
 

 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº259/2022 

SELEÇÃO INTERNA PARA FUNÇÃO GRATIFICADA SUPERVISOR DAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS DE CAMPO DESTINADAS AOS EMPREGADOS 
PÚBLICOS ACE II - DIRETORIA DE ZOONOSES / DIZO 

 

 
A Secretaria Municipal de Saúde/SUS-BH realizará processo de seleção interna 
para função gratificada de Supervisor das atividades operacionais de Campo para 

ACE II da Diretoria de Zoonoses, conforme critérios estabelecidos na Portaria 
SMSA/SUS-BH nº 001/2022, conforme artigo 18º da lei 11.136/2018 e cronograma 
a seguir. 

 
Esclarecemos que este processo não configura concurso público, tratando-se 
apenas de um processo para seleção para preenchimento de vagas existentes. 

 
Vaga: Supervisor das atividades operacionais de campo  
Carga horária: 40 HORAS 

 
Atribuições da função: 
 

As atribuições da função, estão descritas na Portaria  SMSA /SUS Nº 0053/2021 
publicada em 22/01/2022, que regulamenta as atividades específicas da função 
pública gratificada de Supervisor das Atividades Operacionais de Campo e dos 

empregos públicos de Agente de Combate à Endemias II – ACE II e Agente de 
Combate a Endemias – ACE, previstos na Lei nº 11.136, de 18 de outubro de 2018. 
 

Pré-requisitos para inscrição: 
 

● Ser empregado público ocupante de cargo de Agente de Combate a 

Endemias II com carga horária de 40hs semanais, em efetivo exercício nas 
unidades da SMSA-SUS/BH; 

 

- Os interessados em participar do curso de certificação devem atender aos 
seguintes requisitos: 
 

● I – não ter recebido penalidade disciplinar desde o seu ingresso no emprego 
público; 

● II – declarar estar apto a desenvolver de forma plena as atribuições da 

função, conforme formulário constante do Anexo II; 
● III – não ter 3 (três) ou mais faltas injustificadas nos últimos 2 anos. 

 

 
 
 



 

Divulgação: 
 

– A responsabilidade pela divulgação do processo de seleção será da DIEP e 
DIZO/SMSA e da ASCOM-SA. 
–O Edital da seleção interna será divulgado no site da PBH, link 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-
seletivos, e via e-mail institucional. 

 

Inscrições: 
 

● Período: de 31/01/2022 até às 17h do dia 04/02/2022 

● Via e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br 

 

Documentos Necessários:  
 
Importante: Os documentos citados abaixo deverão ser digitalizados e 

enviados em formato pdf para o e-mail: selecao.nasf@pbh.gov.br com o 
assunto “Inscrição para Seleção de Função Gratificada Supervisor das 
Atividades Operacionais de Campo Edital 259-2022”.  

 
No corpo do e-mail, deverá conter o nome completo, Boletim de Matrícula – 
BM, número do CPF, nome e número do processo seletivo para o qual está se 

inscrevendo. 

I- Autodeclaração de estar apto a desenvolver de forma plena as atribuições 
da função, conforme formulário constante do Anexo II; 

II – Classificação do servidor expedida pelo portal do servidor no seguinte  

link:  https://portaldoservidor.pbh.gov.br/azc. 

 Os documentos serão conferidos pela DIEP, sendo encaminhado ao 
candidato um e-mail com o deferimento e indeferimento da inscrição. 

 
- Será permitida ao candidato a interposição de recurso do indeferimento da 
sua inscrição, que deverá ser formalizado em até um dois dias úteis contados a 

partir da divulgação do resultado, exclusivamente, pelo e-mail 
selecao.nasf@pbh.gov.br  
 

 
 
 

 
 
 

Etapas do Processo Seletivo: 
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- O deferimento da inscrição será publicado no portal da PBH. Será de 

responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a divulgação do resultado 
do processo de inscrição. 
 

- Os candidatos selecionados participarão de curso de certificação, conforme o 
conteúdo programático e a carga horária especificados no Anexo III. 
 

- Serão certificados os candidatos que obtiverem a frequência mínima de 90% 
da carga horária total do curso e alcançarem o percentual mínimo de 70% do 
total de pontos distribuídos em provas de conhecimentos específicos.  

 
- Os candidatos certificados farão parte da lista de acesso e poderão ser 
submetidos à entrevista técnica a ser conduzida pela SMSA. 

 
- A nomeação para a função gratificada de Supervisor das Atividades 
Operacionais de Campo será feita pelo Prefeito, a critério da SMSA, conforme o 

número de vagas disponíveis. 
 
- Será permitida ao candidato a interposição de recurso do indeferimento da 

sua certificação, que deverá ser formalizado em até um três dias úteis 
contados a partir da divulgação do resultado, exclusivamente, pelo e-mail  

      selecao.nasf@pbh.gov.br  

 
 

Considerações Finais: 

 
- O candidato receberá a confirmação da inscrição por e-mail. 
- O resultado final da Seleção será publicado no site da PBH: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/processos-
seletivos 

- Casos omissos serão analisados pela DIEP e DIZO. 

 
 
 

 
 

 

Jackson Machado Pinto 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 
GRATIFICADA DE SUPERVISOR DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE 

CAMPO  

(a que se refere o § 2º do art. 1º) 

Este questionário tem o objetivo de identificar a aptidão para o exercício das 
atribuições da função gratificada de Supervisor das Atividades Operacionais 

de Campo. 

  

Identificação do candidato 

  

Nome completo: 

Idade: 

Peso: kg 

Altura: cm 

Nível de escolaridade: 

Ensino fundamental ☐ Ensino médio ☐ Ensino Superior☐ Pós-Graduação ☐ 

  

Por favor, assinale as afirmações verdadeiras: 

____ 1. Não possuo problema de saúde que impeça a realização de atribuição 

que exija condicionamento físico. 

____ 2. Não sinto dores no peito ou qualquer outro mal-estar quando pratico 

atividade física. 

____ 3. Não apresentei, nos últimos seis meses, dores no peito ou qualquer 

outro sintoma que impeça o exercício das atribuições da função gratificada. 

 

 

____ 4. Não apresento desequilíbrio devido à tontura ou perda de consciência. 



 

____ 5. Não possuo problema ósseo ou articular que poderia impedir o 

exercício das atribuições da função gratificada. 

____ 6. Não tomo, atualmente, algum medicamento que produza efeito 
colateral que prejudique ou impeça o exercício das atribuições da função 

gratificada. 

____ 7. O meu estado de saúde física e mental não impede o exercício das 

atribuições da função gratificada. 

___ 8. Não há nenhuma razão pela qual não posso exercer as atribuições da 

função gratificada. 

___ 9. Considerando os fatores idade, peso e gênero, tenho uma boa condição 

física e mental. 

 

Gostaria de comentar algum outro problema de saúde, seja de ordem física 
ou psicológica que impeça parcialmente ou prejudique o seu desempenho 

no exercício da função gratificada?  

_____________________________________________________________ 

Autodeclaração 

Declaro que não possuo impedimentos de ordem médica, estando em 
perfeitas condições de saúde física e mental e apto a exercer todas as 
atribuições da função gratificada de Supervisor das Atividades Operacionais 

de Campo, sendo de minha inteira responsabilidade as informações prestadas 

acima. 

Data: ___________ Assinatura:  

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

ANEXO II 

(a que se refere o art. 2º) 



 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO 

Responsável pela coordenação do curso: ASEDS-SA 

Carga horária total: 40 horas/aula 

Modalidade: EAD 

Avaliação final: prova virtual assíncrona com questões randomizadas. 

Conteúdo programático 

Tema Carga horária 

Aulas inaugurais e abertura do curso 1h 

Gerenciamento de equipe, desenvolvimento de trabalho 

em grupo, convivência em equipe. 
4 h 

Comunicação social em ambientes e públicos diversos e 

difusão de ações e resultados na comunidade. 
4 h 

Espaço saudável, convivência harmônica entre 
trabalhadores, qualidade de vida no ambiente de trabalho 

e autoavaliação. 

4 h 

Mobilização e educação em saúde 2 h 

Vigilância em Saúde e Saúde Única no território 3 h 

Introdução ao geoprocessamento de informações sobre 

zoonoses e vigilância em saúde com base territorial 
2 h 

Programas de controle de zoonoses e agravos 4 h 

  

 



 

Oficina 1: Padronização de ações de controle de 

zoonoses georreferenciadas no território 
3h 

Estratégias, ferramentas e indicadores para ação e 
monitoramento no controle de zoonoses. Interpretação de 

gráficos e tabelas 

4h 

Organização e planejamento das operações de campo 2 h 

Monitoramento, acompanhamento e supervisão das 

atividades de campo 

4 h 

Oficina 2: Padronização da rotina de trabalho, 

organização de Ponto de Apoio e supervisão de campo 

3h 

Carga horária total 40 h 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

ANEXO III 

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Portaria SMSA Nº053 /2022) 

Cronograma  

DISCRIMINAÇÃO Período 

Inscrição para o curso de atualização 31/01 a 04/02/22 

Análise dos pré-requisitos e divulgação dos 

candidatos aptos 

07/02/22 a 

11/02/22 

Apresentação de recurso 14/02 a 15/02/22 

Análise do recurso (DIEP E DIZO) 16/02 a 22/02/22 

Divulgação do resultado do recurso e publicação 

da lista final dos classificados para o curso de 

atualização 

24/02/22 

Realização do curso de atualização 03/03 a 03/05/22 

Divulgação do resultado Até 09//05/22 

Apresentação de recurso 10/05 e 13/05/22 

Análise do recurso (DIZO/ASEDS) 16/05/2022 a 

20/05/2022 

Divulgação do resultado do recurso 23/05/22 

Publicação da lista de aprovados ACE II 24/05/22 
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