
 
 
A Prefeitura Municipal de Penedo AL, por meio do Instituto de Ciencía e Tecnologia ICT – Penedo AL,  de 
acordo com o disposto na Lei 10.973 de 2 de dezembro de 2004 com as alterações da lei 13.243 de 11 de 
janeiro de 2016, tornam públicas, por meio deste instrumento de divulgação, as normas para o processo 
de seleção para o preenchimento de 02 vagas de Desenvolvedores Gerentes de Cuidado para participarem 
do Programa PGS Medical – Plataforma de Gestão de Saúde Médica. 
 

1. DO OBJETO E DOS OBJETIVOS  
 
1.1. Esta chamada visa selecionar candidatos para o programa Desenvolvedores Gerentes de 
Cuidados. 

1.2. É um Programa de Inovação em desenvolvimento de protocolos dos cuidados em saúde no 
âmbito do SUS, com atuação em rede, que aplica sistemas de inovação nos serviços, nos 
processos, na estrutura organizacional e, principalmente, na avaliação e monitoramento dos 
resultados dos cuidados em saúde. 

  

2. PERFIL DO CANDIDATO E PRÉ-REQUISITOS 

2.1. Ser graduado em Enfermagem em curso de Enfermagem autorizado e/ou reconhecido pelo 
MEC, ofertado em território nacional em Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC. 

2.2. Estar registrado no Conselho Regional de Enfermagem do estado de Alagoas. 

2.3. Não possuir nenhum tipo de restrição com o Conselho Regional de Enfermagem do Estado 
de Alagoas. 

2.4. Ter experiência no cuidado ou na gestão da atenção básica e de outros serviços integrantes 
de redes temáticas (Materno-Infantil, Reabilitação, Atenção Psicossocial, Condições 
Crônicas, dentre outras). 

2.5. Ter habilidade para utilizar computadores e recursos de conectividade: Plataforma de 
gestão, internet, pacote office, protocolos, e-mail e afins. 

2.6. Ter Disponibilidade integral ao projeto cumprindo carga horaria de 40hs semanais. 

2.7. Ter disponibilidade de início do treinamento em 27/08/2018 (Data prevista pela área técnica 
do Programa PGS Medical) 

 

3.  VAGAS 

        3.1. Estão sendo ofertadas 02 (duas) vagas 

 

4. INSCRIÇÃO 
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        4.1. De 08 a 16 de agosto de 2018. 

4.2. Apenas poderão realizar a inscrição, os candidatos que atendam aos quesitos do item 2 do 
presente edital e de forma presencial.  

4.3. As inscrições serão realizadas no Centro de Saúde III (antigo SESP), localizado na Praça 
Clementino do Monte s/n – Centro Histórico – Penedo/AL. No horário das 08h às 12h. 

4.4. A inscrição deverá ser efetuada presencialmente, mediante preenchimento e entrega de 
ficha de inscrição (disponível no anexo I deste Edital), durante o período de inscrição, bem como 
a entrega dos títulos e documentos descritos no item 2 e 5 deste Edital. 

4.5. Declaração de compromisso de disponibilidade e habilidade, manifestando a disponibilidade 
de 40 (quarenta) horas semanais para o exercício do Programa, conforme Modelo do Anexo II 
deste edital. 

 

5.  DOCUMENTOS EXIGIDOS 

5.1. Fotocópia da Carteira de Identidade – (Serão aceitos como documentos de identidade: 
Carteiras e/ou Cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias da Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das relações Exteriores; Cédulas de identidade 
fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei Federal valem como documento de 
identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia) e dentro do prazo de validade, na forma da Lei Federal n°. 9.503/97) 

5.2. Fotocópia do CPF 

5.3. Fotocópia do diploma de graduação, devidamente registrado. 

5.4. 01 (uma) foto 3x4, de frente e recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. 
Não serão aceitas fotos escaneadas; 

5.5. Fotocópia de comprovante de residência atual 

5.6. Registro do Conselho Regional de Enfermagem 

5.7. Declaração de Nada Consta do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas 

5.8. Título Eleitoral 

               5. 9. Certificado de Reservista, nos casos previstos por lei; 

               5.10.  Fotocópia do diploma da maior titulação acadêmica (frente e verso), quando houver 

5.11. Curriculum vitae RESUMIDO, apresentado em, no máximo, duas páginas com letra Arial 11, 

espaçamento entre linhas 1,5, em papel A4 (Modelo Anexo III) 
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5.12. Narrativa de sua trajetória profissional, redigida em 1 lauda, letra Arial 11, espaçamento 

entre linhas 1,5, papel A4. Esta narrativa tem por objetivo conhecer a trajetória do candidato na 

construção de sua identidade profissional e compreender sua inserção nos processos formação 

e de trabalho em saúde. Sugere-se o relato de experiências/vivências relevantes nas áreas de 

gestão, formação e cuidado em saúde, no qual o candidato expresse sua autoanálise sobre as 

experiências apresentadas.  

5.13. Declaração de compromisso de disponibilidade e habilidade (Anexo II) 

Os critérios para seleção serão:  

- Análise da Narrativa da trajetória profissional (pontuação máxima: 60 pontos): Avaliação da 

capacidade de expressão analítica e reflexiva do candidato sobre sua prática profissional nas 

dimensões político-gerencial e/ou de cuidado à saúde;  

- Análise do currículo resumido (pontuação máxima: 40 pontos): Avaliação da experiência nas 

áreas político-gerencial e/ou de cuidado à saúde, focalizando experiências na prática em saúde 

na atenção primária em saúde e comunidades; experiência com atenção à saúde de pessoas com 

doenças crônicas; experiência no cuidado e na gestão da atenção básica e de outros serviços 

integrantes de redes temáticas. 

As fotocópias dos documentos comprobatórios exigidos serão autenticadas por servidor público 

no ato da inscrição. 

Os documentos especificados neste item 5 devem ser apresentados em envelopes A4 e 

entregues no ato da inscrição. 

6. SELEÇÃO E RESULTADO 

6.1. O Processo Seletivo consistirá na verificação do atendimento às exigências editalícias e 

análise dos documentos apresentados, além de pontuação atribuída ao Currículo e a Narrativa 

de sua trajetória profissional, efetuada por uma banca (Banca Examinadora) composta por 

membros da Secretaria de Saúde de Penedo. 

6.2 O desempate se dará de acordo com os critérios e na ordem adiante apresentada: 
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1º. Maior pontuação na Narrativa de sua trajetória profissional; 

2º. Maior pontuação na análise do currículo resumido;  

3º. Maior idade. 

7.0. RESULTADO DA SELEÇÃO 

7.1. A divulgação da lista dos candidatos selecionados será publicada no dia 22 de agosto de 2018 

7.2. O resultado final do processo de seleção será divulgado no Diário Oficial do Município, nos 

quadros de aviso da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo e nos endereços eletrônicos da 

mídia local. 

8.0. REMUNERAÇÃO (BOLSA) 

O candidato que for selecionado para o exercício de Desenvolvedores Gerentes de Cuidados 

receberá bolsa mensal no valor de até R$ 3.500,00 (Três mil e Quinhentos reais), com duração 

de 24 meses. 

RECURSOS 

Os candidatos poderão solicitar impugnação aos termos deste Edital, tendo como limite o prazo 

de 03 (três) dias úteis antes da data da realização da seleção. A Comissão de Seleção 

exclusivamente nomeada para esta finalidade, deverá responder ao recurso de impugnação no 

prazo de 03 (três) dias úteis, contados do protocolo do expediente. O recurso deverá ser 

protocolado junto à Banca composta por membros da Secretaria de Saúde de Penedo no Centro 

de Saúde III (antigo SESP), localizado na Praça Clementino do Monte s/n – Centro Histórico – 

Penedo/AL. No horário das 08h às 12h. Os recursos apresentados fora do prazo serão 

desconsiderados 

.  
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ANEXO I 
 
PGS – MEDICAL 
FORMULARIO PARA INSCRIÇÃO À SELEÇÃO 2018 
 
 
 

DESENVOLVEDOR GERENTE DE CUIDADOS 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
 
 
NOME COMPLETO:          
IDENTIDADE:    ÓRGÃO EXPEDIDOR:    
DATA DE EXPEDIÇÃO   DATA DE NASCIMENTO:   
ESTADO CIVIL:    TEL FIXO:     
CELULAR:    E-MAIL:      
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CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA (Conforme Edital – A ser Preenchido na 
Secretária) 
 
 Carteira de Identidade    CPF 
 Reg. Conselho Enfermagem   Certificado de Reservista 
 Titulo Eleitoral     Comprovante de Residência 
 Diploma Enfermagem    Dec. de Nada Consta CR Enfermagem 
 Diploma de Pós Graduação   Mestrado  
 Doutorado     
 
 
Venho requerer minha inscrição no processo seletivo acima especificado. Declaro ter lido o Edital e 
estar ciente de datas e procedimentos descritos nos mesmos. 
 
Penedo/AL, ___/___2018.                                                                                                    Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – A SER PREENCHIDO PELO PGS MEDICAL - PENEDO 
 
No. de Inscrição: ____________ 
 
 
 
 
NOME DO CANDIDATO: 
 
CPF DO CANDIDATO: 
     
 
 
PENEDO/AL, ___/___/2018 
 
 
 
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: 
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ANEXO II 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE E HABILIDADE 
(Subitem 5.13 do item 5 deste Edital) 
  
 
 
 
Eu......................................................................................................................................................
..............., declaro para fins de participação, no programa Desenvolvedores Gerentes de 
Cuidados, ter inteiro comprometimento e disponibilidade para atuar e desenvolver as atividades 
propostas e dedicando o tempo estabelecido no Edital de 40h semanais.  
Declaro, ainda, possuir todas as condições de habilidade para utilização de computadores e 
recursos de conectividade, utilizando os programas previstos no Edital. Declaro, por final, residir 
no Município de ..........................., no Estado .......................... 
Por ser a expressão da verdade, assumindo inteira responsabilidade pelas declarações acima sob 
as penas da lei, firmo a presente declaração para que produza seus efeitos legais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penedo, 
 
Nome completo: 
 
 
Assinatura 
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ANEXO III 
 
MODELO DE CURRICULUM VITAE RESUMIDO  
(Subitem 5.7 do item 5 deste Edital) 
 
 
I) DADOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL  
 
Nome, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade, RG, CPF, endereço residencial, e-mail, 
telefone  
 
II) FORMAÇAO EM NIVEL DE GRADUACÃO  
Curso, data de conclusão, local  
 
III) FORMAÇAO EM NIVEL DE PÓS-GRADUACAO  
Curso(s), data de conclusão, local  
 
IV) EXPERIENCIA COM ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS 
 Tipo de atuação, local, duração  
 
V) EXPERIÊNCIA NO CUIDADO E NA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E DE OUTROS SERVIÇOS 
INTEGRANTES DE REDES TEMÁTICAS  
 
Para cada experiência: tipo de serviço de saúde ou de espaço formal de gestão, função, tempo 
de atuação, instituição  
 
VI) OUTRAS EXPERIENCIAS E COMPETÊNCIAS (opcional)  
 
 
 
 
OBS: O currículo deve ter no máximo duas páginas, com letra Arial 11, espaçamento entre linhas 
1,5 e em papel A4, conforme determinado no subitem 5.11 deste Edital. 
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