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PROCESSO PÚBLICA SELETIVO   PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OUVIDOR 

ABRE VAGA PARA O CARGO DE AUDITOR DO SISTEMA ÚNICOS DE SAÚDE - 

SUS . 

 

EDITAL  DE  ABERTURA  PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014. 

 

 

O Conselho Municipal de Saúde do Município de Alta Floresta, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal 1458/2006, torna pública a abertura 

das inscrições para provimento do cargo de Ouvidor Municipal do Sistema Único 

de Saúde, de acordo com o disposto no artigo XII do Regimento Interno do 

Conselho Municipal de Saúde. 

 

O Processo Seletivo Público Simplificado será conduzido pela Comissão Especial 

de Avaliação  instituída pela Portaria CMS/001 e será composto de 3 (três) etapas, 

ambas de caráter eliminatório e classificatório: 

I – Inscrição;  

I I- Habilitação Mínima Exigida, Análise Curricular e Experiência Profissional 

para a comprovação de preenchimento de requisitos, títulos e experiência 

profissional; e 

III - Entrevista de conhecimentos técnicos da área de atuação. 

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES: 

•Não será cobrado valor a título de taxa de inscrição; 

•As inscrições serão realizadas, a partir do dia 02/06/2014 ao dia 10/06/2014 no 

período das 07:30horas  às 12:30horas, , através do preenchimento do 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO na sala do Conselho Municipal de Saúde de 

Alta  Floresta - MT, localizado na Av. Ariosto Da Riva, n° 1.933 -  Prédio da 

Prefeitura Velha – Segundo  Corredor à esquerdo, Sala 02. I nformações pelo 

telefone 66-3903-1035. 
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• As informações declaradas pelo candidato no Formulário de Inscrição, 

Experiências Profissionais e Titulações serão comprovadas mediante a 

apresentação de fotocopias dos  documentos originais na data definida neste edital; 

• As informações constantes nos Formulários de Inscrição, Experiências 

Profissionais e Titulações de são de inteira responsabilidade do candidato, sendo 

que a declaração falsa, inexata ou intempestiva dos dados ou a falta de 

documentação comprobatória da habilitação mínima, determinará a eliminação 

imediata do candidato e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer 

época, sem prejuízo da possibilidade de responsabilização cível ou criminal pela 

falsidade da declaração e/ou do documento. 

  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente processo seletivo público visa ao provimento de 1 (um) cargo de 

Ouvidor do SUS, integrante da estrutura orgânica do Conselho Municipal de Saúde 

de Alta Floresta , nos termos dispostos na Lei Municipal 1458/2006 . 

 

1.2. O presente processo seletivo público será realizado em Três (03) etapas, 

conforme se segue: 

a) primeira: recebimento das inscrições provisórias pelo Conselho Municipal de 

Saúde  , no endereço indicado neste  Edital; 

b) segunda: de caráter eliminatório, avaliação das inscrições provisórias, quanto ao 

preenchimento dos requisitos e documentação exigida, pela Comissão Especial ; 

c) terceira: Entrevista para os quinze candidatos melhores classificados no item 2; 

 

2. DO CARGO DE OUVIDOR do SUS: 

 

2.1. Correspondem ao cargo de Ouvidor do SUS as atribuições previstas no artigo 

XII da Lei Municipal 1458/2006, entre as quais: receber e apurar reclamação 

contra serviço público da área de saúde que não esteja sendo prestado 

satisfatoriamente por órgão ou entidade pública ou por seus delegatários; receber 

denúncia de ato considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, desonesto ou 

indecoroso praticado por servidor lotado em órgão ou entidade pública, ou 

delegatário da área de saúde ; acompanhar a tramitação e a análise das demandas 
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recebidas e transmitir as soluções dadas ao interessado ou a seu representante 

legal; realizar vistoria em órgão ou entidade pública, ou em seus delegatários, 

quando houver indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na prestação 

de serviços de saúde; propor medidas para o saneamento de irregularidade, 

ilegalidade ou arbitrariedade comprovadas; sugerir medida para o aprimoramento 

da organização e das atividades de órgão ou entidade pública, ou de seus 

delegatários, da área de saúde; e executar as atribuições correlatas determinadas 

pela Ouvidoria do SUS. 

2.2. O subsídio do cargo de Ouvidor do SUS será de R$ 1.265,00 Mensais. 

2.3. O exercício do cargo dar-se-á em jornada de 40 horas semanais. 

2.4 A contratação será feita em caráter temporário, com Regime Previdenciário, 

vinculado ao Instituto Nacional de Seguridade Social, com validade de 24 meses, 

renovável por igual período, à critério do Pleno do Conselho Municipal de Saúde . 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

3.1. No ato da inscrição, o candidato deverá demonstrar os seguintes requisitos e 

documentos: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade 

de direitos consignada na legislação específica; 

b) estar no exercício dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais; 

c) estar quite com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino; 

d) possuir certidão/certificado  de ensino médio completo, fornecido por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; 

e) ser moralmente idôneo e possuir reputação ilibada, apresentando a negativa de 

certidão cível e criminal expedida pelo Poder Judiciário; 

f) não incorrer em qualquer das hipóteses de impedimento à nomeação para o 

cargo de Ouvidor do SUS  estipuladas na legislação vigente (Lei 1458/2006). 

 

4. DAS INSCRIÇÕES PROVISÓRIAS 

4.1. Antes de efetuar a inscrição provisória, o candidato deverá conhecer este 

Edital e certificar-se de que preenche os requisitos exigidos para provimento do 

cargo de Ouvidor do Sistema Único de Saúde.  

4.2. As inscrições provisórias são gratuitas e deverão ser realizadas no posto de 

atendimento do Conselho Municipal de Saúde localizado na Rua U-1, Canteiro 

Central, nº 1.933 - 2º Corredor a esquerda – Sala 02 Alta Floresta – MT, CEP: 
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78.580-000 - PRÉDIO ANTIGO DA PREFEITURA MUNICIPAL ALTA 

FLORESTA – MT.. 

4.3. O candidato deverá realizar a inscrição pessoalmente ou mediante procuração 

com poderes específicos, autenticada em cartório.  

4.4. O candidato, no ato da inscrição, deverá apresentar 1 (uma) fotografia recente, 

no tamanho 3x4. 

4.5. O candidato, no ato da inscrição, deverá comprovar o atendimento dos 

requisitos exigidos no item 3, deste Edital, e apresentar os documentos abaixo 

relacionados, mediante uma (1) fotocópia de cada, que serão conferidas com os 

originais por servidor do CMS/AF ou membro da Comissão Especial para a 

realização do Teste Seletivo: 

a) currículo atualizado e assinado, com a indicação do(s) domicílio(s) do candidato 

e a relação dos estabelecimentos de ensino freqüentados, com os respectivos 

períodos, e dos empregos em instituições privadas ou em órgãos ou entidades da 

administração pública em que tenha exercido cargo, emprego ou função, com os 

respectivos períodos de exercício, com as fotocopias dos certificados que o 

acompanham, ou comprovante de exercício profissional (carteira de trabalho, 

declaração, certificados)  ; 

b) fotocopia de documento oficial de identidade, do qual constem filiação, 

fotografia e assinatura do candidato; 

c) certidão expedida pelo cartório da zona eleitoral respectiva, comprovando estar 

quite com a Justiça Eleitoral, podendo a mesma ser emitida pela Internet ; 

d)  documento comprobatórios de participação em cursos, especializações ou 

experiência profissional para fins e avaliação ; 

e) Certidão Cível e Criminal expedida pelo Poder Judiciário , podendo ser obtida 

na Internet pelo endereço 

http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/; 

 

4.6. Não haverá possibilidade de juntada posterior de qualquer documento, salvo 

por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados. 

4.7 – Qualquer tentativa de fraude ou falsificação documental levara a 

desclassificação sumaria do candidato, sem prejuízos das sanções cíveis ou penais; 

 

 

5. DA COMISSÃO ESPECIAL 

 

http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/
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5.1. A Portaria  nº 002, de lavra do Presidente do CMS/AF, instituiu Comissão 

Especial para seleção de Ouvidor do SUS , composta pelos seguintes membros: Dr. 

Sergio Dezanetti  , Drª Ângela Márgara Fechio, Maria de Jesus Pereira e Juraci 

Moura , onde o Presidente da COMISSÃO será escolhido entre seus pares. 

 

5.2. COMPETE À COMISSÃO ESPECIAL: 

 

a) averiguar, mediante processo de avaliação, o cumprimento pelo candidato do 

disposto nos itens 3 e 4 deste Edital, no ato da inscrição provisória; 

b) providenciar, uma vez encerrado o prazo das inscrições provisórias, a 

publicação da relação das inscrições deferidas e indeferidas, em ordem alfabética, a 

fim de que qualquer pessoa, no prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação, 

possa apresentar impugnação, indicando provas do alegado; 

c) promover diligências para, no caso de impugnação e sob a supervisão do seu 

Presidente, apurar e esclarecer os fatos apontados, resguardado o sigilo do 

informante e assegurada a ampla defesa ao candidato impugnado; 

d) indeferir, no caso de procedência de impugnação formulada, a inscrição de 

candidato que não observar os requisitos exigidos no artigo XII da Lei 1458/2006; 

e) indeferir inscrição apresentada de forma extemporânea ou pela não observância 

do disposto nos itens 3 e 4 deste Edital, cabendo recurso à Comissão Especial , no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da decisão de indeferimento ; 

f) analisar os recursos interpostos pelos candidatos; 

g) emitir ofícios requisitando informações ou solicitando pareceres técnicos; 

5.3. A Comissão Especial, à vista de recurso interposto, poderá rever sua decisão 

por maioria simples de seus membros; 

 

6. PONTUAÇÃO DE CURRÍCULO E ATRIBUIÇÕES 

 

6.1. A Comissão Especial  avaliara o currículo de cada candidato com critérios 

objetivos, sendo que a distribuição das notas se Dara da seguinte forma: 

- Experiência no Serviço Publico/área não afeita a saúde:  0,5  ponto para cada ano 

trabalhado, chegando ao Maximo de quatro pontos; 

- Experiência no Serviço Privado: 0,4 pontos por cada ano trabalhado, chegando a 

pontuação máxima de três pontos; 

- Experiência em área relacionada à saúde pública: 1,0 ponto por cada ano 

trabalhado, chegando ao Máximo de cinco pontos; 
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- Certificado de Curso (mínimo de 10 horas de duração ) de qualificação 

profissional : 0,5 pontos cada, até o Maximo de seis pontos; 

Curso De Graduação (Reconhecido pelo MEC) -  4 Pontos. 

Curso de Pós Graduação (mínimo 360 horas, reconhecido pelo MEC) -  2 pontos 

 O candidato terá que apresentar fotocopia dos documentos probatórios no 

ato da inscrição. 

 Os certidões/certificados deverão conter o nome do candidato e a Assinatura 

da entidade executora, sob pena de indeferimento. 

 Caberá recurso a COMISSÃO Especial, num prazo de dois dias uteis, 

contando da publicação da nota divulgada  no Paço da Prefeitura Municipal 

de Alta Floresta. A Comissão por maioria simples analisara a procedência  

do recurso. 

  Os 15 candidatos melhores colocados serão convocados para a entrevista. 

 A pontuação final, obedecerá a seguinte ordem: Pontuação obtida na Análise 

Curricular + Entrevista. 

 

DA ENTREVISTA: 

 

- Os 15 candidatos melhores classificados na Análise Curricular serão habilitados 

para a entrevista. 

- O chamamento se dará através da publicação do nome do candidato no átrio 

Municipal, em dia e hora a ser informada pela Comissão Especial de Seleção , com 

ampla divulgação em sites, rádio e outros meios de Comunicação. 

- A Entrevista terá nota Máxima de vinte (20)  pontos e será dada de acordo com a 

média aritmética das notas auferidas por cada  membro  da comissão.  

- A entrevista Versara sob temas pertinentes a Saúde Pública, conhecimentos 

básicos de Informática e Português Instrumental. 

* Legislação de Saúde: Portaria do Conselho Nacional de Saúde nº 453/2012, 

Regimento Interno do CMS/AF, Lei Federal nº 8142/90, Lei Federal nº 8080/90, 

Portaria do Ministério da Saúde nº 08/2007, Portaria nº 399/GM/MS/ 2006. 

 

 Conhecimentos Básicos de Informática (editor de texto, Sistema Operacional, 

Editor de Tabelas, Correio Eletrônico, Internet, Formatação de Textos),  e Redação 

Oficial. 

Material de Apoio pode ser encontrado nos seguintes Sítios: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.html 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.html
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www.saude.mt.gov.br/arquivo/2627 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

http://conselhodesaudeaf.blogspot.com.br/2013/03/regimento-interno-do-conselho-

municipal_1784.html 

Links do Material de Apoio, também poderão ser consultados no Facebook do 

CMS/AF: 

https://www.facebook.com/cms.af?ref=tn_tnmn 

 

 

7. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXAME MÉDICO 

 

7.1. O Prefeito Municipal, por indicação da Comissão Especial, promoverá a 

nomeação do candidato aprovado no teste Seletivo para o Cargo de Ouvidor do 

SUS. 

7.2. A realização de exame médico, pré-admissional,  deverá ser precedida à posse. 

7.3. O candidato nomeado, caso seja considerado "inapto" pela Unidade Pericial, 

ficará impedido de tomar posse para o cargo de Ouvidor do SUS. 

7.4. Na hipótese do subitem 7.3.  a Comissão Especial  promoverá nova indicação 

dos candidatos remanescentes , obedecendo a ordem de classificação geral. 

7.5. O teste seletivo terá validade por dois anos. 

 

 

DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO: 

 

-  02/06/2014 a 10/06/2014 – Abertura das Inscrições (Horário das 7 às 13 horas na 

Sede do CMS/AF) ; 

- 12/06/2014 – Divulgação das Inscrições deferidas 

- 13 /06/2014 – recurso Contra Inscrição Indeferida; 

- 16/06/2014 – Publicação do resultado dos recursos contra inscrições indeferidas: 

- 20/06/2014 – Publicação do resultado da Analise Curricular; 

- 23 a 24/06 – Recurso Contra a Pontuação da Analise Curricular; 

- 25/06/14 – Resultado dos Recursos; 

http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/2627
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://conselhodesaudeaf.blogspot.com.br/2013/03/regimento-interno-do-conselho-municipal_1784.html
http://conselhodesaudeaf.blogspot.com.br/2013/03/regimento-interno-do-conselho-municipal_1784.html
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- 30/06/2014 – Convocação Para Entrevista dos 15 melhores classificados, na 

analise curricular; 

- 04/07/2014 – entrevista (sede do CMS/AF); 

- 08/07/2014 : Divulgação Resultado Final ; 

- 09 /07 a 10/07 – Recurso contra Resultado final; 

- 14/07/2014: Resultado final com recursos. 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

8.1. A alteração em dispositivo legal, com entrada em vigor após a data de 

publicação deste Edital, será objeto de análise pela Comissão Especial. 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO Especial. 

8.3. Integram este Edital 001/2014, os seguintes Anexos:  

Anexo I. Documentos à serem apresentados no ato da inscrição. 

Anexo II. Formulário de Requerimento de Inscrição. 

Anexo III. Documentação Exigida para a Posse; 

Anexo IV. Exames Solicitados para a Posse; 

BIBLIOGRAFIA: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.htmlww

w.saude.mt.gov.br/arquivo/2627 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

http://conselhodesaudeaf.blogspot.com.br/2013/03/regimento-interno-do-conselho-

municipal_1784.html 

http://www.grancursos.com.br/downloads/editora/adendos/Informatica.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

Alta Floresta – MT, 28 de Maio de 2.014 

Dr. Thiago Incerti da Silva 

Presidente do CMS-AF/MT 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgep/2007/prt0008_25_05_2007.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://conselhodesaudeaf.blogspot.com.br/2013/03/regimento-interno-do-conselho-municipal_1784.html
http://conselhodesaudeaf.blogspot.com.br/2013/03/regimento-interno-do-conselho-municipal_1784.html
http://www.grancursos.com.br/downloads/editora/adendos/Informatica.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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ANEXO I: 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

- Fotocopia do RG ou outro Documento de Identificação com foto; 

- 02 Fotos 3x4 colorida e recente; 

- Certidão de Quitação Eleitoral (Cartório Eleitoral  ou Internet); 

- Certidão Cível e Criminal ( Cartório da Comarca ou Internet) ;  

- Currículo atualizado com os respectivos cursos, experiência profissionais, com as fotocopias dos documentos de 

comprovação dos mesmos (certidões, certificados, carteira de trabalho, declaração) .    

- Formulário de Inscrição Preenchido e Assinado; 
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ANEXO II: 

                                                    FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  

  

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________________________,  

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____________________ e do CPF nº ______________________,  

requeiro inscrição  para Teste Seletivo  nº 001/2014 para o cargo de ________________________________,  

Nesses termos.  

Peço deferimento.  

_________________________, ______ de __________________ de 2014.  

______________________________________  

        Assinatura do (a) Requerente 

  

(Para uso exclusivo da Comissão do Seletivo )  

Indeferido (  ) Deferido (  )  

OBS:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________.  
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ANEXO III: 

DOS EXAMES SOLICITADOS PARA POSSE 

 (PODERÃO SER DE MÉDICOS DO SUS): 

- Hemograma Completo; 

- Glicemia em jejum; 

- HBSAg; 

- TGO E TGP; 

- Urina (EAS); 

- Creatinina; 

-Raio X do Tórax; 

- Atestado de capacidade de Sanidade Física e Mental a ser expedido por médico designado; 

 -Perfil Psicológico a ser expedido por Profissional. 
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ANEXO IV: 

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A POSSE: 

- Copia do Documentos pessoais (CPF, RG, Titulo De Eleitor) - 02 (duas) fotos 3x4, colorida e recente; 

- Declaração de Bens. 

- Declaração de não Acumulo de Cargos Públicos; 

- Declaração de quitação  com o serviço militar (quando aplicável); 

- Atestado Médico e PSICOLÓGICO oficial; 

- Copia do Carteira de Trabalho; 

- Titulo Eleitoral e Comprovante de Votação das duas ultima eleições ou Certidão de Quitação Eleitoral expedida 

nos últimos 90 dias; 

- Comprovante de Residência atualizado; 

- Copia do Documento Escolar (Certificado do ensino médio ou de Graduação quando aplicável); 

- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (quando aplicável); 

– Cartão ou certidão de inscrição do PIS/PASEP; 

– Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos,  relativa à 

existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado);  

– Certidão Negativa de Débitos para com o município de posse (Secretaria de Finanças). 

 - Declaração de não ter infringindo as regras desse edital; 

- Declaração de disponibilidade para cumprimento da carga horária de seu cargo a qual exercerá sua função;- 
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