando informações acerca da saúde, 
família e rede social existente; prestar informações gerais aos pacientes, 
familiares ou acompanhantes, com base nos boletins médicos; contactar 
familiares quando da internação ou alta de pacientes, orientar pacientes e 
familiares quanto às rotinas ambulatoriais e/ou hospitalares; orientar 
familiares e viabilizar a transferência de pacientes para outros hospitais, 
encaminhar os procedimentos referentes a óbitos; ser referência técnica para 
construção de rotinas e processos de trabalho nas unidades produtivas, 
participando ativamente de forma multidisciplinar e interdisciplinar na 
conformação de projetos terapêuticos que visem a inserção social do paciente 
na rede de serviços do sistema de saúde ou na rede social existente. Participar 
ativamente dos processos internos de regulação do acesso. Coordenar e 
executar programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela 
administração pública, direta, indireta, entidades e organizações populares 
dos municípios, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social, 
Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, SUS e Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.  
Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
Emitir parecer social; Elaborar relatórios e declarações; Prestar orientações 
relativas ao TFD  (informar quantitativo e valor de ajudas de custo a serem 
recebidas e normas estabelecidas pelo TFD); Contatar os pacientes diante da 
necessidade de alteração de data ou horários de vôos; Solicitar relatório de 
atendimento ou agendamento junto aos hospitais, e quando pertinente, gerar 
processos de viagem/complemento de ajuda de custo; Efetuar levantamento 
de dados, quando solicitado; Solicitar requerimento de passagens do paciente 
e acompanhante para a realização de viagem; Efetuar busca de acomodação 
em Casa de Apoio aos casos de pacientes que não possuem acomodação no 
Estado de referência; Informar e lançar no sistema Acone a quantidade de 
ajudas de custo que o paciente/acompanhante fizeram jus, durante o período 
de permanência do tratamento no estado de referência; Elaborar 
requerimento de renovação do soro aos pacientes renais crônicos que 
encontram-se em fila de transplante e demais atribuições inerentes à 
especialidade. 
 
BIOMÉDICO 
VAGAS: 8 (oito) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em Biomedicina - bacharelado em Biomedicina ou em Ciências 
Biológicas - modalidade médica ou biomedicina, expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação, e registro no 
Conselho de Classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, coordenar, 
supervisionar, avaliar e executar as atividades específicas de biomedicina 
relacionadas à pesquisa e análise de amostras biológicas; participar de 
programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de 
atuação ou neles atuar; executar outras atividades de interesse da 
especialidade. 
 
ENGENHEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: SEGURANÇA DO 
TRABALHO 
VAGAS: 02 (duas) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Engenharia, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, com especialização em segurança do trabalho, e 
registro no conselho de classe. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver atividades 
relativas à área de segurança do trabalho, nas áreas de infraestrutura, 
ambientação, ergonomia, instalações e equipamentos, controle de poluição, 
higiene do trabalho, proteção contra incêndio e saneamento, propondo 
normas e medidas corretivas e preventivas contra acidentes, indicando 
equipamentos de segurança, planejando atividades e coordenando equipes de 
treinamentos, conforme previsto na legislação, e demais atribuições 
definidas em contrato.   
 
ENFERMEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 
VAGAS: 02 (duas) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Enfermagem, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, com especialização em enfermagem do trabalho, e 
registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Planejar, orientar e 
programar as atividades de Enfermagem do Trabalho; Desenvolver e 
executar programas de avaliação da saúde dos trabalhadores, Executar os 
programas de higiene segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais, juntamente com a equipe de segurança do trabalho; 
Implementar ações para promoção da saúde; Participar de trabalhos de 
equipes multidisciplinares; Definir estratégias de promoção da saúde para 
situações e grupos específicos; Participar, conforme a política interna da 
Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão, relacionados à área ocupacional; Elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Integrar a equipe 
de saúde do trabalhador. Executar outras tarefas correlatas na área de atuação 
 
 
ENFERMEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENFERMAGEM 
GENERALISTA 
VAGAS: 118 (cento e dezoito) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Enfermagem, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: distribuir e orientar as 
atividades da unidade, como referência técnica do serviço, dentro da 
sistematização da assistência de enfermagem com foco no cuidado integral e 
no risco. Realizar atendimento de urgência e emergência nos hospitais, 
acompanhar o processo de admissões de pacientes e fazer o monitoramento 
da permanência e da ocupação do leito, de forma a utilizar os recursos da 
rede assistencial para remoção assistida de pacientes, considerando o perfil 
dos hospitais definidos pelo sistema de saúde, participar de visita 
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multiprofissional para avaliação e conformação dos projetos terapêuticos, 
orientar quanto ao estado dos pacientes, tratamentos e cuidados necessários 
aos mesmos, acompanhar a programação de cirurgias, verificando se os 
pacientes foram preparados e orientados corretamente, acompanhar a 
transferência de pacientes, verificar o controle de estoque de insumos na 
unidade, - responsabilizando-se por suprir as unidades assistenciais 
conforme padrão estabelecido e, demais atribuições previstas no contrato.  
 
ENFERMEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENFERMAGEM 
INTENSIVISTA 
VAGAS: 25 (vinte e cinco) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Enfermagem, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, acrescido de especialização em Enfermagem em 
Emergência e UTI, além de registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: distribuir e orientar as 
atividades da unidade, como referência técnica do serviço, dentro da 
sistematização da assistência de enfermagem com foco no cuidado integral e 
no risco. Realizar atendimento de urgência e emergência nos hospitais, 
acompanhar o processo de admissões de pacientes e fazer o monitoramento 
da permanência e da ocupação do leito, de forma a utilizar os recursos da 
rede assistencial para remoção assistida de pacientes, considerando o perfil 
dos hospitais definidos pelo sistema de saúde, participar de visita 
multiprofissional para avaliação e conformação dos projetos terapêuticos, 
orientar quanto ao estado dos pacientes, tratamentos e cuidados necessários 
aos mesmos, acompanhar a programação de cirurgias, verificando se os 
pacientes foram preparados e orientados corretamente, acompanhar a 
transferência de pacientes, verificar o controle de estoque de insumos na 
unidade - responsabilizando-se por suprir as unidades assistenciais conforme 
padrão estabelecido e, demais atribuições previstas no contrato.  
 
ENFERMEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENFERMAGEM 
ONCOLÓGICA 
VAGAS: 18 (dezoito) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Enfermagem, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, acrescido de especialização em Enfermagem em 
Oncologia e registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: distribuir e orientar as 
atividades da unidade, como referência técnica do serviço, dentro da 
sistematização da assistência de enfermagem com foco no cuidado integral e 
no risco. Realizar atendimento de urgência e emergência nos hospitais, 
acompanhar o processo de admissões de pacientes e fazer o monitoramento 
da permanência e da ocupação do leito, de forma a utilizar os recursos da 
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rede assistencial para remoção assistida de pacientes, considerando o perfil 
dos hospitais definidos pelo sistema de saúde, participar de visita 
multiprofissional para avaliação e conformação dos projetos terapêuticos, 
orientar quanto ao estado dos pacientes, tratamentos e cuidados necessários 
aos mesmos, acompanhar a programação de cirurgias, verificando se os 
pacientes foram preparados e orientados corretamente, acompanhar a 
transferência de pacientes, verificar o controle de estoque de insumos na 
unidade - responsabilizando-se por suprir as unidades assistenciais conforme 
padrão estabelecido e, demais atribuições previstas no contrato.  
 
ENFERMEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: ENFERMAGEM 
OBSTÉTRÍCA 
VAGAS: 06 (seis) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Enfermagem, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, acrescido de especialização em Enfermagem 
Obstétrica e registro no conselho de classe 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: administrar equipe de 
Enfermagem no desempenho de atividades de prestação de cuidados 
integrais, com base nas rotinas da sistematização de assistência de 
Enfermagem, às pacientes sob sua responsabilidade. Acompanhar e avaliar 
pacientes em pré-parto, trabalho de parto e puerpério. Desempenhar 
atividades de gerenciamento de Enfermagem em unidades de internação e as 
demais atribuições previstas no contrato.  
 
FARMACÊUTICO 
VAGAS: 09 (nove) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Farmácia ou Farmácia e Bioquímica, fornecido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: participar do processo de 
seleção, aquisição de medicamentos, germicidas, material médico hospitalar, 
atuando como membro nas comissões de farmácia e terapêutica, 
padronização de medicamentos, nas comissões de licitação ou parecer 
técnico, na comissão de suporte nutricional e outros afins. Participar das 
avaliações de desempenho setoriais e institucionais. Exercer a 
responsabilidade técnica relativas a armazenamento, controle de estoque, 
distribuição de medicamentos, materiais e correlatos e elaboração e 
avaliação de pop’s. Estabelecer um sistema eficiente e seguro de dispensação 
para pacientes ambulatoriais e internados. Fiscalização do processo de 
armazenagem, do receituário, da escrituração de livros, da remessa de mapas 
e de uso de substâncias e medicamentos capazes de determinar dependência 
física e/ou psíquica, obedecendo à legislação vigente, assim como de 
produtos farmacêuticos em geral. Gerenciar as unidades de manipulação e 
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controle de antineoplásicos, preparo e diluição de germicidas, reconstituição 
de medicamentos, preparo de misturas intravenosas e de nutrição parenteral, 
fracionamento de doses unitárias. Elaborar manuais técnicos e formulários 
próprios. Realizar investigações científicas e outras atividades na área de sua 
competência. Apoiar as atividades de ensino e pesquisa, incluindo 
treinamento e avaliação de estagiários. Desenvolver farmácia clínica. 
Demais atribuições definidas em contrato. 
 
FÍSICO MÉDICO 
VAGAS: 01 (uma) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma registrado de graduação de nível superior em Física 
Médica, emitido por instituição reconhecida pelo MEC, acrescido de 
especialização em radiodiagnóstico reconhecido por colegiado ou pelo 
Ministério da Saúde. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Participar direta e 
ativamente na elaboração dos tratamentos radioterápicos; Obter todos os 
parâmetros clínicos relevantes para o uso em planejamento de tratamento em 
todos os equipamentos de terapia; Calibrar os feixes terapêuticos em termos 
de dose absorvida; Desenvolver e executar programas para testes de aceite e 
controle da garantia da qualidade dos equipamentos de terapia disponíveis 
do serviço de radioterapia; manusear e operar câmaras de ionização, 
eletrômetros e outros instrumentos que permitam avaliar as condições de 
calibração dos equipamentos de terapia; Elaborar programas de controle de 
garantia de qualidade para os dosímetros clínicos; Supervisionar o 
funcionamento dos equipamentos utilizados nesta modalidade de tratamento; 
organizar e apoiar o planejamento de programas de treinamento e formação 
de recursos humanos na área de física de radioterapia; Supervisionar 
proteção radiológica do serviço de radioterapia; Executar cálculo de 
blindagem de salas de equipamentos de radioterapia; Realizar levantamentos 
radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos radioterápicos; 
Desenvolver e executar programas de proteção radiológicas dirigidas a 
pacientes em tratamento; Estabelecer instruções para condutas em situações 
de emergência ou em caso de acidentes radiológicos; Elaborar planilhas dos 
resultados das doses; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
 
FISIOTERAPEUTA 
VAGAS: 09 (nove) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Fisioterapia, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar como referência 
técnica nos projetos terapêuticos que requeiram assistência em fisioterapia, 
em especial unidades de terapia intensiva adulto, infantil e neonatal, 
pacientes com dificuldade de locomoção, neurológicos, entre outros. 
Atenção domiciliar aos pacientes acamados e com necessidade de 
reabilitação definidas em protocolo pela instituição. Orientar, treinar e 
avaliar estagiários e demais atribuições definidas em contrato. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
VAGAS: 04 (quatro) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Fonoaudiologia, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: desenvolver atividades de 
reabilitação dos pacientes internados com distúrbios e alterações de 
comunicação verbal e deglutição decorrentes de patologias associadas, 
realização de exames audiométricos e demais atividades inerentes à 
profissão; atuar como referência técnica nos projetos terapêuticos que 
requeiram assistência em fonoaudiologia, em especial unidades de terapia 
intensiva adulto, infantil e neonatal. Orientar, treinar e avaliar estagiários, 
participar de reuniões técnico-científicas e administrativas quando 
convocado, desenvolver as funções de acordo com a conveniência do 
serviço; executar outras atividades inerentes à especialidade e demais 
atribuições definidas em contrato. 
 
NUTRICIONISTA 
VAGAS: 7 (sete) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Nutrição, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: verificar prescrições 
médicas de dietas de pacientes e a preparação de fórmulas lácteas do carro 
de distribuição de dietas especiais; elaborar cardápios de acordo com as 
prescrições médicas; confeccionar etiquetas de identificação de dietas; 
acompanhar a distribuição de refeições nas áreas de internação da 
alimentação; elaborar cardápios e verificar a distribuição de refeições aos 
funcionários, quantidade, aspecto e sabor de alimentos e demais atribuições 
definidas pelo contrato. 
 
ODONTÓLOGO  
VAGAS: Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Odontologia, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Prestar assistência de 
clínica geral odontológica a pacientes contemplados pela Unidade de 
Odontologia em nível ambulatorial, em centro cirúrgico ou internação, 
conforme as rotinas da Unidade, buscando a integração das atividades de 
assistência, ensino e pesquisa junto à equipe multidisciplinar, além de outras 
atribuições definidas em contrato e atinentes à área de formação profissional. 
 
 
BUCOMAXILO 
VAGAS: Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Odontologia, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, com especialização em Bucomaxilo, e registro no 
conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: 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 buco maxilo facial; ortodôntico-cirúrgico das deformidades 
dentofaciais; das alterações das articulações temporomandibulares; anestesia 
local da região buço-maxilo facial; realizar préoperatório em cirurgias 
diversas; frenectomia; cirurgias pré-protéticas; fraturas e luxação da ATM e 
atendimento em situações de urgência com trauma da face; exercer suas 
atribuições e outras compatíveis com sua especialização. Promover a contra-
referência e referência, promover outras atividades correlatas, e demais 
atribuições definidas pelo contrato. 
 
 
 
PSICÓLOGO 
VAGAS: 05 (cinco) e Cadastro de Reserva 
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de curso superior de 
graduação em Psicologia, fornecido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no conselho de classe. 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar avaliação 
psicológica, psicoterapia individual e em grupo, atendimento psicológico 
individualizado ao paciente e ao familiar, orientação e acompanhamento 
psicológico ao paciente e familiar nos hospitais; encaminhar funcionários 
para atendimento externo; ser referência técnica e contribuir na definição de 
projetos terapêuticos de pacientes que demandam acompanhamento, e 
demais atribuições definidas em contrato. 
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4.1. O quantitativo de vagas, regiões de lotação (sem prejuízo de outras que 
possam vir a ser criadas), carga horária e remuneração encontram-se previstas 
nos Anexos I, II e III deste Edital. 

4.2.  Além das parcelas remuneratórias definidas neste edital, outros 
regramentos poderão acrescer a retribuição paga ao profissional, conforme 
especificidades de cada função.  
4.2.1. Ao candidato aprovado será assegurado o direito de desenvolver suas 
atribuições na região por ele selecionada. No entanto, a Fundação Hospitalar 
de Saúde se reserva do direito a promover o remanejamento da lotação 
escolhida, a qualquer tempo, segundo o interesse da Administração e em caso 
de extinção da unidade hospitalar ou fechamento de serviço específico. 
DAS VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.3. Das vagas a serem preenchidas, 5% (cinco por cento) serão providas na 
forma do art. 1º da Lei Estadual nº 3.549/94. A cada 20 (vinte) convocados, 
01 (uma) vaga será reservada a pessoa portadora de deficiência, até o limite 
das vagas previstas e observado o teto de 5 % (cinco por cento). 
4.3.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.3 deste edital 
resulte em número fracionado, este será tido por inexistente no intervalo de 1 
(um) décimo a 4 (quatro) décimos, e será considerado o número inteiro 
subsequente, no intervalo de 5 (cinco) décimos a 9 (nove) décimos. 
4.3.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem 
no art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, e nas categorias 
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de 
dezembro de 2004, no § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009. 
4.4. Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá, no ato 
da inscrição: a) declarar-se como deficiente; b) apresentar, quando solicitado 
pela Comissão de Avaliação do PSS, o Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) 
apresentar, quando solicitado pela Comissão de Avaliação do PSS, a imagem 
original ou da cópia autenticada em cartório do laudo médico, emitido nos 
últimos 12 meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua 
deficiência, bem como a sua provável causa, contendo a assinatura e o 
carimbo do médico, com o número de sua inscrição no Conselho Regional de 
Medicina (CRM). 
4.4.1. A FHS não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça 
a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem o envio. 
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4.4.2. O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação original 
constante do subitem 4.4 deste edital e promover a entrega no ato da inspeção 
do serviço médico do Estado/FHS. 
4.5. A inobservância do disposto no subitem 4.4 deste edital acarretará a 
perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência. 
4.5.1. O candidato que não se declarar com deficiência no ato de inscrição 
não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência. 
4.6. O candidato selecionado que, no ato da inscrição, se declarou com 
deficiência, caso não seja avaliado como deficiente e não seja eliminado do 
PSS, figurará na lista geral de classificação geral. 
4.7. As vagas definidas no subitem 4.3 deste edital que não forem providas 
por falta de candidatos que se declarem com deficiência, serão preenchidas 
pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
4.8. O candidato selecionado que tenha se declarado deficiente será 
convocado para submissão a perícia médica promovida por serviço médico 
oficial do Estado ou da FHS, que analisará a qualificação do candidato como 
deficiente, nos termos do subitem 4.3.2 deste edital.  
4.9. Se impossível a realização da perícia no âmbito da FHS e do Estado, 
viabilizar-se-á avaliação no âmbito privado, segundo requisitos e condições a 
serem fixadas posteriormente pela organizadora deste certame. 
4.9.1.  A perícia médica, promovida na forma dos itens 4.8 e 4.9, 
consubstanciará decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como 
deficiente ou não, como ainda sobre o grau de deficiência de capacitação para 
o exercício da função, nos termos do art. 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas 
alterações, e do parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual nº 3.549/1994. 
4.10. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de 
documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/1999, e suas alterações, 
bem como à provável causa da deficiência e, se for o caso, de exames 
complementares específicos que comprovem a deficiência física. 
4.11. O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) poderá ser 
retido pela Junta Médica por ocasião da realização da perícia médica. 
4.12. Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, 
além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria) (original ou cópia 
autenticada em cartório), realizado nos últimos 12 (doze) meses. 
4.13. Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter 
informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e 
sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 
4.14. Será sumariamente eliminado do PSS, na forma do art. 5º da Lei 
Estadual nº 3.549/1994, o candidato que, por ocasião da perícia médica, não 
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apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), que 
apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses ou 
deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 4.10 e 4.12 deste 
edital, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência na perícia 
médica ou, ainda, que não comparecer à perícia. 
4.15. A compatibilidade entre as atribuições da função e a deficiência 
apresentada pelo candidato será avaliada durante a realização da perícia 
médica. 
4.16. O candidato com deficiência que, no decorrer do exercício da função, 
apresentar incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função, 
sem condições adaptação, será dispensado. 
 
5. DAS VAGAS DESTINADAS À INSERÇÃO DE RECÉM- 
FORMADOS NO MERCADO DE TRABALHO 
 
5.1. Das vagas a serem preenchidas, excluídas as reservadas aos portadores 
de necessidades especiais, 50% (cinquenta por cento) serão destinadas aos 
candidatos que comprovarem ter até 3 (três) anos de formados, a contar da 
conclusão do curso.  
5.2.   A cada convocado da lista geral, outro selecionado da lista pertinente a 
este programa, em seguida, será igualmente chamado.  
5.3.  Serão considerados recém-formados, para os fins deste programa, 
aqueles que, assim se declararem e, mediante apresentação de certidão de 
conclusão de curso, comprovem ter até 3 (três) anos de término do 
correspondente bacharelado, por ocasião do ato de inscrição.  
5.3.1. A FHS não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça 
a chegada da documentação comprobatória ao seu destino, seja de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como por outros 
fatores que impossibilitem o envio. 
5.3.2. O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação original 
constante do subitem 5.3 deste edital e promover a disponibilização da mesma 
no ato de sua apresentação para assunção da função para a qual foi aprovado. 
5.4. A inobservância do disposto no subitem 5.3 e 5.3.2 deste edital 
acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos 
recém-formados. 
5.4.1. O candidato que não se declarar recém-formado no ato de inscrição não 
terá direito de concorrer às correlatas vagas reservadas. 
5.4.2. O candidato selecionado que, no ato da inscrição, se declarou como 
recém-formado, caso não seja avaliado como tal e não seja eliminado do PSS, 
figurará na lista geral de classificação geral, unicamente. 
5.5. As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas 
por falta de candidatos que se declarem como recém-formados, serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
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classificação. 
 

6. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

6.1. Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.saude.se.gov.br, solicitada no período entre 15:00h do dia 
23/09/2019 e 23:59h do dia 25/10/2019 (horário oficial de Brasília/DF). 
6.2. A FHS não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, 
de congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados. 
6.3. O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no 
sistema de inscrição.  
INFORMAÇÕES BÁSICAS GERAIS: 
6.3.1. O candidato deverá clicar em - INSCREVER CONCURSO – para se 
cadastrar na vaga desejada; 
6.3.2. Recomendamos não realizar o procedimento de inscrição por 
dispositivos móveis (smartphones); 
6.3.3. Caso o candidato deseje alterar alguma informação após concluir a 
inscrição, poderá realizar uma nova inscrição e a anterior será deletada 
automaticamente;  
6.3.4. Ao concluir a inscrição, o candidato deverá clicar em - MINHAS 
INSCRIÇÕES – para conferir se a inscrição foi realizada com sucesso e se os 
pontos foram calculados. Se verificado algum problema, o candidato poderá 
se cadastrar novamente na vaga e a inscrição anterior será automaticamente 
deletada;  
6.3.5. Só serão aceitos arquivos do tipo PDF e de no máximo 1Mb (um 
megabyte) de tamanho; 
6.3.6. No sistema de inscrição, na aba - INSTRUÇÃO – é disponibilizado 
sites para o candidato converter seu arquivo para PDF e também para diminuir 
o tamanho do arquivo;  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PSS 
6.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetuada 
a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
6.5. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada 
via postal, via fax, via requerimento administrativo ou via correio eletrônico. 
6.6. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a FHS do direito de excluir do PSS 
aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e 
verdadeira. 
6.7. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato 
até o resultado final do PSS. 
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6.8. No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar uma região para cada 
uma das especialidades que pretenda concorrer e, sendo o caso, manifestar sua 
intenção de disputar vagas reservadas.  
6.10.  O candidato poderá se inscrever e concorrer para até 02 (duas) 
especialidades.  
 
7. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

 
7.1. O PSS contemplará Avaliação de Títulos e Experiência Profissional. 
7.2. Serão pontuados, na Avaliação de Títulos, até o limite de 40,00 
(quarenta) pontos, e, Experiência Profissional, até o limite de 25,00 (vinte e 
cinco) pontos. 
7.3. Os documentos para a Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional que não preencherem as exigências de comprovação contidas 
neste Edital não serão considerados. 
7.4. Não serão avaliados os documentos que não forem cadastrados no 
Formulário de Cadastro de Títulos e Experiência Profissional durante o 
processo de inscrição do candidato no sistema “on line”.  
7.5. Se selecionado, por edital específico, o candidato será convocado para 
disponibilizar a documentação referentes aos seus títulos e experiência 
profissional, o que deverá fazer em local, data e horário definidos pela 
Comissão Avaliadora. Toda documentação comprobatória declarada no ato da 
inscrição deverá ser disponibilizada, pelo candidato selecionado, à Comissão 
Avaliadora, mediante entrega em envelope identificado e lacrado, de inteira 
responsabilidade do respectivo concorrente. 
7.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a avaliação com clareza. 
7.7. Todos os documentos referentes à Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional poderão ser apresentados em cópia simples frente e verso cuja 
autenticidade será objeto de comprovação mediante apresentação conjunta de 
original ou entrega de cópias autenticadas, caso o candidato venha a ser 
aprovado, na forma da Lei Federal nº 13.726/2018. 
7.8. Se selecionado, quando convocado, o candidato poderá apresentar sua 
documentação por intermédio de procurador, desde que por instrumento 
público. 
7.9. Para fins de Avaliação de Títulos, não será considerado diploma, 
certidão de conclusão de curso ou declaração que já seja inerente ao exercício 
da função. 
7.10. A pontuação relativa aos Títulos e às Experiências Profissionais 
limitar-se-á ao valor máximo de acordo com as tabelas de pontuação. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
ITEM TEMPO DE 

EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 

COMPROVANTE /
DESCRIÇÃO 

PONTUAÇÃO 
POR ANO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE
ANOS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1 Exercício da profissão Anos completos de exercício da 
função pleiteada, sem sobreposição 
de tempo. 

8,0 5 anos 40 pontos 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 40 pontos 
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  
ITEM TÍTULOS COMPROVANTE /

DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 
POR TÍTULO 

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 
COMPROVAÇÕ
ES 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1 Doutorado Diploma de conclusão de curso de 
Doutorado, devidamente registrado, 
emitido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, na área
relacionada à função 
pleiteada. 

08 01 08 Pontos 

2 Mestrado Diploma de conclusão de curso de 
Mestrado, registrado, 
emitido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, na área
relacionada à função pleiteada 

05 01 05 Pontos 

3 Especialização em 
áreas específicas  
para a função 
pleiteada 

Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas, 
reconhecido pelo MEC, na área
relacionada à vaga ofertada. 

2,0 02 04 Pontos 

4 Especialização em 
áreas   afins da 
saúde 

Certificado de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de 
especialização lato sensu, com 
carga horária mínima de 360 horas, 
reconhecido pelo MEC, na área da 
saúde, se não computada 
no item anterior. 

1,5 02 03 Pontos 

5 Produção Científica Textos publicados em periódicos 
reconhecidos pela CAPES-MEC 
(Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior do MEC). 

1,0 02 02 pontos 

TOTAL MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 25 pontos 

 
7.10. Os documentos de certificação que forem representados por diplomas ou 
certificados/certidões de conclusão de curso deverão ser expedidos por 
instituição oficial ou reconhecidas, em papel timbrado, e deverão conter 
carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento. 
7.11. Apenas os cursos já concluídos até a data da inscrição serão passíveis de 
pontuação na avaliação. 
7.12. Para receber a pontuação relativa à Experiência Profissional, o candidato 
deverá apresentar a documentação na forma descrita a seguir: 
a) cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS) – constando 
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obrigatoriamente da folha de identificação com número e série, folha com a 
foto do portador, folha com a qualificação civil, folha de contrato de trabalho 
e das folhas de alterações de salário que constem mudança de cargo. Para 
efeito de esclarecimento, o candidato poderá apresentar declaração emitida 
pelo empregador, com reconhecimento de firma ou cópia simples da cédula 
de identidade do signatário, que informe a identificação completa do 
profissional beneficiado, o período (com início e fim) e a discriminação do 
serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado 
na área privada. A declaração deverá conter ainda nome empresarial ou 
denominação social do emitente; endereço e telefones válidos; CNPJ; 
b) cópia do estatuto social da cooperativa, acrescida de declaração, com 
reconhecimento de firma ou cópia simples da cédula de identidade do 
signatário, informando sua condição de cooperado, período (com início e fim) 
e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas; 
c) cópia da certidão de tempo de serviço ou cópia de declaração que informe 
o período (com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a 
descrição das atividades desenvolvidas, no caso de servidor ou empregado 
público. A certidão deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 
designação do Órgão/Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta; 
endereço e telefones válidos; CNPJ; identificação completa do profissional; 
descrição do emprego público ou cargo exercido e principais atividades 
desenvolvidas; local e período (início e fim) de realização das atividades; 
assinatura e identificação do emitente (nome completo legível/emprego 
público ou cargo e matrícula no Órgão); 
d) cópia de contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de 
autônomo (RPA) acrescidos de declaração, com reconhecimento de firma ou 
cópia simples da cédula de identidade do signatário, que informe o período 
(com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, no caso de serviço 
prestado como autônomo. A declaração deverá apresentar, no mínimo, as 
seguintes informações: nome do emitente; endereço e telefones válidos; CPF 
e identificação completa do profissional contratado; descrição das principais 
atividades desenvolvidas; local e período (início e fim) de realização das 
atividades; assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, 
acompanhado de cargo), com reconhecimento de firma ou cópia simples da 
cédula de identidade do emitente.  
7.13. Os períodos apontados nos documentos utilizados para comprovação de 
experiência profissional deverão conter, claramente, dia, mês e ano. 
7.14. Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, 
somente será considerado tempo experiência em anos completos e não será 
considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo período.  
7.15. Identificada a comprovação de atividades concomitantes, será 
desconsiderada a de menor duração.  
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7.16. Não será aceito qualquer tipo de estágio curricular, bolsa de estudo, 
prestação de serviços como voluntário, monitoria ou docência para pontuação 
como Títulos ou Experiência Profissional. 
7.17. Comprovada, em qualquer tempo, falsidade ou má-fé na prestação de 
informações e/ou obtenção de pontuação por Títulos e Experiência 
Profissional, o candidato será automaticamente eliminado do processo 
seletivo. Inexistindo o intuito de fraudar o certame, será apenas 
desconsiderada a pontuação indevida. 
7.18. Não será contratado o candidato selecionado que: a) tenha sofrido 
rescisão de contrato de trabalho como penalidade em decorrência de 
sindicância, conforme art. 15 da Lei Complementar n.º 108/2005, nos últimos 
5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da primeira convocação, 
excetuados os casos em que a sindicância tenha constatado 
contratação/admissão indevida por parte da administração; b) tenha sofrido 
penalidade de demissão em processo administrativo disciplinar após 
sindicância, nos últimos 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da 
primeira convocação; 
7.19. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório 
na Avaliação de Títulos e Experiência Profissional disporá de prazo de 02 
(dois) dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no 
respectivo edital de resultado provisório. 
 
8. DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO PSS 
 
8.1. A nota final no PSS será o somatório da pontuação obtida na Avaliação 
de Títulos e Experiência Profissional. 
8.2. Serão classificados os candidatos aprovados até o limite de 10 (dez) 
vezes o quantitativo de vagas ofertadas, respeitados os empates na última 
colocação, respeitados os empates. 
8.3. Após o cálculo da nota final no PSS e aplicados os critérios de 
desempate constantes do item 9 deste edital, os candidatos serão listados em 
ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das notas finais 
no processo seletivo simplificado. 
8.4. Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararam com deficiência 
ou recém-formados, se não eliminados no PSS, terão seus nomes publicados 
em listas à parte e figurarão, também, na lista de classificação geral, desde que 
tenham nota para tanto. 
8.5. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a primeira 
casa decimal. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1. Em caso de empate na nota final no processo seletivo simplificado, terá 
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preferência o candidato que, na seguinte ordem: a) tiver idade igual ou 
superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme art. 
27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso); b) tiver concluído a graduação a menos tempo, com prova 
mediante certidão de conclusão do respectivo curso; c) obtiver a maior 
pontuação na análise de títulos; c) tiver maior experiência na profissional; d) 
tiver maior experiência na especialidade para a qual se candidatou; e) tiver 
exercido a função de jurado (conforme art. 440 da Lei Federal nº 11.689, de 9 
de junho de 2008 – Código de Processo Penal); f) aquele que tiver a maior 
média ponderada por ocasião da respectiva graduação, o que deverá ser 
comprovado mediante histórico emitido pela instituição onde o candidato 
desenvolveu seu curso.  
9.2. Persistindo o empate após a análise dos critérios eleitos no item 9.1, 
será realizado sorteio.  
9.3. Para fins de comprovação do exercício da função de jurado, no ato da 
inscrição, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros 
documentos públicos emitidos pelos tribunais de justiça estaduais e regionais 
federais do país, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da 
Lei Federal nº 11.689/2008. 
 
10.  INAPTIDÃO TEMPORÁRIA 
 
10.1.   A inaptidão temporária, caracterizada somente por licença-maternidade 
ou licença-saúde do candidato, será justificada mediante apresentação de 
atestado médico, pelo candidato ou por procurador legal. 
10.2. O candidato inapto temporariamente terá sua classificação mantida, 
sem prejuízo à convocação dos demais classificados, desde que comprove os 
títulos e experiência profissional, mediante entrega dos respectivos 
documentos comprobatórios. 
10.3. Cessada a inaptidão temporária, o candidato deverá entregar ao 
SESMT/FHS atestado médico, comprovando sua aptidão para o trabalho. 
 
 
11. FIM DE LISTA E DESISTÊNCIA 
 
11.1. Perderá a colocação original de classificação e será remetido para o fim 
da respectiva lista de classificados, o candidato que manifeste estar 
impossibilitado de assumir a vaga ofertada por motivos de ordem pessoal ou 
profissional e, com isso, formule o pertinente requerimento. 
11.2. Será considerado desistente o candidato que: a) não comparecer à sede 
desta entidade, em dia e horário indicado, para apresentação dos documentos; 
b) assinar e apresentar Termo de Desistência da vaga para a qual foi 
selecionado. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o PSS 
contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
12.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este PSS publicados no 
Diário Oficial do Estado de Sergipe e (ou) divulgados na internet, no endereço 
eletrônico http://www.saude.se.gov.br. 
12.3. As informações a respeito da pontuação e classificação poderão ser 
acessadas por meio dos editais de resultados. Não serão fornecidas 
informações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses 
editais. 
12.4. O candidato poderá obter informações referentes ao PSS na FHS, por 
meio do telefone (79) 3226 8370, ou via internet, nos endereços eletrônicos 
http://www.saude.se.gov.br e pss2019fhs@saude.se.gov.br. 
12.5. O candidato que desejar relatar à FHS fatos ocorridos durante a 
realização do PSS deverá enviar e-mail para o endereço eletrônico 
pss2019fhs@saude.se.gov.br. 
12.6. Não serão emitidas informações nem encaminhados documentos 
pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao disposto no art. 31 da Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
12.7. As despesas relativas à participação em todas as fases do PSS e à 
apresentação para os exames da perícia médica dos candidatos que se 
declararam com deficiência correrão às expensas do próprio candidato. 
12.8. O prazo de vigência deste PSS será 1 (um) ano, com possibilidade de 
renovação por igual período, de modo expresso e por conveniência da 
Fundação Hospitalar de Saúde. 
12.9. A FHS não emitirá Declaração de Aprovação no Certame, pois a 
própria publicação no Diário Oficial do Estado de Sergipe serve para tal fim. 
12.10.  Os casos omissos serão resolvidos pela FHS. 
12.11.  Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser 
feitas por meio de outro edital. 
 
Aracaju/SE, 17 de setembro de 2019. 
 
 

 
JORGE KLEBER SOARES LIMA 
Diretor-Geral da Fundação Hospitalar de Saúde 
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ANEXO I – VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNÇÕES 

FUNÇÃO CARGA 
HORÁRIA 

QUANTITATIVO 
 

REMUNERAÇÃO 

ASSITENTE SOCIAL 30 10 R$ 1.927,19 

BIOMÉDICO 36 8  R$ 1.680,00 

BUCOMAXILO 30 CR R$2.000,00 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 30 02 R$ 1.891,84 

ENFERMEIRO GENERALISTA 36                118  R$ 2.296,04 

ENFERMEIRO INTENSIVISTA  36 25  R$ 2.296,04 

ENFERMEIRO ONCOLÓGICO 36 18 R$ 2.296,04 

ENFERMEIRO OBSTÉTRICO 36 6  R$ 2.296,04 

ENGENHEIRO DO TRABALHO 30 2 R$3.338,29 

FARMACÊUTICO 36 9                  R$ 1.811,61 

FÍSICO-MÉDICO RADIOTERAPEUTA 24 1                 R$ 4.000,00 

FISIOTERAPEUTA 30 9             R$ 1.927,19 

FONAUDIÓLOGO 30 4             R$ 1.927,19 

NUTRICIONISTA 36 7             R$ 1.984,75 

ODONTÓLOGO 30 CR R$3.500,00 

PSICÓLOGO 30 5             R$ 1.811,61 

TOTAL 224   
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ANEXO III - LOTAÇÃO 
 
 

UNIDADES ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS 
SIGLA UNIDADES 

HUSE Hospital de Urgência de Sergipe - Aracaju 
MNSL Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - Aracaju 
HRS Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro 
HRI Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno Filho - Itabaiana 
HRE Hospital Regional Dr. Jessé de Andrade Fontes - Estância 
HRP Hospital Regional São Vicente de Paula - Propriá 
HRG Hospital Regional Gov. João Alves Filho – Nossa Senhora da 

Glória 
UPAN Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis 
UPAB Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - Bernardino Mitidieri 

- Boquim 
UPATB Unidade de Pronto Atendimento Tobias Barreto 
COLBF Centro Obstétrico Leonor Barreto Franco - Capela 
CRS Complexo Regulatório de Saúde 
UA Unidades Administrativas 
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ANEXO IV 
 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
 
 

FASES DO PROCESSO DATAS 

Período de Inscrição Das 15:00h de 23/09/2019 às 23h59 
de 25/10/2019 (horário oficial de 
Brasília/DF) 

Resultado Parcial 30/10/2019 

Recurso ao Resultado Parcial Do dia 31/10/2019, até às 
23h59 do dia 01/11/2019 

Resultado Final 06/11/2019 

 


