
 
 
                                                         - Estado de São Paulo - 

  

Praça do Paço Municipal,  nº  10  (est rada de acesso ao Colina)  – Cent ro – CEP:  11950-000 – 
PABX (13)  3854-8700 -  Site:  www.cajat i.sp.gov.br -  Cajat i -  SP 

 

 
 

EDI TAL DE PROCESSO SELETI VO Nº  0 0 8 / 20 2 1  
 
 
 

O MUNI CÍ PI O DE CAJATI , inscrito no CNPJ sob nº  
64.037.815/ 0001-28, estabelecido na Praça do Paço Municipal nº  10, Centro, Cajat i/ SP 
representado pelo Prefeito SI DI NEI  APARECI DO RI BEI RO , TORNA PÚBLI CA por 
m eio do Edital, a abertura das inscr ições para o Processo Selet ivo Sim plif icado, para 
cont ratação em ergencial e por prazo determ inado em  conform idade com  os term os do 
art . 37, I nc. IX, da Const ituição Federal, art . 117 I X, da Lei Orgânica Municipal e das 
Leis Municipais nº  282/ 97 e 435/ 01, a fim  de suprir  a m ão de obra de profissionais da 
saúde exonerados, afastados em  decorrência de contágio ao COVI D-19 ou, ainda, 
àqueles afastados pelo Serviço Especializado de Medicina do Trabalho por serem  
considerados do grupo de risco, sendo cont ratados sob o regim e jurídico da C.L.T. 
(Consolidação das Leis do Trabalho) , para provim ento de vagas abaixo especificadas:  

 
I NSTRUÇÕES ESPECI AI S 

 
 

1  –  DAS DI SPOSI ÇÕES PRELI MI NARES 
 
1.1. O Processo Selet ivo de que t rata o presente Edital tem  a finalidade de prover vagas 
para cont ratação im ediata para os em pregos públicos de Médico 4 0h . 
 
1.2. A Cont ratação Tem porária de Médico 4 0h será para atender especificam ente pelo 
período de 06  ( seis)  m eses, podendo ser prorrogado, se necessário, após novo impacto 
financeiro. 
 
1.3. O número de vagas, a referência, o salário base, a carga horária e a escolar idade, são 
os estabelecidos na tabela abaixo:  

 
EMPREGO/  

DENOMI NAÇÃO 
N°    

VAGAS 
REF. SALÁRI O  

BASE 
CARGA  

HORÁRI A 
ESCOLARI DADE 

Médico 
4 0 h 

 
01 +  CR 

 
125 

 
R$ 20.258,61 

 

 
40 horas 
sem anais 

Superior Com pleto em 
Medicina e regist ro no 

CRM 

 
2  -  DA DI VULGAÇÃO 
 
2.1. A divulgação oficial deste Processo Selet ivo dar-se-á no Jornal Gazeta SP, no Portal 
Público de Cajat i – link:  Processo Selet ivo – ano 2021, assim  com o no Diário Oficial do 
Município de Cajat i at ravés do sit io: www.cajat i.sp.gov.br. 
 
 
3  –  DAS I NSCRI ÇÕES 
 
3.1. As inscrições serão realizadas, exclusivam ente via internet , at ravés do e-m ail 
rh@cajat i.sp.gov.br, no período de 2 8  de abril de 2 0 21  até o dia 0 4  de m aio de 2 02 1 , 
não sendo cobrada taxa de inscrição;    
3.2. O formulár io ( ficha)  de inscr ição – Anexo I  – será disponibilizada no site 
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www.cajat i.sp.gov.br –link:  Processo Selet ivo – ano 2021, a qual deverá ser im pressa, 
preenchida, assinada e encaminhada na form a digitalizada juntam ente com cópia do 
docum ento de ident idade (RG)  e toda docum entação com probatór ia, constante no Capítulo 
4, it em 4.1, para o e-m ail rh@cajat i.sp.gov.br, devendo os documentos ser enviados 
exclusivam ente sob a form a elet rônica e som ente nos form atos PDF ou JPEG, com  nit idez 
que permita a avaliação pela Comissão Organizadora do Processo Selet ivo;  
3.3. No ato da inscrição o candidato deverá inform ar através do formulár io (anexo I ) , os 
dados pessoais e dem ais solicitados, ficando ciente de que a inscr ição efetuada 
corresponde à declaração de que atende aos requisitos da cont ratação;   
3.4. As inform ações prestadas na ficha de inscrição on- line são de inteira responsabilidade 
do candidato, ainda que realizada com  o auxílio de terceiros, cabendo a Com issão 
Organizadora do Processo Selet ivo, o direito de excluir  do Processo Selet ivo, aquele que 
prestar inform ações inverídicas, respeitando-se a am pla defesa e o cont raditório;  
3.5. A Prefeitura do Município de Cajat i/ SP, não se responsabiliza por dificuldades de 
acesso e no preenchim ento, sobrecarga no sistem a, e out ras situações sem elhantes, 
cabendo ao interessado providenciar a inscrição em  tem po hábil e com  a devida 
antecedência.  
 
4  –  DA FORMA DE AVALI AÇÃO E CLASSI FI CAÇÃO 
 
4.1. A classificação no Processo Selet ivo Sim plificado para cont ratações em ergenciais dar-
se-á m ediante a som atória de pontos e da contagem  de t ítulos, conform e o caso, 
considerando o quadro abaixo:  

 
Tem po de Serviço 
 

1 0 ( dez)  pontos a cada 6  ( seis)  
m eses com pletos na área da 
Saúde. 

Curso Com plem entar  ou de 
aperfeiçoam ento na área da 
Saúde 
 

1 0 ( dez)  pontos para cada curso, 
com  carga horár ia  igual ou 
superior  a  2 0 ( vinte)  horas. 

 
4.2. A com provação do tem po de serviço será feita por meio de Cert idão de tem po de 
Serviço ou Declaração em papel t imbrado da I nst ituição, com  carim bo e assinatura do 
responsável pela sua em issão ou por fotocópia da carteira de t rabalho;  
4.3. Será com putado o tempo de serviço prestado até o dia 31/ 03/ 2021;   
4.4. Para efeito de côm puto de pontuação relat iva ao tem po de experiência, não será 
considerada m ais de um a pontuação concomitante no m esm o período;  
4.5. Estágios curriculares/ extracurriculares e t rabalhos voluntár ios não serão considerados 
para fins de com provação de experiência profissional;  
4.6. A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obt idos com  a 
docum entação apresentada pelo candidato, de acordo com  o previsto no item  4.1 deste 
edital;  
4.7. A com provação do Curso Com plem entar e de aperfeiçoam ento na área da Saúde, será 
feita por m eio de Diplom as, Cert ificados, Declarações e Cert idões em  papel t im brado da 
I nst ituição expedidora, constando CNPJ, telefone, endereço, o nom e do curso e o período 
de realização (ou carga horária) . 
4.8. A qualificação exigida para ingresso na vaga de Médico 40h não poderá ser contada 
com o pontuação do item 4.1 deste Capítulo. 
4.9. Na classificação final, ent re candidatos com  igual núm ero de pontuação serão 
ut ilizados os fatores de desem pate na seguinte ordem :  

     a)  Tiver MENOR idade, considerando os r iscos da pandemia;  
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     b)  Tiver o m aior tem po de experiência profissional com provado na área de atuação;  
     c)  Tiver MENOR núm ero de filhos menores ou dependentes legais, considerando os riscos 

da pandem ia. 
     4.10. Será divulgada um a lista no site WWW.cajat i.sp.gov.br – link:  Processo Selet ivo – ano 

2021, com  a classificação final, cabendo recurso nos term os do Capítulo 6.1 deste Edital;  
 
 
5 –  DA COMI SSÃO ORGANI ZADORA DO PROCESSO SELETI VO  
 
5.1. Com  o objet ivo de desencadear todas as ações e m edidas necessárias para a 
realização do Processo Selet ivo de que t rata este Edital e assegurar total t ransparência em  
todas as etapas do Processo de Seleção, inst ituiu-se um a Com issão Organizadora do 
Processo Selet ivo, at ravés da Portar ia nº  545 de 27/ 04/ 2021, conform e descrito abaixo:   
 
5.1.1  Oneida Franco Reis – Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas;  
5.1.2  Caio Henrique Cam pos de Mat tos – Agente Adm inist rat ivo;  
5.1.3  Kassem Ali Ham ad – Diretor Técnico do Departamento de Saúde. 
  
6  –  DOS RECURSOS  
 
6.1. Da lista com  o resultado final do Processo Selet ivo Sim plif icado para as contratações 
em ergenciais, caberá recurso ao candidato interessado, no prazo de 24 (vinte e quat ro)  
horas, contado da data de disponibilização da publicação, no endereço 
ht tps: / / www.cajat i.sp.gov.br. O recurso deverá ser encam inhado à Com issão 
Organizadora no e-m ail rh@cajat i.sp.gov.br;  
6.2. Será indefer ido o pedido de recurso apresentado fora do prazo estabelecido;  
6.3. Os recursos poderão ser elaborados livrem ente pelo próprio candidato, devendo ser 
observados os seguintes requisitos:  
a)  Ser fundamentado com argum entação lógica e consistente;  
b)  Conter os dados pessoais e do Processo Selet ivo sim plif icado em ergencial, devendo ser 
acom panhado de cópia do docum ento de ident if icação do candidato. 
6.4. Admit ido o recurso, decidirá a Com issão Organizadora pela ret ificação ou m anutenção 
do ato recorr ido.    
 
7  -  DA CONTRATAÇÃO  
 
7.1. A convocação para cont ratação tem porária será realizada pelo Prefeito do Município 
de Cajat i/ SP, conform e solicitação do Diretor do Departam ento de Saúde e obedecerá à 
ordem  de classificação elaborada pela Comissão Organizadora do Processo Selet ivo. 
 
7.2. Quando convocado para a cont ratação, o candidato terá 02 (dois) dias úteis para 
com parecer a Prefeitura, a fim  de tom ar ciência da docum entação exigida para celebração 
do Cont rato Temporário de Prestação de Serviços devendo apresentá- la no prazo 
im prorrogável de 03 ( t rês)  dias, após realizar o exam e admissional. 
 
7.3. O não com parecim ento nos prazos estabelecidos im plicará na desistência e perda da 
vaga, não cabendo recurso. 
 
7.4. Para habilit arem -se à cont ratação, os candidatos deverão apresentar os seguintes 
docum entos or iginais, acom panhados de cópias sim ples:  
a)  Cédula de ident idade – RG;   
b)  Cadast ro de Pessoa Física (CPF) ;   
c)  Titulo de eleitor e prova de quitação das suas obrigações com  a just iça eleitoral;  
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d)  Cert if icado de reservista ou cert ificado de alistam ento milit ar constando dispensa;   
e)  Cert idão de nascimento e CPF dos filhos;   
f)  Cert idão de nascimento ou casam ento;   
g)  PI S/ PASEP;  
h) Declaração de não acúmulo de cargo público, exceto previstos em Lei;   
i)  Com provante de apt idão física e m ental a ser expedido pelo órgão com petente do 
Departamento Municipal de Saúde de Cajat i/ SP;   
j )  Com provante de residência;  
k)  Com provante de Conclusão do Ensino Médio;  
l)  Com provante de Conclusão do Curso da área de atuação;  
m ) Com provante de Inscr ição no respect ivo órgão;   
n) Carteira de Trabalho e Previdência Social -  CTPS;  
o)  01 (um a)  foto 3x4;  
p)  Cert idão de antecedentes cr im inais. 
 
8  –  DA VALI DADE DO PROCESSO SELETI VO  
 
8.1. O Processo Selet ivo terá validade de 01 ano, a contar da data de publicação da 
hom ologação do resultado final publicado no jornal Gazeta SP, Diár io Oficial do Município e 
no sit io da Prefeitura do Município de Cajat i/ SP (www.cajat i.sp.gov.br) .   
 
8.2. A aprovação gera para o candidato, apenas o direito a preferência na cont ratação, 
dependendo da sua classificação no processo. 
 
8.3. A ordem  de classificação estabelecida para o presente Processo Selet ivo vem  de 
encont ro à necessidade em ergencial no preenchim ento das vagas de Médico 4 0 h , sob a 
responsabilidade do Departam ento de Saúde. 
 
 
9  –  DAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI S  
 
9.1. A convocação obedecerá r igorosam ente à classificação final obt ida pelos candidatos.  
  
9.2. O não com parecimento no dia, horário e local estabelecidos no edital de convocação, 
im plicará na desclassificação autom át ica do candidato, não cabendo recurso.  
 
9.3. O candidato que não t iver disponibilidade para o ingresso no prazo est ipulado no 
edital de convocação será desclassificado, independentem ente do m ot ivo alegado.  
 
9.4. O candidato convocado deverá subm eter-se a previa inspeção m édica oficial, onde 
será avaliada a sua apt idão física e m ental para o exercício do em prego. Som ente será 
cont ratado o candidato que for julgado apto física e m entalm ente para o exercício do 
em prego.  
 
9.5. O candidato aprovado obriga-se a m anter atualizado seu endereço, junto à Prefeitura 
do Município de Cajat i/ SP, enquanto perdurar a validade do Processo Selet ivo.  
 
9.6. Os portadores de deficiência part iciparão do certame em  igualdade de condições com 
os dem ais candidatos.  
 
9.7. Os candidatos que não se m anifestarem  nos term os do estabelecido deste Edital, 
serão autom at icam ente excluídos do Processo Selet ivo.  
 



 
 
                                                         - Estado de São Paulo - 

  

Praça do Paço Municipal,  nº  10  (est rada de acesso ao Colina)  – Cent ro – CEP:  11950-000 – 
PABX (13)  3854-8700 -  Site:  www.cajat i.sp.gov.br -  Cajat i -  SP 

 

 
 

9.8. Os quest ionam entos relat ivos a casos om issos no Presente Edital e na Legislação 
Municipal deverão ser protocolados na Prefeitura do Município de Cajat i/ SP e serão 
resolvidos pela Com issão Organizadora do Processo Selet ivo.                          
 
 
 

 
Cajat i (SP) , 28 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

ELLEN CRI STI NA DO CARMO CALADO                SI DI NEI  APARECI DO RI BEI RO 
       Diretor do Depto. de Saúde                             Prefeito do Município de Cajat i/ SP 
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EDI TAL DE PROCESSO SELETI VO Nº  0 0 8 / 20 2 1  
 
 
 

ANEXO I   
 

 
FI CHA DE I NSCRI ÇÃO 

 
 
 
Função: MÉDI CO 4 0h 
 
 
Nom e do Candidato: ___________________________________________________ 
 
Docum ento de I dent idade nº  ________________Órgão Expedidor_______UF______ 
 
CPF nº  ____________________________  Data de Nascimento_________________ 
 
Quant idade de filhos m enores de 14 anos:  __________ 
 
Endereço:  ____________________________________________________________ 
 
Bairro:  _________________________Cidade _______________________UF ______ 
 
CEP:  _____________ 
 
Telefone:  __________________________ E-mail: ________________________________  
 
 
Declaro que, ao efet ivar m inha inscrição para o PROCESSO SELETI VO Nº  0 0 8 / 2 02 1 , 
realizado pela Prefeitura do Município de Cajat i/ SP, tom ei conhecim ento do Edital deste 
Processo Selet ivo o qual concordo plenam ente. 
 
 
 
Cajat i/ SP, _____de _____________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 
                                        ____________________________ 

Assinatura do Candidato 
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