Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Memorando n.º 81/2014

Favor divulgar a todas as unidades/servidores da SMS
De: Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Para: Unidades da SMS/H. M. Mário Gatti
Data: 15/09/2014
Ref.: Processo Seletivo Interno para Equipe Técnica do CETS (Centro de
Educação dos Trabalhadores da Saúde)

Requisitos para participação:
 Ser servidor efetivo na Prefeitura Municipal de Campinas, com estágio
probatório concluído;
 Ser ocupante de cargo de nível universitário na Secretaria Municipal de
Saúde;
 Carga horária de 36 horas semanais;
 Experiência na assistência a usuários de saúde;
 Estar há pelo menos um ano na mesma unidade;
 Não estar em processo de saúde e/ou limitação de função;
 Não estar respondendo a processo administrativo.

Habilidades Esperadas
- Atuar em equipe, tendo como princípio a prática colaborativa;
- Capacidade para interlocução com outros serviços e articulação
interinstitucional;
- Experiência no desenvolvimento de processos educativos (usuários ou
equipe);
- Conhecimento da legislação do SUS, com enfoque especial na área de
educação em saúde;
- Facilidade no manejo de Excel, Word e PowerPoint;
- Dinamismo;
- Possuir pós-graduação na área de Saúde Coletiva ou afins;
- Possuir cursos na área de educação em saúde;
- Facilidade na redação de Projetos, formulação de propostas na área de
educação em saúde e elaboração de relatórios.

Inscrições
Os interessados deverão enviar e-mail de 15/09/2014 a 26/09/2014, para
saude.desenvolvimentorh@campinas.sp.gov.br, com a ficha de inscrição
preenchida (modelo anexo).

Etapas do processo:

-

-

Inscrição: As inscrições serão validadas por meio do recebimento da
Ficha de Inscrição, contendo currículo síntese e trajetória profissional
(modelo anexo);
Análise de Currículo;
Prova Escrita: Na primeira quinzena de outubro em data a ser definida;
Entrevista: Segunda quinzena de outubro em data a ser definida.

Atenciosamente

Agnaldo Ribeiro de Queiroz
Diretor do DGTES

