
Diário Oficial
Estado de Alagoas

Maceió - segunda-feira
11 de janeiro de 2021 21Edição Eletrônica Certificada Digitalmente

 conforme LEI N° 7.397/2012

EDITAL Nº 01/2021

O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do Despacho Autorizativo, constante no processo administrativo nº 
02000.0000017220/2020, e de acordo com o despacho SUB PGE/GAB. N° 2591/2020, incluso nos autos, Torna Público, para conhecimento dos interessados, a abertura 
de Processo Seletivo Simplificado tendo em vista a contratação temporária de profissionais para compor as Equipes de Atenção Básica Prisional e cadastro de reserva, pelo 
período máximo de 24 (vinte quatro) meses, conforme redação dada pela Lei n°. 7.966 de 09 de janeiro de 2018, considerando a Portaria Interministerial MS/MJ Nº 01, 
de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integralà Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e ainda de acordo com a Lei de Execução Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde no que concerne à análise curricular, a convocação 
e a contratação dos candidatos aprovados.
1.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas etapas constituídas de inscrição on-line e a entrega de comprovantes de experiência e títulos, quando 
convocados, sendo em caráter classificatório e eliminatório.
1.3. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo serão contratados, observada estritamente a ordem de classificação por cargo e conforme a necessidade e 
conveniência da Administração Pública.
1.4. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo serão contratados por tempo determinado conforme o item 12.6.
1.5. Quaisquer referências a horários neste Edital obedecerão ao horário local, isto é, o horário do Estado de Alagoas.
1.6. Os itens deste Edital, bem como as instruções especiais, poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência 
ou evento que lhe disser respeito, circunstância em que será mencionada em edital ou avisos a serem publicados no Diário Oficial do Estado de Alagoas.
1.7. Em caso de retificações e/ou atualizações das datas indicadas no cronograma do presente Edital, Anexo III, deverão ser mencionadas em Edital ou avisos a 
serem publicados no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico: www.sesau.al.gov.br

CARGOS
2.1 Quanto aos cargos, regime de contratação, número de vagas e remuneração serão consideradas as informações das tabelas abaixo:

CARGO TOTAL DE VAGAS VAGAS DESTINADAS A 
DEFICIENTES CARGA HORARIA REMUNERAÇÃO

Assistente Social 01 0 30 h R$ 3.626,28

Enfermeiro 04 0 30 h R$ 3.626,28

Farmacêutico 01 0 30 h R$ 3.626,28

Fisioterapeuta 01 0 30 h R$ 3.626,28

Médico Clínico 05 0 24h R$ 4.657,10

Médico Ginecologista-Obstetra 01 0 24h R$ 4.657,10

Médico Psiquiatra 02 0 24 h R$ 4.657,10

Nutricionista 02 0 30 h R$ 3.626,28

Odontólogo 02 0 30 h R$ 3.626,28

Psicólogo 02 0 30 h R$ 3.626,28

Terapeuta Ocupacional 01 0 30 h R$ 3.626,28

Técnico de Higiene Bucal 03 0 30 h R$ 1.179,19

Técnico de Enfermagem 11 0 30 h R$ 1.179,19

Quanto aos requisitos mínimos para ingresso, serão consideradas as informações da tabela aseguir:

Nº CARGOS REQUISITOS PARA INGRESSO

1 Assistente Social Curso superior completo em Assistência Social e registro no Conselho de classe competente.

2 Enfermeiro Curso superior completo em Enfermagem e registro no Conselho de classe competente.

3 Farmacêutico Curso superior completo em Farmácia e registro no Conselho de classe competente.

4 Fisioterapeuta Curso superior completo em Fisioterapia e registro no Conselho de classe competente.

5 Médico Clínico Curso superior completo em Medicina e registro no Conselho de classe competente.

6 Médico Ginecologista - Obstetra Curso superior completo em Medicina com Especialização, Residência e/ou Certidão de área de atuação em Gineco-
Obstetrícia concluída e registro  no Conselho de classe competente.

7 Médico Psiquiatra Curso superior completo em Medicina com Especialização, Residência e/ou Certidão de área de atuação em psiquiatria 
concluída e registro no Conselho de classe competente.

8 Nutricionista Curso superior completo em Nutrição e registro no Conselho de classe competente.

9 Odontólogo Curso superior completo em Odontologia e registro no Conselho de classe competente.

10 Psicólogo Curso superior completo em Psicologia e registro no Conselho de classe competente.

11 Terapeuta Ocupacional Curso superior completo em Terapia Ocupacional e registro no Conselho de classe competente.
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12 Técnico de Higiene Bucal Ensino médio completo acrescido de certificado de conclusão de curso de Auxiliar de Saúde Bucal e registro no conselho 
de classe competente.

13 Técnico de Enfermagem Ensino médio completo acrescido de certificado de conclusão de curso de técnico em enfermagem e registro no conselho 
de classe competente.

Quanto às atribuições dos cargos, serão consideradas as informações abaixo:

Nº CARGOS ATRIBUIÇÕES

1 Assistente 
Social

Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional; Desenvolver ações no âmbito  da promoção, proteção, prevenção, 
recuperação e educação em saúde; Articular Rede de Atenção à saúde em todos os níveis de complexidade; Coordenar os trabahos de caráter 
social adstritos às equipes de saúde do sistema prisional; Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário 
em conjunto com a equipe; Discutir e refletir permanentemente com os profissionais da equipe a realidade social das pessoas privadas de 
liberdade, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades; Atender às famílias de forma integral, em 
conjunto com a equipe, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias e da comunidade carcerária que contribuam com o 
processo de adoecimento; Discutir e realizar visitas em todo o território da comunidade carcerária, desenvolvendo técnicas para qualificar essa 
ação de saúde; Identificar oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na comunidade carcerária, ou de estratégias que 
propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude; Identificar, articular e disponibilizar uma rede de proteção social; Apoiar e desenvolver 
técnicas de educação e mobilização em saúde; Desenvolver estratágias para identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao 
abuso de álcool e outras drogas; Estimular e acompanhar as ações de controle social; Articular junto à rede de atenção à saúde consultas,  
exames e procedimentos para os privados de liberdade; Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância 
epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à saúde; Atualização e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS 
Atenção Básica (e-SUS AB); Outras atividades inerentes à função.

2 Enfermeiro

Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional; Desenvolver seu processo de trabalho em campos essenciais: na unidade 
de saúde, junto à equipe de profissionais, e na comunidade carcerária, apoiando e supervisionando o trabalho do técnico de enfermagem, bem 
como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem; Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica 
de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à saúde do homem, da criança, da mulher, do idoso, do adulto; Bem como no 
controle de agravos como tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas; Desenvolver ações para capacitação 
dos técnicos de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; Oportunizar os contatos com indivíduos,  
visando  promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o ambiente torne-
se mais saudável; Discutir de forma permanente, junto  à equipe de trabalho e comunidade carcerária, o conceito de cidadania, enfatizando 
os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização 
do processo de trabalho nas unidades prisionais de saúde; Preencher formulários de atendimento instituídos pela política de saúde no sistema 
prisional; Prestar assistência aos reeducandos que estiverem em celas de observação e que necessitem de cuidados diários; Articular rede 
de atenção à saúde em todos os níveis de complexidade; Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e 
educação em saúde; Atualização e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Outras atividades inerentes 
à função.

3 Farmacêutico

Utilizar ferramentas de controle, monitoramento e avaliação que possibilitem o acompanhamento do plano de saúde e subsidiem a tomada de 
decisão em sua esfera de atuação; Participar do processo de seleção de medicamentos; Elaborar a programação da aquisição de medicamentos 
em sua esfera de gestão; Assessorar na elaboração do edital de aquisição de medicamentos e outros produtos para a saúde e das demais 
etapas do processo; Participar dos processos de valorização, formação e capacitação dos profissionais de saúde que atuam na assistência 
farmacêutica; Avaliar de forma permanente as condições existentes para o armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos, 
realizando os encaminhamentos necessários para atender à legislação sanitária vigente; Desenvolver ações para a promoção do uso racional 
de medicamentos; Participar das atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, conforme legislação sanitária 
vigente; Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e educação em saúde; Atualização e manutenção do 
sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Outras atividades inerentes à função.

4 Fisioterapeuta

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos; realizar ações de prevenção, promoção, 
proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação da paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fisioterapia; realizar avaliação física e cinesiofuncional; Realizar a avaliação, prevenção, promoção e condutas fisioterapêuticas nas alterações 
cinesiofuncionais; planejar e executar estratégias de intervenção fisioterapêuticas utilizando recursos gerais e específicos; realizar demais 
atividades inerentes ao cargo; Atualização e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Outras atividades 
inerentes à função.

 5 Médico Clínico

Realizar atividades pertinentes à sua atividade profissional; Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a 
relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com indivíduos 
sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter sua população saudável, quer 
venha às consultas ou não; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; Executar ações 
de assistência nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências, entre outros; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; Formulação de laudos 
clínicos; Preencher formulários  de  atendimento instituídos pela política de saúde no sistema prisional; Prestar assistência aos reeducandos 
que estiverem em celas de observação e que necessitem de cuidados diários; Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, 
recuperação e educação  em saúde; Discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade carcerária,  o conceito de 
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam;  Participar do processo de programação e planejamento das 
ações e da organização do processo de trabalho nas unidades prisionais de saúde; Efetuar a notificação compulsória de doenças; Atualização 
e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS  AB); Outras atividades inerentes à função.

6 Médico 
Ginecologista - 
Obstetra

Médico Ginecologista - Obstetra Realizar atividades pertinentes à sua atividade profissional; Prestar assistência integral aos indivíduos sob 
sua responsabilidade; Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar 
os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter sua 
população saudável, quer venha às consultas ou não; Realizar consultas e atendimentos médicos; diagnosticar e tratar de afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, notadamente para diagnóstico e tratamento das doenças ginecológicas, empregando tratamento clínico, 
para promover ou recuperar a saúde; atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando  assistência médica específica, para preservar 
a vida e a saúde da mãe e do filho; Efetuar  a  notificação compulsória de doenças; Atualização e manutenção do sistema de informação da 
atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); realizar as atribuições de médico e outras atividades inerentes  à função.
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7 Médico 
Psiquiatra

Realizar atendimento na área de psiquiatria; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Executar qualquer outra atividade 
que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; Participar, conforme a política interna da 
instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina 
preventiva; Participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria da 
saúde do indivíduo, da família e da população prisional em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, 
solicitar, analisar, interpretar exames e realizar tratamento, acompanhar a evolução dos pacientes, aplicando recursos da medicina preventiva 
ou terapêutica em ambulatório; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a 
evolução do paciente; Realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação 
compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações sobre 
a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; 
Participar de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões com a comunidade carcerária, visando à divulgação de fatores 
de risco que favorecem enfermidades; Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais 
complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população prisional; Atualização e manutenção do 
sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Realizar as atribuições de médico e outras atividades

8 Nutricionista

Atuar na atenção nutricional individualizada e comunitária a partir do planejamento, organização, elaboração de protocolos de atendimento 
e de encaminhamento, considerando a atual situação epidemiológica brasileira representada pela dupla carga de doenças (doenças crônicas 
não-transmissíveis e deficiências nutricionais) justificando assim a incorporação das ações de alimentação e nutrição no contexto da Atenção 
Básica, trazendo um impacto positivo na saúde das pessoas em condição de encarceramento, fato que contribui para a qualificação e a 
garantia da integralidade da atenção à saúde prestada à população prisional; Planejar e ofertar cuidados em alimentação e nutrição com base 
na realidade local; Trabalhar em equipe multiprofissional; Responder às demandas e necessidades de saúde nutricional da popolação privada 
de liberdade, considerando as de maior frequência e relevância e observando critérios de risco e vulnerabilidade; Participar do processo 
de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho nas unidades prisionais de saúde; Prestar assistência 
nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); Efetuar controle higiênico-sanitário; Participar de programas de educação 
nutricional; Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e educação em saúde; Atualização e manutenção 
do sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Outras atividades inerentes à função.

9 Odontólogo

Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional; Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e 
educação em saúde; Contribuir, quando solicitado, com  o trabalho de educação em saúde nas visitas dos familiares das pessoas privadas de liberdade; 
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar os procedimentos 
clínicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral em 
saúde bucal(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva, 
a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outro níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do  usuário  e  o seguimento do tratamento; Acompanhar, apoiar 
e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da  equipe de saúde da  unidade prisional, buscando aproximar e integrar 
as ações de saúde de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação permanente do auxiliar de consultório de dentário e  
equipe de saúde prisional; realizar  supervisão técnica  do auxiliar de saúde bucal (ASB); Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o a dequado funcionamento da unidade de saúde; Atualização e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB) Outras 
atividades inerentes à função.

10 Psicólogo

Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional; Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, 
recuperação e educação em saúde; Articular Rede de Atenção à saúde em todos os níveis de complexidade; Desenvolver estratégias e ações 
junto com a equipe para atenção aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, pessoas em situação de violência, em uso abusivo 
de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; 
Discutir com a equipe os casos identifica dos que necessitam de ampliação da clínica em relação a questões subjetivas; Fomentar ações que 
visem à difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura; Desenvolver 
ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial, como oficinas comunitárias, 
destacando a relevância  da articulação intersetorial, grupos de autoajuda; Ampliar o vínculo com as famílias,  tornando -as parceiras no 
tratamento e buscando construir redes de apoio e integração; Executar no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância 
epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à saúde; Atualização e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS 
(eSUS AB); Outras atividades inerentes à função.

11 Terapeuta 
Ocupacional

Planejar e desenvolver atividades ocupacionais e recreativas; Elaborar programas  de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; 
Orientar a execução de atividades manuais e criativas para fins de recuperação do indivíduo; Ministrar técnicas de trabalho em materiais 
diversos; Motivar para o trabalho, valorizando a expressão criadora do indivíduo; Proporcionar condições para que os trabalhos realizados, 
sob sua orientação, sejam divulgados e valorizados através da participação de concursos e exposições; Avaliar a participação do indivíduo 
nas atividades propostas, mediante ficha pessoal de avaliação; Avaliar os trabalhos realizados; Promover atividades sócio-recreativas; Emitir 
pareceres sobre o assunto de sua especialidade; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; 
Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e educação em saúde; Atualização e manutenção do sistema de 
informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Outras atividades inerentes à função.

12 Técnico de 
Higiene Bucal

Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional;  Desenvolver  ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, 
recuperação e educação em saúde; Realizar ações de promoção   e prevenção em saúde bucal para os grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolo de atenção à saúde; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Executar limpeza, 
assepsia, desinfecção e esterilização do  instrumental, dos  equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; Auxiliar e instrumentar 
os profissionais na intervenção clínica; Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades refente à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 
multidisciplinar; Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
Manipular materiais de uso odontológicos; Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos; Outras atividades inerentes 
à função.

13 Técnico de 
Enfermagem

Realizar atividades pertinentes a sua responsabilidade profissional;  Desenvolver ações no âmbito da promoção, proteção, prevenção, recuperação e 
educação em saúde; Desenvolver ações nos espaços da unidade de saúde e na comunidade carcerária; Desenvolver ações com a comunidade carcerária 
para identificação das áreas de risco; Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao 
nível de sua qualificação; Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras  atividades,  tais como: ministrar medicamentos 
por via oral e parenteral, fazer curativos e realizar verificação de sinais vitais; Contribuir, quando solicitado, com o trabalho de educação em saúde 
nas visitas dos familiares das pessoas privadas de liberdade; acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, 
visando garantir uma melhor monitoria de  suas condições de saúde; Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica na s áreas de atenção à 
criança, à mulher, ao adulto, ao homem, ao idoso, bem como no controle de agravos como tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e 
infectocontagiosas; Atualização e manutenção do sistema de informação da atenção básica - e-SUS (e-SUS AB); Outras atividades inerentes à função.


