
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 10/2019 

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER 

 

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, visando o 

cumprimento do contrato celebrado com a Secretaria de Estado da Mulher, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o edital de Processo Seletivo Público n° 10/2019 – Carreta da 

Mulher para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais de nível médio, técnico 

e superior para atuarem no fortalecimento, efetivação e operacionalização das ações 

desenvolvidas na Unidade Móvel de Saúde da Mulher, buscando atuar de maneira efetiva no 

controle e redução dos agravos mais freqüentes à saúde da população maranhense, de acordo 

com as especificações e quantitativos constantes no instrumento contratual e seus anexos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Os candidatos aprovados em todas as etapas propostas deste edital, e classificados dentro 

do número de vagas serão contratados pela EMSERH sob o regime da Consolidação das Leis 

do Trabalhisto (CLT) para atuarem nas funções de: Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, 

Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista, considerando os vazios assistenciais e a insuficiência 

de serviços ofertados no Estado, de forma complementar nas demais regiões de saúde, de forma 

qualificada para a comunidade, por meio da disponibilização de suporte da equipe 

multiprofissional, proporcionando atendimento adequado e de qualidade. 

1.2 O preenchimento de vaga visa garantir acesso a população maranhense aos serviços de 

exames de rastreamento do câncer de mama e de colo uterino, com qualidade, equidade e 

efetividade, priorizando os vazios assistenciais. 

1.3 Os candidatos classificados dentro do número de vagas, para execução das funções na 

unidade móvel de saúde ficarão em constante deslocamento, viajando no mínimo 17 (dezessete) 

dias consecutivos, recebendo para tanto, idenização;  

1.4 O processo seletivo será regido por este Edital (nº 10/2019), por seus anexos e posteriores 

retificações, se necessárias;  

1.5 O processo seletivo simplificado constará de Avaliação Curricular de Títulos e 

Experiência Profissional, realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de 

inscrição; 

1.6 Os candidatos aprovados e classificados nas propostas deste edital serão contratados pela 

EMSERH sob o regime jurídico celetista (CLT); 

1.7 Os candidatos que não forem classificados dentro do número de vagas ofertadas, ficarão 



 

sob cadastro de reserva e, caso haja necessidade, serão convocados posteriormente; 

1.8 Os candidatos classificados dentro do número de vagas (ANEXO I) irão desempenhar a 

jornada de trabalho (ANEXO I) em regime de dedicação exclusiva; 

1.9 Os candidatos contratados ficarão sujeitos ao contrato de trabalho de experiência de até 90 

(noventa) dias, podendo o contrato ser rescindido a qualquer tempo conforme as disposições da 

CLT. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições serão realizadas presencialmente pelo próprio candidato ou através de um 

procurador, devidamente munido de procuração para esse fim e firma devidamente 

reconhecida, na data, horário e endereços específicados no Item 7.1 deste edital; 

2.2 O candidato, antes de efetuar a inscrição, deve certificar-se de que preenche os requisitos 

contidos neste Edital. 

2.3 O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento 

dos dados que apresentará, arcando com as consequências de eventuais erros, omissões e 

declarações inexatas ou inverídicas. 

2.4 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo à EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – 

EMSERH o direito de excluir do processo seletivo aquele que preenchê-la com dados 

incorretos, bem como, aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 

constatado posteriormente. Tais fatos determinarão a anulação da inscrição e dos demais 

atos dela decorrentes. 

2.5 No ato da inscrição, o candidato deverá se inscrever para apenas 01 cargo; 

2.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta e precisa dos 

requisitos e demais normas do Processo Seletivo Público; 

2.7 Não serão aceitas inscrições em qualquer outro modo que não seja o especificado neste 

Edital. Caso seja identificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda 

a todos os requisitos, a mesma será cancelada;  

2.8 Não serão aceitas inscrições fora do prazo; 

2.9 O candidato, antes de fazer sua inscrição, deverá ler atentamente este Edital e, tomar ciência 

das normas que regem o presente Processo Seletivo Público, das quais não poderá alegar 

desconhecimento em nenhuma hipótese; 

2.10 Os candidatos classificados iniciarão suas atividades em 21 de Outubro de 2019.  

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO 



 

3.1 Os interessados no presente edital deverão atender aos seguintes requisitos básicos: 

Nível Médio 

a) Possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 

b) Ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

c) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

d) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

e) Possuir diploma ou certificado de conclusão do ensino médio fornecido por instituição de 

ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC); 

f) Possuir habilitação categoria D. 

 

3.2 Nível Técnico 

a) Possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 

b) Ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

c) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

d) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

e) Possuir diploma ou certificado de conclusão do ensino técnico que o habilite para a função 

pretendida, fornecido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação 

(MEC). 

f) Estar regularmente inscrito nos Conselhos Regionais respectivos da sua classe com anuidade 

em dia. 

 

3.3 Nível Superior 

a) Possuir idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 

b) Ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

c) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

d) No caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; 

e) Possuir diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação que o habilite para a função 

pretendida, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da 

Educação (MEC); 

f) Estar regularmente inscrito nos Conselhos Regionais respectivos da sua classe com anuidade 

em dia. 

3.4 Os candidatos deverão preencher a ficha cadastral no ato da inscrição e entregar 

documentos comprobatórios de escolaridade de ensino médio, técnico ou superior e experiência 

profissional. 



 

 

4. DOS CARGOS 

4.1 O candidato classificado no limite das vagas ofertadas e previstas no Anexo I será 

contratado para o exercício daquelas funções, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado, uma única vez, por igual período, mediante assinatura do termo de prorrogação.   

4.2 Os aprovados no limite das vagas ofertadas (ANEXO I) receberão a remuneração que 

será composta por: salário-base, insalubridade e verbas indenizatórias. 

4.3 Para as funções de Enfermagem e Técnico de Enfermagem, conforme regulamentação 

do conselho, a carga horária é de 36h/semana. As demais estarão sujeitas à carga horária de 

trabalho de 40 horas semanais (ANEXO I), conforme Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção contará com etapa única:  

5.2 ETAPA ÚNICA: Inscrição presencial e avaliação de experiência profissional. 

Nesta etapa serão analisadas as fichas cadastrais e a experiência profissional 

devidamente comprovada em Carteira de Trabalho (cópia da CTPS) e/ ou outros 

documentos válidos (tais como portarias, cópia de contrato de trabalho). 

5.3 A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação, para nível superior, será feita 

por meio de certificado (especialização) de Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo 

MEC;  

5.4 Em caso de conclusão de curso em instituição estrangeira, só serão aceitos diplomas 

devidamente revalidados por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Governo Federal 

Brasileiro, conforme Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho de 2016; 

 

6. DAS FUNÇÕES 

6.1 A indicação das funções e salários bem como a carga horária encontra-se no ANEXO 

I do presente edital.  

6.2 Os candidatos classificados no limite das vagas ofertadas e previstas no Anexo I 

ficarão em constante deslocamento, a fim de atender as demandas do Estado do Maranhão;  

 

 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 O processo seletivo simplificado ocorrerá conforme cronograma abaixo: 



 

DESCRIÇÃO DATA/ PERÍODO
 

Publicação do edital no site: www.emserh.ma.gov.br 03/10/2019 

 Inscrição e entrega de comprovovação de experiências 04/10/2019 

Análise da documentação 07/10/2019 à 11/10/2019 

Divulgação do resultado preliminar no site: 

www.emserh.ma.gov.br 

14/10/2019 

Recursos ao resultado preliminar 15/10/2019 

Respostas aos recursos e resultado final 17/10/2019 

Entrega de documentações conforme anexo II para 

admissão e Realização do exame admissional 

21/10/2019 

 

7.2 O candidato classificado para o cadastro de reserva, caso haja necessidade, será 

convocado posteriormente; 

7.3 O candidato que solicitar recursos deverá fazê-lo através do e-mail: 

desenvolvimento.emserh@gmail.com 

 

8. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

8.1 Os candidatos, em conformidade com sua especialidade, serão pontuados de acordo com 

análise de sua titulação, bem como sua experiência profissional, conforme a inclusão dos dados 

efetuados pelo candidato no formulário de inscrição; 

8.2 Os critérios de seleção para as contratações serão os seguintes: 

a) Experiência profissional; 

b) Títulos acadêmicos. 

8.3 Os candidatos serão avaliados de acordo com o quadro de pontuação abaixo: 

 

QUADRO I – AVALIAÇÃO DE TITULOS (NÍVEL MÉDIO) 

ITEM TITULAÇÃO ACADÊMICA* 

 

PONTUAÇÃO 

POR 

ANO/TÍTULO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 

Tempo de exercício profissional na função 

para o cargo que concorre: Motorista ou 

Auxiliar de Serviços Gerais 

10 50 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.br/


 

2 

Curso de Capacitação, Aperfeiçoamento e/ou 

atualização concluída na área específica ao 

cargo pretendido. 

04 20 

3 

Experiência Comprovada em Programas 

Estadual, Municipal ou Federal para o cargo 

que concorre: Motorista ou Auxiliar de 

Serviços Gerais. 

6 30 

 

QUADRO II– AVALIAÇÃO DE TITULOS (NÍVEL TÉCNICO) 

ITEM TITULAÇÃO ACADÊMICA* 

 

PONTUAÇÃO 

POR 

ANO/TÍTULO 

 

PONTUAÇÃ

O MÁXIMA 

1 Tempo de exercício profissional  10 50 

2 
Curso de Especialização, na área específica 

ao cargo pretendido. 
05 25 

3 

Experiência Comprovada em Programas 

Estadual, Municipal ou Federal para o cargo 

que concorre. 

10 50 

 

QUADRO III – AVALIAÇÃO DE TITULOS (NÍVEL SUPERIOR) 

ITEM TITULAÇÃO ACADÊMICA* 

 

PONTUAÇÃO 

POR 

ANO/TÍTULO 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 Tempo de exercício profissional; 10 50 

2 
Tempo de exercício profissional na 

Atenção Básica e/ou Saúde da Família; 
07 35 

3 Pós Graduação 1 15 

 



 

8.4 A classificação final obedecerá à ordem decrescente da nota final obtida 

individualmente, considerando todos os candidatos classificados após avaliação dos 

documentos comprobatórios. 

8.5 Os critérios de desempate para as contratações serão os seguintes: 

a) Maior idade; 

b) Maior pontuação na experiência; 

c)   Maior pontuação nas titulações; 

d)  Ordem de inscrição no certame. 

 

9. DOS RECURSOS  

9.1 O candidato poderá interpor recurso no seguinte caso:  

a) resultado preliminar do Processo Seletivo.  

9.2 Os recursos deverão ser interpostos via email conforme item 7.3; 

9.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido; 

9.4 Todos os recursos serão analisados e as justificativas serão respondidas para o endereço 

de email eletrônico o qual foi encaminhado o pleito; 

9.5  Os recursos somente serão analisados se estiverem dentro do prazo estabelecido neste 

Edital. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 A contratação do candidato se dará nas seguintes condições: 

a) Entrega da documentação conforme anexo II na EMSERH; 

b) Contratação imediata após aprovação nos exames admissionais pela Empresa contratante, 

com a entrega de documento citado no anexo II; 

c) Assinatura do contrato na EMSERH; 

 

11. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  

11.1 Os candidatos classificados e contratados iniciarão suas atividades em 21 de Outubro 

de 2019.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

12.1 Inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verificadas 

posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se todos 

os atos decorrentes da inscrição. 

13. DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

13.1   O Processo Seletivo Simplificado terá validade de até 01 (um) ano, a contar da data de 

publicação do resultado final. Podendo prorrogar por mais 01 (um) ano. 

 

 

 

São Luís, 03 de Outubro de 2019. 

 

 

 

Rodrigo Lopes da Silva 

Presidente da EMSERH 



 

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DAS VAGAS, CARGO, CARGA HORÁRIA E 
SALÁRIO 

 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO 

 

REQUISITO 

 

JORNADA 

SEMANAL 

 

SALÁRIO 

BASE 

 

VAGAS 

OFERTADAS 

MOTORISTA 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO E 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

DE 1 (UM) ANO NA 

ÁREA A QUE 

CONCORRE 

40h R$ 1499,56 02 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO E 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

DE 1(UM) ANO NA ÁREA 

A QUE CONCORRE 

40h R$ 998,00 02 

 

 

NÍVEL TÉCNICO 

 

CARGO 

 

REQUISITO 

 

JORNADA 

SEMANAL 

 

SALÁRIO 

BASE 

 

VAGAS 

OFERTADAS 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO MAIS 

CURSO TÉCNICO 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

DE 1 (UM) ANO NA 

ÁREA A QUE 

CONCORRE 

36h R$ 1.128,60 06 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO 

 

REQUISITO 

 

JORNADA 

SEMANAL 

 

SALÁRIO 

BASE 

 

VAGAS 

OFERTADAS 

ENFERMEIRO 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO E 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

DE 06 (SEIS) MESES NA 

ÁREA 

36h R$ 3.135,04 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
DOCUMENTOS N.º 

 Ficha de Identificação devidamente Preenchida,  01 

 Atestado de Antecedentes Criminais (original) – VIVA Cidadão 01 

2 Fotos 3x4 (recente) 02  

Declaração de Não Acumulação de Cargos 01 

CTPS Original e Cópia (Pagina: da Foto; Cont. Sindical e Qualif. Civil) 01 

CTPS Original 01 

Cópia Comprovante Contribuição Sindical 01 

Cópia do RG (Registro Geral) 01 

Cópia do CPF (Cadastro Pessoal Física) 01 

Cópia do Título de Eleitor 01  

Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens) 01  

Cópia do Comprovante de Residência com CEP (Recente) 01  

Cópia do Comprovante de Conta Corrente com Número da Agência e Conta 

preferencialmente no Banco do Brasil 

01  

Cópia do PIS ou Cartão do Cidadão 01  

Cópia da CNH (carteira Nacional de Habilitação (Para o cargo de motorista) 01  

Cópia do Diploma ou Certificado 01 

Cópia da Carteira do Conselho (Nível Superior e Técnico) 01  

Cópia do comprovante do pagamento da anuidade do Conselho Regional 01 

Cópia do cartão de vacinação atualizado (Febre Amarela e Tétano). 01  

Cópia da certidão de Nascimento ou Casamento 01  

cópia da certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos 01 

Cópia da declaração de frequência escolar dos filhos (entre 07 e 14 anos 01  

Cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos 01 

Exame Clínico para Hanseníase 01 

Tipagem Sanguínea e Fator RH 01 

Sorologia p/Lues (VDRL) 01 

Hemograma completo 01 

OBS1: Os documentos devem ser organizados seguindo a ordem do check- list 

OBS2: NÃO será recebido documentação com pendência 
 



 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E NÃO ACUMULO DE CARGO 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E NÃO ACUMULAÇÃO DE 

CARGO 

 

 

Eu,                                                                                                   , RG                             , 

CPF 

 

                                  , declaro sob pena de responsabilidade e eliminação do Processo 

Seletivo Simplificado para EMSERH, que não exerço cargo, emprego ou função / atividade 

do Serviço Público Estadual, bem como não percebo proventos decorrentes de aposentadoria 

em cargo ou função pública. 

 

Por ser expressa de verdade, firmo o 

presente. 

 

São Luís – MA ,        de                            de 2019. 


