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ANEXO I 

PLANILHA COM CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO 

 
 1. Tempo de exercício da profissão (Carteira de Trabalho): 

(       ) 01 a 5 anos 02 pontos 

(       ) 6 a 10 anos 06 pontos 

(       ) 11 a 15 anos 10 pontos 

(       ) Acima de 16 anos 14 pontos 

Total   

  
 2. Cursos de Especialização: 

(       ) 1 10 pontos 

(       ) 2 15 pontos 

(       ) 3 20 pontos 

(       ) 4 ou mais 25 pontos 

Total   

 
 3. Demais cursos de extensão universitária 

(       ) Cursos até 20 horas 01 pontos Total:  

(       ) Cursos de 20 a 44 horas 02 pontos Total:  

(       ) Cursos de 45 a 90 horas 03 pontos Total:  

(       ) Cursos acima de 91 horas 04 pontos Total:  

Total  

  
 4. Tempo de experiência comprovado na área a ser contratado 
(plantonista, Saúde da Família, Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional em 
CAPS): 

(       ) 01 a 03 anos 02 pontos 

(       ) 04 a 08 anos 06 pontos 

(       ) 09 a 14 anos 10 pontos 

(       ) Acima de 14 anos 14 pontos 

Total   

 

 

Nome do Profissional:______________________________ 

 

Cargo: (   ) Médico ESF                 (   ) Médico Plantonista     

            (   ) Médico Psiquiatra        (   ) Terapeuta Ocupacional 

 

Assinatura:________________________________________  
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

001/2010 

 

 

Cargo: (   ) Médico ESF                 (   ) Médico Plantonista     

            (   ) Médico Psiquiatra        (   ) Terapeuta Ocupacional 

 

 

Nome do Candidato: 

___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________

________________ 

 

Nome da 

Mãe:________________________________________________________

________ 
 
Nacionalidade : ______________________________  
 
Sexo : Masculino (   )                                   Feminino (   ) 
 
CPF: ______________________________  
 
RG:________________________________ 
 
Número de Inscrição no Conselho:______________________ 
 
Data de Nascimento: ______/______/ _______ 
 
Endereço : ___________________________________________________ 
Nº : __________ 
 
Bairro :________________________________Cidade : 
_________________ UF :________  
 
Telefone : ____________________ Celular : _________________ 
Outro:________________ 
 
Reserva de cotas:  
(   ) Se Afrodescendente 
(   ) Se Portador de Necessidades Especiais, descrevê-la: 
 
____________________________________________________________
______________ 
 
 
Assinatura:________________________________________________ 
 
 
Colombo, _____ de ____________________________ de 2012. 
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ANEXO III 

MODELO DE CONTRATO  
 

CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 
REGIME ESPECIAL  

 
Instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado o 
MUNICÍPIO DE COLOMBO, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua XV de Novembro, 105 Centro, inscrito no CNPJ sob nº 
76.105.634/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOSÉ 
ANTONIO CAMARHO, residente e domiciliado na cidade de Rua XV de 
Novembro, 105 Centro, portador do CPF: 393.731.189-00 ao final 
assinado, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, por 
outro lado,  (FULANO de TAL) ......., (nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF e endereço), doravante denominado simplesmente de 
CONTRATADO, também ao final assinado, em que celebram o presente 
contrato por prazo determinado para atender a excepcional interesse 
público, na forma e pelas cláusulas e condições a seguir expostas:  
 
CLÁSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS  
 
A presente contratação está sendo realizada na forma de regime especial 
de trabalho pela Administração Pública Municipal, nos termos da Lei 
Municipal nº 1244, de 21 de Dezembro de 2011, deste Município e art. 37, 
inciso IX, da Constituição Federal de 1988.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo da presente contratação encerra-se em 31/12/2012, podendo ser 
prorrogado a critério exclusivo da Administração Municipal, desde que não 
ultrapasse o total de 24(vinte e quatro) meses, estando condicionada à 
necessidade de excepcional interesse publico que originou o contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FUNÇÕES A SER EXERCIDAS  
 
O CONTRATADO deverá exercer as funções de ............................, de 
acordo com a descrição prevista no edital do Processo Seletivo 
Simplificado 002/2012, em local e horário a ser determinado pela 
Administração Municipal, o qual deverá desempenhar suas funções com 
zelo, dedicação, correção e eficiências suas funções.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA REMUNERAÇÃO  
 
Pelo trabalho desenvolvido o CONTRATADO receberá sua remuneração 
conforme planilha constante no item 2 do edital do Processo Seletivo 
Simplificado 002/2012, podendo incidir sobre este valor as vantagens 
previstas no art. 12 da Lei nº 1244/2011.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS DESCONTOS  
 
O CONTRATADO é segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência 
e, como tal, terá os descontos em sua remuneração no valor 
correspondente à contribuição previdenciária a este órgão, bem como o 
valor correspondente a título de Imposto de Renda, na forma da legislação 
específica. 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DEVERES  
 
Os direitos e deveres do CONTRATADO estão previstos na Lei Municipal 
nº 1244/2011, afirmando que tem dela conhecimento neste ato, bem como 
no Estatuto do Servidor Público, Lei Municipal Nº 1.205/2010 e Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração, Lei 1.206/2010. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PROIBIÇÕES  
 
O CONTRATADO não poderá receber atribuições, funções ou encargos 
não previstos no edital do Processo Seletivo Simplificado 002/2012 e neste 
contrato, como também não poderá assumir funções de confiança ou 
cargos em comissão.  
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CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO  
 
A alteração na formação, qualificação ou titulação do servidor no decorrer 
do contrato não implicará no direito de promoção ou progressão funcional 
e remuneratória.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO NATURAL  
 
O presente contrato será rescindido naturalmente em seu término, com ou 
sem prorrogações, tendo direito ao recebimento das verbas rescisórias 
previstas no art. 13 da Lei nº 1.244/2011. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO ANTECIPADA  
 
A rescisão do contrato antes de seu término por interesse, conveniência ou 
encerramento do programa ou convênio que fundamentou a contratação, 
importará no pagamento de indenização ao CONTRATADO 
correspondente à metade do que lhe caberia até o término do contrato, 
sem prejuízo das verbas rescisórias calculadas pelo prazo do efetivo de 
trabalho.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO POR INICIATIVA DO 
CONTRATADO 
 
O CONTRATADO poderá pleitear a rescisão do contrato antes de seu 
término, desde que encaminhe o pedido por escrito ao seu superior, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  
 
Nos casos omissos neste contrato serão aplicadas as normas da Lei  nº 
1206 e da  Lei nº 1.205 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
 
   E por estarem assim as partes justas e 
contratadas, firmam o presente CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL em 3 (vias) de igual teor, 
nomeando o foro da Comarca de Colombo para dirimir qualquer dúvida 
sobre ele.  
 Colombo, _____, ___________, de 2012. 

 
 
 CONTRATANTE                                               CONTRATADO 
  
TESTEMUNHAS:  

             

 
 
 


