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DIVERSOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA
N.º 001/2019
RETIFICAÇÃO Nº. 01– EDITAL 001/2019
O Município de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde (SEMSA), no uso de suas atribuições legais, torna
público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, a retificação ao Edital do Processo Seletivo Público
nº. 001/2019 apresentada abaixo:
1- Fica incluído o ÍTEM 3.26, acrescentando o cargo de Médico Oftalmologista, contendo os requisitos, atribuições e
demais informações pertinentes ao cargo.
3.26 MÉDICO OFTALMOLOGISTA
Requisitos:

§ Ensino Superior Completo em Medicina e Título de Especialista na área a que concorre. Registro
Profissional no Conselho Regional da Classe.

Carga Horária:

20 horas semanais

Salário Base:

R$ 2.376,00 + R$ R$ 2.134,89 (Gratificação da Lei 5960/2017) + insalubridade conforme laudo e
Legislação Municipal especifica + R$ 100,00 de Auxílio Alimentação.

Vagas:

Cadastro de Reserva

Atribuições:

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo
medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e bem-estar da população.
Realizar gerenciamento, fiscalização e inspeção de riscos sanitários, fazendo cumprir as legislações
vigentes, no exercício do poder de polícia legalmente delegado, em estabelecimentos de saúde e de
interesse à saúde e em locais onde são produzidos e comercializados produtos e serviços submetidos à
vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles
relacionados e de ambientes do trabalho, em sua área de competência e atuação; compor a equipe de
vigilância sanitária, quando designado, atuando no planejamento, supervisão, execução e avaliação de
políticas, programas, atividades educativas e eventos relacionados direta ou indiretamente com a
segurança sanitária, emitindo parecer técnico, relatórios e outros.

Vila Velha (ES), 25 de Março de 2019.
Jarbas Ribeiro de Assis Junior
Secretário Municipal de Saúde

Processo Seletivo – Edital 001/2018 –SEMSA
Edital de Reclassificação do Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de
reserva de Agente de Combate a Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS), com vigência do contrato
de trabalho por prazo indeterminado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha.
1ª RECLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições,
e considerando o resultado do Processo Seletivo Público decorrente do Edital PMVV 001/2018, homologado
conforme publicação no Site da PMVV.
RESOLVE:
Art. 1º Reclassificar a candidata convocada na 15ª convocação, relacionada abaixo no anexo I por não ter
concluído o Ensino Médio.O Requisito para investidura no cargo é Ensino Médio Completo, porém, quando não
houver candidato inscrito que preencha o requisito acima, poderá ser admitida a contratação de candidato com
ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três anos.
ANEXO I
PREFEITURA DE VILA VELHA/ES – ACS- Agente Comunitário de Saúde
Unidade de Saúde

Candidato(a)

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARAÇAS

MARIA LUZIA LIPAUS

Classificação
15º

Vila Velha 26 de Março de 2019
Jarbas Ribeiro de Assis Junior
Secretário Municipal de Saúde
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