
 

 

 

 

1º ADITIVO - CARTA SELEÇÃO Nº 010/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – MUNICÍPIO 
DE PARÁ DE MINAS/MG 

 

INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDDS, pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 18.273.227/0001-76, no uso de suas 
prerrogativas, vem reiterar a reabertura do processo seletivo e tornar público as seguintes 
alterações: 

 

ANEXO 01: QUADRO GERAL DE VAGAS 

 

CARGOS CARGA HORÁRIA  NÚMERO DE VAGAS  
 

REMUNERAÇÃO 

AGENTE DE TRANSPORTE 40 horas semanais CADASTRO RESERVA 

 
R$1.937,03 

ASSISTENTE SOCIAL URGÊNCIA 30 horas semanais CADASTRO RESERVA 

 
R$3.693,28 

 

ASSISTENTE SOCIAL  20 horas semanais CADASTRO RESERVA 

 
R$2.569,93 

 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 12x36 diurno/noturno 
12 vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.500,00 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 40 horas semanais  
07 vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.500,00 

FAXINEIRO 12x36 Noturno/Diurno 

 
35 vagas, sendo 1 reservada 

para PCD. 
Os demais aprovados 

formarão cadastro reserva. 

 
R$1.226,61 

 

FAXINEIRO 40 horas semanais 

 
21 vagas, sendo 1 reservada 

para PCD. 
Os demais aprovados 

formarão cadastro reserva. 

 
R$1.226,61 

 



 

 

AUXILIAR DE LAVANDERIA 12x36 diurno/noturno 
08 (oito) vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
R$1.226,61 

CIRURGIÃO DENTISTA 40 horas semanais CADASTRO RESERVA 

 
 

R$6.697,54 

CUIDADOR EM SAÚDE 
 

12x36 diurno/noturno 
05 (cinco) vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
R$1.386,00 

DESENVOLVEDOR DE WEB 40 horas semanais  
01 (uma) vaga; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$2.547,65 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 12x36 diurno 
04 (quatro) vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$6.004,84 
 
 

ENFERMEIRO PLANTONISTA 12x36 noturno 
02 (duas) vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$6.004,84 
 

ENFERMEIRO 40 horas semanais  CADASTRO RESERVA 

 
R$6.004,84 

 
 

ENFERMEIRO 
30 horas semanais 

 
CADASTRO RESERVA 

 
R$4.503,63 

 
 

FARMACÊUTICO  40 horas semanais  

 
01 (uma) vaga; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 

 
R$4.368,42 

 
 

FISIOTERAPEUTA  24 horas semanais CADASTRO RESERVA 

 
 

R$3.392,22 
 
 
 

FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO 
PLANTONISTA 

24 horas semanais 
6 vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
R$3.392,22 

 
 
 



 

 

MAQUEIRO 12x36 diurno/noturno 
4 vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.507,63 
 

MAQUEIRO 40 horas semanais  
1 vaga; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.507,63 

MÉDICO VETERINÁRIO 24 horas semanais CADASTRO RESERVA 

 
 

R$4.782,80 

OPERADOR DE  SUS FÁCIL 12x36 diurno ou noturno 
6 vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.931,43 
 
 
 

OPERADOR DE  SUS FÁCIL 40 horas semanais  CADASTRO RESERVA 

 
 

R$1.931,43 
 
 
 

PORTEIRO 12x36 diurno/noturno 
8 vagas; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.369,62 
 

PORTEIRO 40 horas semanais  CADASTRO RESERVA 

 
 

R$1.369,62 
 

PSICÓLOGO CLÍNICO 20 horas semanais 

01 (uma) vaga; 
Os demais aprovados 

formarão cadastro reserva 

 
R$2.569,93 

PSICÓLOGO  40 horas semanais 
CADASTRO RESERVA 

 
R$3.261,00 

RECEPCIONISTA 12x36 diurno ou noturno 

14 vagas; 
Os demais aprovados 

formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.931,43 
 
 



 

 

RECEPCIONISTA 40 horas semanais  

37 vagas, sendo uma 
reservada para PCD; 

Os demais aprovados 
formarão cadastro reserva. 

 
 

R$1.931,43 
 
 

TÉCNICO EM PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DO SERVIÇO DE SAÚDE 
40 horas semanais 

CADASTRO RESERVA 

 
 

R$4.368,42 
 

TRATADOR DE ANIMAIS 12X36 diurno 

02 (duas) vagas; 
Os demais aprovados 

formarão cadastro reserva. 

 
R$1.386,00 

 

 

ATRIBUIÇÕES: ESPECIFICAÇÕES DO CARGO E DA FUNÇÃO: 

 

 

CARGOS                                                               ATRIBUIÇÕES 

 
AGENTE DE TRANSPORTE 

 

 

* Controlar, programar e coordenar operações de transportes em geral; 
* Acompanhar operações de embarque, transbordo e desembarque de carga; 
* Verificar condições de segurança dos meios de transportes e equipamentos 
utilizados, como também, da própria carga; 
*  Supervisionar o armazenamento e transporte de carga e eficiência operacional de 
equipamentos e veículos;  
* Controlar insumos;  
* Elaborar a documentação necessária ao desembargo de cargas; 
* Pesquisar preços de serviços de transporte;  
* Identificar e programar rotas e informar sobre condições do transporte e da carga; 
*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior 
imediato. 
* Outras atividades: transportar documentos e insumos importantes, entre unidades 
de saúde municipais e intermunipais  

 

ASSISTENTE SOCIAL 
URGÊNCIA 

 
* Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas; 
* Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de 
atuação profissional na área da saúde; 
* Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis; 
* Cumprir às normas de saúde, segurança e higiene do trabalho;  
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 
 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 

 
*  Auxiliar na separação de medicamentos; 
*  Controlar o estoque; 
*  Receber e repor medicamentos e materiais; 



 

 

*  Interpretar prescrições médicas; 
*  Esclarecer dúvidas em geral; 
*  Auxiliar farmacêutico de plantão; 

*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 

* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior 
imediato. 
 

FAXINEIRA 

 

* Realizar serviços de limpeza geral nas dependências dos prédios e estabelecimentos da 
entidade e onde houver prestação de serviços; 
* Limpar os pisos, paredes e janelas, varrendo, lavando e higienizando os ambientes internos 
e áreas externas da unidade; 
* Fazer a higienização e a conservação de ambientes comerciais e organizacionais; 
* Manter os banheiros limpos, lavando e limpando utilizando materiais específicos de limpeza, 
garantindo as boas condições de uso e higiene; 
* Manter os banheiros e toaletes sempre abastecidos com os materiais de higiene pessoal; 
* Abastecer os ambientes com materiais; 
* Cuidar dos equipamentos e patrimônios da ENTIDADE e das unidades as quais presta 
serviços; 
* Recolher os lixos, dando-lhes a correta destinação;  
* Manter o estoque dos materiais utilizados, fazendo controle de uso e solicitando a compra 
para garantir o material necessário para execução da tarefa e demandas internas; 
* Repor os materiais de limpeza; 
* Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 
 

AUXILIAR DE LAVANDERIA 

* Auxiliar nos serviços de lavanderia, tingimento e passadoria para pessoas, empresas 
comerciais e industriais, hospitais e diversos tipos de entidades, usando equipamentos e 
máquinas; 
* Recepcionar, classificar e testar roupas e artefatos para lavar a seco ou com água;  
* Tirar manchas; 
*  Tingir e dar acabamento em artigos do vestuário, sofás e tapeçarias de tecido e couro; * 
Passar roupas; 
* Embalar e expedir roupas e artefatos; 
*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 

 
 
 
* Atender e orientar pacientes; 
* Executar procedimentos odontológicos;  
* Aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, 
estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras 
áreas;  
* Desenvolver pesquisas na área odontológica;  
* Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem 
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade; 
* Atuar em consultórios particulares, instituições públicas ou privadas, ong´s;  
* Exercer atividade de ensino e pesquisa; 
*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior 
imediato. 

 

CUIDADOR EM SAÚDE 
 



 

 

* Cuidar de bebês, crianças, jovens, adultos e idosos, a partir de objetivos 
estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo 
bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer 
da pessoa assistida; 
*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior 
imediato. 
 

DESENVOLVEDOR DE WEB 

 

*  Realizar atendimento e suporte ao usuário, treinamento e capacitação de equipes 
de saúde como enfermeiros, médicos, técnicos e demais profissionais que utilizam 
estes sistemas em postos e unidades básicas de saúde, unidades de urgência e 
emergência, unidades de especialidades, almoxarifados e setores administrativos; 
Participar de equipes de tecnologia e auxiliado na análise e elaboração de novas 
rotinas dentro do sistema para melhoria dos fluxos internos; 
* Atuar no desenvolvimento de sistemas para setores de saúde pública, 
desenvolvendo módulos, formulários de entrada de dados, telas de monitoramento, 
dashboards de BI, análise e tratamento de dados; 
* Atuar com automatização de planilhas com recursos avançados de scripts (Google 
Apps Script) e linguagens de banco de dados sql; 
* Atuar com plataformas de BI como Google Data Studio e Power BI; 
* Atuar com plataformas de gerenciamento de projetos e ambientes 
compartilhamento de trabalhos e organizadores como Notion e Trello; 
* Atuar com tecnologias e linguagens de programação como: C, C#, C++, JavaScript, 
NodeJS, Python, HTML5/CSS, Bootstrap, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, e desejável 
conhecimento em Flutter, GO, React e React Native, MongoDB e PostgreSQL; 
* Atuar com sistemas de informação e equipes de tecnologia voltados para 
atendimento e gestão de saúde pública. 
 

ENFERMEIRO  

 
* Prestar assistência ao paciente e/ou cliente;  
* Coordenar, planejar ações e auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão e/ou obsterícia;  
* Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade;  
* Avaliar a gravidade dos pacientes e tomar decisões rápidas; 
* Dirigir e coordenar os serviços e as equipes de trabalho e realizar atividades de enfermagem 
na Rede Básica de Saúde; 
* Planejar as ações de trabalho, definindo prioridades, estabelecendo metas e planejando as 
etapas; 
* Avaliar os processos de trabalho e a qualidade dos serviços realizados; 
* Divulgar normas, procedimentos, diretrizes e resultados; 
* Participar do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 
* Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de possíveis danos 
ao paciente durante a assistência de enfermagem; 
* Executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; 
* Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 
* Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, 
diabéticos, de saúde mental, dentre outros; 
* Incentivar a participação ativa da comunidade nos Conselhos de Saúde; 
* Garantir a continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra 
referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; 
 * Realizar registros e elaborar relatórios técnicos;  
 * Atender às normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
 * Executar outras atividades correlatas, por demanda ou à critério do superior imediato. 

 



 

 

FARMACÊUTICO  

 

* Realizar ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos;  
* Realizar ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando 
o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos;  
* Coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuar na regulação e fiscalização de 
estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos; 
* Fazer pedidos de medicamentos; 
* Controlar e fiscalizar a dispensação de medicamentos e correlatos de acordo com as normas 
de assistência e atenção farmacêutica; 
* Auxiliar a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de Assistência 
Farmacêutica; 
* Prestar assistência Farmacêutica; 
* Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos adquiridos pelo 
Município, na Rede Básica de Saúde; 
*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 
 

FISIOTERAPEUTA 
RESPIRATÓRIO 
PLATONISTA 

 
* Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes 
e clientes; 
* Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e 
procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades; 
* Atuar na área de educação em saúde por meio de palestras, distribuição de materiais 
educativos e orientações para melhor qualidade de vida; 
* Desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; 
* Gerenciar serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos; 
* Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 

* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior 
imediato.  

MAQUEIRO 

 
* Encaminhar os pacientes para áreas solicitadas, receber, conferir e transportar exames, 
materiais ou equipamentos; 
* Controlar o material esterilizado, manter os equipamentos limpos e organizados;                * 
Providenciar macas, cadeiras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes;          * 
Acolher e cuidar do transporte de pacientes dentro de uma unidade de saúde; 
*  Orientar famílias sobre condições de higiene; 
* Levar pacientes ao serviço de saúde; 
* Usar equipamentos de proteção individual; 
* Acompanhar visitas das equipes de saúde (médico, dentista, enfermeiro, entre outros); 
* Acompanhar pacientes nos deslocamentos internos e externos; 
* Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 

MÉDICO VETERINÁRIO 

 
* Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades;  
* Contribuir para o bem-estar animal;  
* Promover saúde pública; 
* Exercer defesa sanitária animal;  
* Desenvolver atividades de pesquisa e extensão;  
* Atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos; 
* Atuar nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação 
ambiental;  
* Elaborar laudos, pareceres e atestados;  
* Assessorar a elaboração de legislação pertinente; 

*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 



 

 

 

OPERADOR DE SUS FÁCIL 

 

* Realizar atendimento telefônico as pessoas que entrarem em contato, para triagem e 
orientações de fluxos aos pacientes com sintomas respiratórios;  
* Receber e enviar e-mails realizando assim a regulação do paciente, garantindo a assistência 
adequada nos casos que apresentarem sintomas respiratórios;  
* Fazer a triagem e encaminhamento adequado aos pacientes na Rede de Saúde Mental;  
* Fazer o agendamento de exames de RTPCR e teste rápido conforme a demanda do paciente;  
* Acompanhar e estudar as notas informativas municipais para melhor manejo do paciente 
em suas diversas necessidades e orientações da equipe de saúde;   
* Cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho;  
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato. 
 

PORTEIRO 

 

* Recepcionar e orientar visitantes e funcionários, realizando a fiscalização quanto a entrada 
e saída de pessoas; 
* Controlar a movimentação das pessoas no saguão da portaria principal, nos saguões dos 
elevadores e nos pátios, corredores do prédio e garagens, para prevenir acidentes e situações 
de risco; 
* Controlam o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos locais 
desejados; 
* Monitorar o uso dos elevadores para garantir sempre o bom funcionamento e cumprimento 
de regras; 
* Receber as correspondências, encomendas e volumes diversos, e, encaminhá-las aos 
destinatários, para evitar extravios, ou informar sempre que chegar algo na portaria; 
* Não abandonar o posto da portaria de forma injustificada. E quando for necessário ausentar-
se, dar conhecimento a seu superior e deixar um substituto à postos; 
* Zelar pela guarda do patrimônio observando o comportamento e movimentação de pessoas 
para prevenir perdas, evitar incêndios,acidentes e outras anormalidades; 
* Tratar todos os visitantes e os funcionários com respeito; 
* Operar a mesa de interfones e fiscalizar o seu uso; 
* Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 
  

PSICÓLOGO 

 

* Realizar atendimento individual/ grupo aos pacientes e familiares; 
* Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais 
de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 
educação; 
* Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando 
conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura;  
* Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os 
conscientes;  



 

 

* Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas;  
* Promover, acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos, reabilitação, 
dentre outros;  
* Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 
 

RECEPCIONISTA 

  
* Recepcionar e prestar serviços de apoio as pessoas; 
* Realizar preenchimento de ficha;  
* Realizar atendimento telefônico e fornecer informações; 
* Marcar entrevistas, agendamentos ou consultas; 
* Receber clientes e visitantes, averiguar suas necessidades e dirigi-los ao lugar ou a pessoa 

procurada; 
* Cuidar da organização do ambiente de trabalho; 
* Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano; 
* Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 
 

TÉCNICO EM PLANO DE 
GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS DO SERVIÇO DE 
SAÚDE 

 

* Zelar, em conjunto com a empresa geradora, pelo adequado armazenamento, manuseio, 
transporte e destinação final dos resíduos gerados, adotando iniciativas que visem a 
minimização da geração, a reciclagem e a reutilização deles; 
* Identificar o tipo e a quantidade de cada tipo de resíduos gerados em uma empresa; 
* Definir medidas e procedimentos para o correto manejo e gerenciamento dos resíduos, os 
quais quando aplicados, têm como consequência a minimização dos impactos ambientais; 
*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 

 

TRATADOR DE ANIMAIS 

 
* Manejar, alimentar e monitorar a saúde e o comportamento de animais da pecuária; 
* Condicionar e adestrar animais;  
* Sob orientação de veterinários e técnicos, tratar sanidade de animais, manipulando 
e aplicando medicamentos e vacinas, higienizar animais e recintos; 
* Aplicar técnicas de inseminação, castração, casqueamento e ferrageamento;         * 
Realizar atividades de apoio, assessorando em intervenções cirúrgicas, exames clínicos 
e radiológicos, pesquisas, necropsias e sacrifícios de animais; 

*  Cumprir as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho; 
*  Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a critério do superior imediato. 

 

 

ANEXO 02: BAREMA (CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO) 

 

CARGOS PRÉ-REQUISITO  
PONTUAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA  
PONTUAÇÃO DE 
ESCOLARIDADE 

PONTUAÇÃO DE 
CURSOS 

 



 

 

AGENTE DE 
TRANSPORTE 

 
Possuir Ensino Médio 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar.  

01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
URGÊNCIA 

 

Possuir Ensino Superior 

Completo em Serviço Social 

em Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 

(seis) meses ininterruptos de 

no cargo pleiteado ou similar. 
 

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 

ATENDENTE DE 
FARMÁCIA 

 
Possuir Ensino Médio 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar.  

01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 

02 (dois) pontos para 
curso de Pacote 
Office com carga 
horária mínima de 40 
(quarenta) horas, 
pontuado apenas 
uma vez. 

FAXINEIRA 

 
Possuir Ensino Fundamental 
Incompleto em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 

Possuir experiência de 06 

(seis) meses ininterruptos de 

no cargo pleiteado ou similar. 

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 



 

 

AUXILIAR DE 
LAVANDERIA 

 
Possuir Ensino Fundamental 
Incompleto em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar. 

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 

CIRURGIÃO 
DENTISTA 

 

Possuir Ensino Superior 

Completo em Odontologia em 

Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

Possuir especialização 

concluída em atendimento de 

pacientes com necessidade 

especial (PNE) ou 

odontopediatria com ênfase 

em atendimento de pacientes 

com necessidade especial 

(PNE). 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 

(seis) meses ininterruptos de 

no cargo pleiteado. 

 
 
 
 
 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
de pleiteado. 

 

 

CUIDADOR EM 
SAÚDE 

 
Possuir Ensino Médio 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar.  

01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

2 (dois) pontos para 
Curso de Cuidador 
Completo, com carga 
horária mínima de 40 
horas, em Instituição 
de Ensino 
devidamente 
Reconhecida pelo MEC 

 

DESENVOLVEDOR DE 
WEB 

 

Ensino Técnico completo no 

curso de Técnico em 

Informática ou Técnico em 

Desenvolvimento de Web ou 

Técnico em Gestão da 

Tecnologia da Informação em 

Instituição de Ensino 

01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar.  

 

 



 

 

devidamente reconhecida 

pelo MEC; 

Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar. 
  

ENFERMEIRO 
PLANTONISTA 

(12X36) 

 

Possuir Ensino Superior 

Completo em Enfermagem 

em Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado, com 
atuação em urgência e 
emergência. 
  

 
 
 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado, com 
atuação em urgência e 
emergência.   

 

ENFERMEIRO 
(30 H e 40 H) 

 

Possuir Ensino Superior 

Completo em Enfermagem 

em Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado. 
 
 

 
 
 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

 

 



 

 

FARMACÊUTICO  

Possuir Ensino Superior 

Completo em Farmácia  em 

Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado.  

 
 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

  

 

FISIOTERAPEUTA 
RESPIRATÓRIO 
PLANTONISTA 

 

Possuir Ensino Superior 

Completo em Fisioterapia  em 

Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

Possuir pós-graduação 

concluída em Fisioterapia 

Respiratória em Instituição de 

Ensino devidamente 

Reconhecida pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado. 
  

 
 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

 

 

MAQUEIRO 

 
Possuir Ensino Fundamental 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado. 
  

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

  

 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

 

Possuir Ensino Superior 

completo em Medicina 

Veterinária, em Instituição de 

01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

 

 

02 (dois) pontos para 

pós-graduação 

 

 

 



 

 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC; 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

Possuir experiência de 06 

(seis) meses ininterruptos de 

no cargo pleiteado. 

concluída na área da 

Medicina Veterinária, 

em Instituição de 

Ensino devidamente 

reconhecida pelo MEC, 

pontuado apenas uma 

vez. 
 

OPERADOR DE  SUS 
FÁCIL 

 
Possuir Ensino Médio 
Completo em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado. 
  

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

  

 

PORTEIRO 

 
Possuir Ensino Médio 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC;  
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar. 
  

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

  

 

PSICÓLOGO 

 
Possuir Ensino Superior 

Completo em Psicologia  em 

Instituição de Ensino 

devidamente Reconhecida 

pelo MEC; 

 

Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar. 
  

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 



 

 

RECEPCIONISTA 

 
Possuir Ensino Médio 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado ou similar. 
  

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado ou similar. 

 

 
 
02 (dois) pontos para 
curso de Pacote 
Office com carga 
horária mínima de 40 
(quarenta) horas, 
pontuado apenas 
uma vez. 

TÉCNICO EM PLANO 
DE 

GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS DO 

SERVIÇO DE SAÚDE 

 
Possuir Ensino Superior 
Completo em Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos na área da 
Saúde em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC;  
   
Possuir Registro de Classe 

Regular no respectivo 

Conselho de classe (O status 

será conferido no ato da 

contratação); 

 Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado. 
 

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

 

 

TRATADOR DE 
ANIMAIS 

 
Possuir Ensino Fundamental 
Completo  em Instituição de 
Ensino devidamente 
Reconhecida pelo MEC; 
 
Possuir experiência de 06 
(seis) meses ininterruptos de 
no cargo pleiteado. 
 

 
 
01 (um) ponto a cada 
06 (seis) meses de 
experiência no cargo 
pleiteado. 

 

 

 

➢ ATENÇÃO: Os formulários de inscrições estão disponíveis no link: www.avalia.org.br  

 

                                                                                           Belo Horizonte, 13 de maio de 2022 

 

                            INSTITUTO DE DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IDDS) 
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