
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

EDITAL SMS Lassance Nº 02, DE 24 DE AGOSTO DE 2021  

SELEÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES 
  

SELEÇÃO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU  

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Lassance-MG, sob supervisão do Núcleo de 

Educação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais (NESCON-UFMG), 

torna público o edital de vagas remanescentes para a seleção e indicação de candidatos a 

preenchimento de 02 vagas do  “Curso de Especialização Estratégia Saúde da Família” na 

modalidade pós-graduação latu sensu, certificado pela Universidade Federal de Minas 

Gerais, ofertado a profissionais de saúde do município de Lassance-MG; conforme Contrato 

de Prestação de Serviços, celebrado entre o município de Lassance e a Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, e de acordo com Proposta de Cooperação Técnica 

entre a Prefeitura Municipal de Lassance, a FUNDEP, a Faculdade de Medicina da UFMG e 

Núcleo de Educação Permanente em Saúde Coletiva (NESCON-UFMG).  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital será realizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Lassance, que é responsável pelo recebimento de inscrições, o 

processamento e a publicação dos resultados, documentos e avisos oficiais em Diário Oficial 

do Municipal de Lassance. A Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu Estratégia 

Saúde da Família (NESCON-UFMG) será responsável pela inscrição junto à UFMG, pela 

recepção e análise dos títulos e documentos e pela realização da matrícula dos alunos 

aprovados e indicados pela SMS de Lassance dentro do número de vagas deste processo 

seletivo de indicação.   

1.2. O Processo Seletivo de Vagas Remanescentes será realizado em etapa única, e 

o(a) candidato(a) será selecionado e indicado com base nos critérios estabelecidos no presente 

Edital. 

1.3. O candidato que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às 

recomendações estabelecidas neste edital será automaticamente eliminado do processo de 

seleção. 



1.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 

editais, atos e comunicados referentes a esta seleção pública, que serão publicados no site: 

http://lassance.mg.gov.br/.  

1.5. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retificações, atualizações ou 

acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será mencionada em Edital ou avisos a serem publicados no Diário Oficial 

do Município de Lassance.  

 

2. DO CURSO 

2.1. O Curso de Especialização Estratégia Saúde da Família tem por objetivo 

geral especializar profissionais de saúde e gestores oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento e atuação, com uma visão ampla e integrada para o desenvolvimento da 

Atenção Primária à Saúde e da Saúde da Família, nos serviços que compõem a rede de 

atenção à saúde.  

2.2. O curso de especialização é ofertado na modalidade a distância, com uma 

duração de 12 a 18 meses, com início previsto para 18 de Setembro de 2021, conforme 

calendário acadêmico do NESCON/UFMG, sendo 12 meses para a realização das 

disciplinas e 6 meses para elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

2.3. O curso tem carga horária de 360 horas/aula com módulos obrigatórios 

totalizando 150 horas e pelo menos 210 horas de disciplinas ou módulos optativos.  

2.4. O curso é gratuito, oferecido na modalidade à distância, com tutoria, e com 

encontros presenciais, em média a cada 05 semanas, além de avaliações presenciais na cidade 

de Belo Horizonte-MG. As atividades são realizadas por meio de plataforma virtual e os 

alunos contarão com acesso à Biblioteca online, cujo acervo é composto por publicações 

eletrônicas, trabalhos de conclusão de curso, livros e vídeos.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Em virtude da Situação de Emergência Internacional da 

Pandemia da COVID-19, os encontros presenciais e as avaliações poderão ser realizados em 

formato virtual, a critério da coordenação do curso, conforme situação da pandemia no estado 

de MG ou outra necessidade para garantia da segurança dos alunos e docentes.  

2.5. Para conclusão da especialização, o aluno deverá desenvolver o TCC sob 

orientação de um professor do curso, com projeto de intervenção com temática relacionada a 

algum aspecto da atenção primária do município de Lassance, podendo ser apresentado em 

sessão pública presencial ou virtual.  

http://lassance.mg.gov.br/


2.6. A Universidade Federal de Minas Gerais outorgará certificado de Especialista 

em Estratégia Saúde da Família aos alunos que forem aprovados, de acordo com o 

estabelecido em regimento próprio.  

2.7 O curso poderá contar com módulo adicional, a critério da Coordenação do 

Curso, voltado para a Qualificação em Preceptoria de Residências em Saúde da Família e 

Comunidade.  

3. DAS VAGAS REMANESCENTES E DO PÚBLICO-ALVO 

3.1. Serão disponibilizadas 02 (duas) vagas para profissionais da saúde e gestores do 

município de Lassance-MG, que sejam portadores de diploma de nível superior na área da 

saúde, devidamente reconhecido e registrado nos órgãos competentes, conforme critérios de 

seleção.  

3.2 Poderão se inscrever nesse processo de seleção, profissionais de saúde das 

seguintes categorias profissionais: Educação Física; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; 

Fonoaudiologia; Medicina; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Serviço Social (Assistente 

social); Terapia Ocupacional. 

3.3 Terão prioridade no processo de seleção, os candidatos servidores públicos 

municipais efetivos da área da saúde.  

3.4 Terão prioridade no processo de seleção, os profissionais de categoriais 

profissionais de Psicologia, Farmácia, Odontologia, Enfermagem e Medicina por serem 

categoriais profissionais integrantes e estratégicas para a implantação dos Programas de 

Residência Médica e Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade com ênfase em 

Saúde Rural, que está em processo de implementação no munícipio de Lassance, em parceria 

com a Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).  

3.5 Em caso de não preenchimento de vagas remanescentes por candidatos 

servidores públicos efetivos e/ou candidatos com vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal de Lassance e/ou prestadores de serviço para a Prefeitura Municipal de Lassance; e 

somente nessa situação, as vagas poderão ser preenchidas por outros candidatos residentes no 

município de Lassance, mas sem vínculo formal com a Prefeitura Municipal, mediante 

assinatura de termo de compromisso (Anexo III) e adesão ao serviço voluntário municipal, 

conforme a Lei 1.280 de 15 de Abril de 2020. 

3.6 A SMS de Lassance reserva-se o direito de, em caso de não preenchimento de 

vagas por profissionais residentes de Lassance em todas as situações previstas no item 3.5, de 

pactuar junto ao Núcleo de Atenção Primária da Gerência Regional de Saúde de Pirapora, o 

preenchimento das vagas.    



3.7 A SMS Lassance reserva-se o direito de não preencher todas as vagas disponíveis 

nessa seleção pública, caso haja revisão da quantidade de vagas em contrato de prestação de 

serviços firmado com a FUNDEP/UFMG ou a suspensão parcial ou total do contrato, 

devendo-se respeitar a ordem de classificação. 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

4.1. O processo de seleção será conduzido pela Comissão de Seleção indicada pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Lassance, no Edital SMS Lassance Nº 01 de 27 de Julho de 

2021.   

4.2. A seleção será realizada em etapa única: análise documental e análise 

curricular, de caráter eliminatório e classificatório e considerará a apresentação completa dos 

documentos constantes no item 5.2.  

4.3. O resultado final do processo de seleção e indicação será divulgado no Diário 

Oficial do Município e na Página Oficial da Prefeitura Municipal de Lassance: 

http://lassance.mg.gov.br/.  

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. Os profissionais de saúde inscritos serão selecionados conforme a seguinte 

ordem de prioridade: 

I. Manifestação de interesse em atuar como preceptor de programa de residência 

em saúde da família e comunidade.   

II. Manifestação de interesse em atuar tutor, apoiador pedagógico ou colaborador 

de programa de residência em saúde da família e comunidade.  

III. Profissionais com vínculo estatutário efetivo na rede municipal de Lassance.  

IV. Profissionais com vínculo empregatício na Prefeitura Municipal de Lassance 

ou prestador de serviço na rede pública municipal.  

V. Odontólogos em atuação ou com vínculo empregatício na Prefeitura Municipal 

de Lassance. 

VI. Farmacêuticos em atuação ou com vínculo empregatício na Prefeitura 

Municipal de Lassance. 

VII. Psicólogos em atuação ou com vínculo empregatício na Prefeitura Municipal 

de Lassance. 

VIII. Médicos em atuação ou com vínculo empregatício na Prefeitura Municipal de 

Lassance. 

IX. Profissionais de área profissional da saúde com atuação na Atenção Primária à 

Saúde Municipal.  

X. Demais inscritos de área profissional da saúde com atuação ou vínculo 

empregatício na Prefeitura Municipal de Lassance. 

XI. Maior pontuação na análise curricular. 
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Caso as vagas não sejam preenchidas, serão adotados os seguintes critérios adicionais: 

XII. Farmacêuticos residentes em Lassance, sem vínculo formal com a Prefeitura 

Municipal, que aderirem ao serviço voluntário municipal, conforme a Lei 

1.280 de 15 de Abril de 2020.  

XIII. Odontólogos residentes em Lassance, sem vínculo formal com a Prefeitura 

Municipal, que aderirem ao serviço voluntário municipal, conforme a Lei 

1.280 de 15 de Abril de 2020. 

XIV. Psicólogos residentes em Lassance, sem vínculo formal com a Prefeitura 

Municipal, que aderirem ao serviço voluntário municipal, conforme a Lei 

1.280 de 15 de Abril de 2020.  

XV. Demais inscritos de área profissional da saúde, sem vínculo formal com o 

município de Lassance, que aderirem ao serviço voluntário municipal, 

conforme a Lei 1.280 de 15 de Abril de 2020. 

XVI. Profissional de área profissional da saúde, sem vínculo formal com o município 

de Lassance, indicado pelo Núcleo de Atenção Primária da Gerência 

Regional de Saúde de Pirapora.  

 

5.2. A análise documental será realizada pela apresentação dos seguintes documentos 

obrigatórios: 

a) Cópia da cédula de identidade;  

b) Cópia do CPF;  

c) Cópia da certidão de nascimento (se solteiro) ou de casamento;  

d) Cópia do diploma de graduação (frente e verso em arquivo único), expedido 

por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido ou de outro documento que 

comprove estar o(a) candidato(a) em condições de concluir o curso de graduação antes 

do período para registro acadêmico no curso de pós-graduação, ficando tal registro 

condicionado à prova de conclusão da graduação;  

e) Cópia do Histórico Escolar da graduação objeto deste Edital;  

f) Certidão de quitação eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (só será 

considerada válida aquela obtida no site (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-

de-quitacao-eleitoral) (não serão aceitos comprovantes individuais de votação). 

Candidatos estrangeiros deverão apresentar os documentos exigidos pela 

legislação específica;  

g) Cópia do certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações 

militares, no caso de ser candidato brasileiro do sexo masculino;  

h) Cópia de comprovante recente de residência (60 dias); 

i) Cópia da carteira profissional. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


j) Currículo, com descrição de especializações e cursos prévios, e documentos 

comprobatórios associados.  

k) Para profissionais com vínculo municipal:  

Declaração de vínculo municipal: documento assinado, em papel timbrado, e 

carimbado pelo secretário municipal, por diretor de coordenação de órgão da 

gestão municipal ou coordenador de serviço público municipal, comprovando 

vínculo, bem como o tempo de duração do vínculo e cargo ou função do 

candidato na rede municipal de Lassance.    

 

5.3. A análise curricular terá caráter classificatório, com nota entre 0 e 100 pontos, 

conforme barema, disponível no Anexo VI.   

5.4. A Comissão de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliação 

e seleção definidos no presente Edital. 

5.5. Em caso de empate ou indefinição de ordem de classificação pelo critério de 

ordem de prioridade, serão adotados os seguintes critérios de desempate: 

a) O de maior idade, de acordo com o artigo 27 da Lei Federal nº 10.741/2003: 

"Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-

se preferência ao de idade mais elevada."  

b) Ser servidor estatutário.  

c) Maior pontuação na análise curricular. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

6.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período de 24/08/2021 a 

31/08/2021, mediante preenchimento de formulário de inscrição disponível no Anexo I deste 

edital e envio da documentação para o e-mail (resimultilassance@gmail.com) ou entrega 

presencial de documentos na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Lassance.  

PARÁGRAFO ÚNICO. Toda a documentação dos itens 5.2 e 6.5 deve ser entregue 

assinada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Lassance ou assinada e enviada 

escaneada para o e-mail  resimultilassance@gmail.com. A SMS de Lassance fornecerá 

comunicação de recebimento da documentação de inscrição.  

6.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das disposições, normas e 

instruções constantes neste edital e em quaisquer editais, avisos e normas complementares que 

vierem a ser publicados com vistas à seleção objeto deste Edital. 
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6.3. A documentação e as informações presentes na inscrição não poderão ser 

alteradas ou complementadas, salvo a pedido da SMS de Lassance ou do NESCON/UFMG. 

Em caso de complementações, no período de inscrição, deve ser realizada uma nova inscrição 

que, para fins de validação, será considerada a mais recente. 

6.4. Todas as informações prestadas no processo de inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato. 

6.5. O candidato ao processo seletivo, no e-mail enviado para efetivar sua inscrição, 

deverá apresentar ainda, além dos documentos constantes no item 5.2, os seguintes arquivos 

anexados legíveis em PDF: 

a) A ficha de inscrição (Anexo I).  

b) Termo de compromisso assinado (Anexo II ou Anexo III). 

7. DO CRONOGRAMA 

AÇÃO PERÍODO PREVISTO 

Divulgação do Edital e inscrição no processo seletivo 

de vagas remanescentes 
24/08/2021 a 31/08/2021 

Período de Impugnação do Edital 24/08/2021 a 26/08/2021 

Divulgação do resultado  02/09/2021 

Prazo recursal  02/09/2021 a 03/09/2021 às 23:59h 

Divulgação do resultado dos recursos  04/09/2021 

Divulgação da lista final dos candidatos selecionados e 

da lista de espera 
04/09/2021 

Matrícula dos candidatos selecionados 
04/09/2021 a 08/09/2021 

(a critério da coordenação do curso) 

Previsão do início do curso 18 DE SETEMBRO/2021 

OBSERVAÇÃO: As inscrições presenciais só serão recebidas durante o horário de 

funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde (07 às 13h). Após esse horário, só serão 

recebidas às inscrições por e-mail.  

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1. O candidato será classificado com base nas informações prestadas e 

comprovadas na ficha de inscrição, na análise documental e na análise curricular, segundo os 

parâmetros definidos nos critérios de seleção.  



8.2 Os candidatos classificados serão indicados ao Núcleo de Núcleo de Educação 

Permanente em Saúde Coletiva (NESCON-UFMG) para a realização do curso, nas vagas 

destinadas à Secretaria Municipal de Lassance.  

9. DOS RECURSOS 

9.1. Caberá recurso quanto à classificação atribuída ao candidato ou por razões de 

ilegalidade e de mérito, conforme prazos e etapas definidos em cronograma do edital.  

9.2. As solicitações de recurso ou de impugnação de item do edital (ANEXO IV ou 

Anexo V) deverão ser interpostas à Comissão de Seleção exclusivamente pelo candidato ou 

procurador, nos prazos definidos em cronograma, devendo ser enviada para o e-mail 

(resimultilassance@gmail.com).  

9.3. Recursos e solicitações fora do prazo definido neste edital serão indeferidos.  

10. DA MATRÍCULA 

10.1. Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas remanescentes ofertadas, 

deverão efetivar sua matrícula junto à coordenação do curso da UFMG, conforme critérios e 

prazos definidos pela coordenação do curso.  

10.2. O candidato aprovado deverá entregar também duas fotos suas, recentes, de 

tamanho 3x4 para a Coordenação do Curso e efetuar seu cadastro prévio de matrícula 

mediante o preenchimento de formulário disponível no site 

(https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio).  

10.3. No caso de abandono, desistência injustificada e ausência de entrega do 

trabalho de conclusão de curso, a Prefeitura Municipal de Lassance poderá aplicar ao aluno 

desistente uma multa correspondente ao custo direto do curso, conforme definido em termo 

de compromisso assinado pelo candidato (Anexo II ou Anexo III).  

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1. As informações prestadas em qualquer fase da seleção são de inteira 

responsabilidade do candidato. A SMS de Lassance e o NESCON-UFMG reserva-se o direito 

de excluir do processo seletivo e do curso o candidato que prestar informações incorretas ou 

inverídicas, mesmo que constatadas posteriormente. 

11.2. No ato da matrícula, se o candidato apresentar documentos diversos daqueles 

declarados no ato de inscrição, isso implicará em sua desclassificação, sem prejuízo das 

medidas legais cabíveis. 

mailto:resimultilassance@gmail.com
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11.3. O resultado final com os nomes dos aprovados e classificados, após as 

homologações inicial e final e os possíveis remanejamentos, será publicado em ordem 

decrescente, exclusivamente, no diário oficial ou página oficial do município.  

11.4. Todas as informações sobre o resultado das etapas e possíveis alterações serão 

publicadas no Diário Oficial do Município de Lassance e na Página Oficial da prefeitura 

municipal (http://lassance.mg.gov.br/), sendo responsabilidade do candidato o acesso a essas 

informações. 

11.5. Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

do certame. 

11.6. A Secretaria Municipal de Lassance pode, a qualquer tempo, suspender este 

edital ou realizar alterações nesse edital e no termo de compromisso, devendo publicar as 

decisões em Diário Oficial do Município de Lassance e na Página Oficial da prefeitura 

municipal.  

11.7. Dúvidas e informações referentes a este edital poderão ser esclarecidas pelo    

e-mail (resimultilassance@gmail.com), ou pelo telefone (38) 99914-3057. 

Lassance, 24 de Agosto de 2021. 

 

 

Atlos Cácio de Souza Pereira Gomes  

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXOS DO EDITAL SMS de LASSANCE Nº 02, de 24 de Agosto de 2021 

Anexo I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COLETIVA (NESCON-UFMG) 

 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO DO EVENTO 

Curso                                 ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Local de Realização 

                                 EAD – UFMG – BELO HORIZONTE – MG 

Data de início do curso 

                             18/09/2021 

Data prevista de término 

                                  31/09/2022           

Instituição de Ensino Superior 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome completo  

 

Matrícula SIAPE 

 

Cargo  

 

 

Classe/Nível 

 

Cargo em Comissão 

 

Órgão de Origem 

 
 

Unidade de exercício Jornada de Trabalho 

□ 20h   □ 24h   □ 30h   

□ 36h   □ 40h 

Endereço Eletrônico 

 
 

Telefone com DDD 

Tipo de Vínculo Empregatício: 

 

TEMPO DE EXERCÍCIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LASSANCE: 

 

Não tem vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Lassance  e aderiu ao Serviço Voluntário (    )  

GRADUAÇÃO: 

PROFISSÃO: 

INSTITUIÇÃO: 

ANO DE FORMATURA:  

ESPECIALIZAÇÕES PRÉVIAS: 

1.  

2.  

3.  

4.  

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM ATUAR COMO PRECEPTOR, APOIADOR PEDAGOGICO, TUTOR OU 

COLABORARDOR DE PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE: 

(    ) Tenho Interesse            (       ) Não tenho interesse 

 



Anexo II – TERMO DE COMPROMISSO - PROFISSIONAIS COM VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

ASSUMIDO PELO SERVIDOR/CONTRATADO 

_______________________________________________________  

COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE, EM 

DECORRÊNCIA DE OFERTA DE CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO  LATU SENSU “ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA” OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MINAS GERAIS (UFMG) E CUSTEADO COM RECURSOS 

MUNICIPAIS, POR MEIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COM A FUNDEP (FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA) PARA 

QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A FORMAÇÃO DE 

PRECEPTORIA DE RESIDENCIA MÉDICA E 

MULTIPROFISSIONAL COM ATUAÇÃO EM CAMPOS DE 

PRÁTICA DA REDE MUNICIPAL.   

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE, eu, _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nome) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (nacionalidade), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (estado civil), residente e 

domiciliado no _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(endereço completo), em exercício na Secretaria Municipal de Saúde de Lassance, ocupante 

do cargo de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , matrícula _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

lotado (a) na Unidade _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tendo sido selecionado(a) e 

autorizado(a) pela Secretaria Municipal de Saúde de Lassance para realizar Curso de 

Especialização “Estratégia Saúde da Família” na modalidade pós-graduação latu sensu 

à Distância, com duração de 12 a 18 (doze a dezoito) meses, com início em _ _ / _ _ /_ _ _ _ , 

na Universidade Federal de Minas Gerais, com sede no município de Belo Horizonte, estado 

de Minas Gerais, assumo, voluntariamente, de acordo com as Normas que regem o processo 

de seleção e autorização, o compromisso de: 

1. Concluir integralmente o curso, inclusive com a realização de Trabalho de Conclusão de 

Curso, com temática voltada para projetos de intervenção na rede ou território municipal.  

2. Permanecer a serviço da Prefeitura Municipal de Lassance, por um prazo mínimo 

equivalente a 03 anos, após a conclusão do curso acima mencionado.  



3. Estar disposto a assumir a função de preceptoria, tutoria, apoio pedagógico ou 

colaborador do processo de formação de residentes das Residência Médica em 

Medicina de Família e Comunidade OU da Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família e Comunidade, lotados nos campos de prática da rede municipal.   

4. Não interromper, nem me desligar da pós-graduação ou, por qualquer outra forma, frustrar 

a sua efetiva realização, salvo nos casos permitidos pela norma da pós-graduação. 

5. Cumprir integralmente as exigências curriculares, a fim de evitar o desligamento do curso 

por insuficiência acadêmica ou outra razão a que der causa. 

6. Não exceder os prazos previstos e autorizados para realização do curso.  

7. Não reprovar nas matérias e manter uma pontuação mínima exigida para a aprovação na 

avaliação de desempenho final. 

8. Ressarcir à Prefeitura Municipal de Lassance o valor de todos os investimentos e 

gastos diretos e indiretos, por ela efetuados, para custear a realização do meu curso, 

caso descumpra o conteúdo dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, acima mencionados.    

8.1.Incluem-se nesse ressarcimento o valor de R$ 2.400,00 reais (equivalente ao custeio 

integral do curso por profissional e repassado à FUNDEP com recursos municipais), 

adicionado o valor de correções monetárias, considerando a variação dos índices de 

inflação entre a data de entrada no curso e a data do descumprimento deste termo de 

compromisso.   

8.2.Incluem-se ainda nesse ressarcimento os valores de todo e qualquer outro dispêndio 

realizado pela Prefeitura Municipal de Lassance em meu benefício para garantir a 

realização do curso.  

8.3.No caso de desligamento da função contratada ou do quadro de servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, em período inferior a 03 anos a partir da data de 

conclusão do curso, deverá ser feito o ressarcimento integral dos valores acima 

referidos, em virtude do investimento realizado pela Prefeitura Municipal de Lassance 

na formação do profissional; salvo se o desligamento do servidor/contratado ocorrer 

por ato unilateral da própria administração, baseado em fatos supervenientes e de 

força maior, devidamente justificados.  

8.4.Para fins desse ressarcimento, a Prefeitura Municipal de Lassance está, desde logo, 

autorizada a descontar de qualquer saldo positivo que eu tenha na folha de pagamento 

da Prefeitura Municipal de Lassance, a importância que se torne necessária para 

amortizar, parcial ou integralmente, o débito existente, observadas as disposições 

legais que regem desconto em folha de pagamento. 

8.5.Se, após o desconto acima mencionado, ainda houver débito, comprometo-me a 

saldá-lo diretamente, sob pena de cobrança judicial. 

8.6.No caso de desligamento do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de 

Lassance, em virtude de aposentadoria, não será aplicado o ressarcimento dos valores 

acima referidos, ainda que em período inferior a 03 anos da data de conclusão do 

curso; uma vez que o candidato já exerceu sua função junto ao município, sendo 

assegurado seu afastamento a partir da data do requerimento da aposentadoria, 

conforme determinado no Art. 98 da Lei Orgânica Municipal de 1990 e na Lei 

1.135/2015 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Lassance/MG).  



9. No caso de afastamento do curso, conforme as normas permitidas pela pós-graduação, o 

prazo previsto no item 2 será mantido em 03 anos de permanência a serviço da Prefeitura 

Municipal de Lassance, considerando a data de conclusão do curso.   

10. No caso de afastamento temporário do servidor municipal de sua função exercida na 

Prefeitura Municipal de Saúde de Lassance, o prazo previsto no item 2 será prorrogado em 

período equivalente ao de afastamento de sua função, sendo adicionado esse período ao 

período obrigatório de permanência a serviço da Secretaria Municipal de Lassance após a 

data de conclusão do curso, para manutenção do cumprimento deste termo de 

compromisso.  

11. No caso de demissão do servidor ou contratado por justa causa, conforme as leis 

municipais, o ressarcimento dos valores também poderá ser aplicado pela gestão 

municipal.  

12. A assinatura deste Termo de Compromisso, não gera obrigações da Prefeitura Municipal 

de Lassance junto a profissionais contratados, exercendo funções na rede municipal, não 

se obrigando a manter vínculo empregatício com o profissional; nem possibilita ao 

profissional pleitear direitos referentes aos profissionais estatutários.  

13. Declaro conhecer e estar de acordo com o Edital de Seleção nº 02/SMS - Lassance de 24 

de Agosto de 2021, e com os critérios e os procedimentos para participação do curso de 

especialização latu sensu “Estratégia Saúde da Família” da UFMG. 

 Fica eleito o Foro Várzea da Palma – Minas Gerais, para dirimir todas as questões 

porventura decorrentes deste instrumento. 

Lassance, ____ de __________ de 2021.  

 

 

________________________________________________ 

Nome do Servidor(a)/Contratado(a)  

CPF:                                                                                                                             

 

___________________________________________________ 

Paulo Elias Rodrigues 

Prefeito Municipal de Lassance 
 
 
 
Testemunhas: 
 

 

  
__________________________________ __________________________________ 
Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

 

 

 

 



Anexo III – TERMO DE COMPROMISSO - PROFISSIONAIS SEM VÍNCULO 

FORMAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE 

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO MUNICIPAL 

(Lei Municipal Nº 1.280 de 15 de Abril de 2020) 

Nome:  

Data de Nascimento:  

RG:                                                CPF:  

Profissão:  

Endereço:  

CEP:                                               Cidade:  

Telefone:  

Endereço eletrônico:  

Escolaridade:                                    Curso:  

Atividade/Emprego Atual: 

Endereço:  

Telefone:  

Cargo/Função:  

Venho, respeitosamente, solicitar ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de 

Gestão e Governança Breno Ferreira de Almeida, a adesão ao Serviço Voluntário Municipal, 

nos termos da Lei Municipal Nº 1.280, de 15 de Abril de 2020, e Lei Federal nº 9608/1998, a 

ser prestado nas seguintes condições:  

• Declaro estar ciente e de acordo com o disposto na Lei Municipal Nº 1.280, de 15 de 

Abril de 2020, e Lei Federal nº 9608/1998, e de que o trabalho voluntário é atividade 

não remunerada, com finalidade assistencial, educacional e/ou recreativa, que não gera 

vínculo empregatício, funcional, nem quaisquer obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e afins, que sou responsável por eventuais prejuízos que, por culpa ou 

dolo, venho causar à Administração Pública Municipal e a terceiros, respondendo civil 

e penalmente pelo exercício irregular de minhas funções, inclusive quando o dano 

decorrer de interrupção, sem a prévia e expressa comunicação, da prestação dos 

serviços a que voluntariamente tenho me comprometido; e declaro ainda estar em 

plena saúde física e mental.  

• Realizarei trabalho voluntário na área de ________________________________, 

desenvolvendo atividades de __________________________________________ 



junto à Secretaria Municipal de Saúde de Lassance, com carga horária anual de 480 h, 

por um período de 12 meses, a serem cumpridas nos horários pactuados junto ao 

Gestor da Saúde.  

• Cursarei durante o período do trabalho voluntário do Curso de Especialização 

“Estratégia Saúde da Família” na modalidade pós-graduação latu sensu à 

Distância, com duração de 12 a 18 (doze a dezoito) meses, com início em 18/09/2021 

na Universidade Federal de Minas Gerais, com sede no município de Belo Horizonte, 

estado de Minas Gerais, me comprometendo a:  

1. Concluir integralmente o curso, inclusive com a realização de Trabalho de 

Conclusão de Curso, com temática voltada para projetos de intervenção na 

rede ou território municipal.  

2. Permanecer no serviço voluntário municipal, por um prazo mínimo de 12 

meses, com carga horária de 480h anuais.  

3. Estar disposto a assumir a função de preceptoria, tutoria, apoio 

pedagógico ou colaborador do processo de formação de residentes das 

Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade OU da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, lotados nos campos de 

prática da rede municipal.   

4. Não interromper, nem me desligar da pós-graduação ou, por qualquer outra 

forma, frustrar a sua efetiva realização, salvo nos casos permitidos pela norma 

da pós-graduação. 

5. Cumprir integralmente as exigências curriculares, a fim de evitar o 

desligamento do curso por insuficiência acadêmica ou outra razão a que der 

causa. 

6. Não exceder os prazos previstos e autorizados para realização do curso.  

7. Não reprovar nas matérias e manter uma pontuação mínima exigida para a 

aprovação na avaliação de desempenho final. 

8. Ressarcir à Prefeitura Municipal de Lassance o valor de todos os 

investimentos e gastos diretos e indiretos, por ela efetuados, para custear a 

realização do meu curso, caso descumpra o conteúdo dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 

e 7, acima mencionados.    

i. Incluem-se nesse ressarcimento o valor de R$ 2.400,00 reais 

(equivalente ao custeio integral do curso por profissional e repassado à 

FUNDEP com recursos municipais), adicionado o valor de correções 

monetárias, considerando a variação dos índices de inflação entre a data 

de entrada no curso e a data do descumprimento deste termo de 

compromisso.   

ii. Incluem-se ainda nesse ressarcimento os valores de todo e qualquer 

outro dispêndio realizado pela Prefeitura Municipal de Lassance em 

meu benefício para garantir a realização do curso.  

iii. No caso de desligamento da função voluntária na Secretaria Municipal 

de Saúde, em período inferior a 12 meses a partir da data de início do 

curso, deverá ser feito o ressarcimento integral dos valores acima 

referidos, em virtude do investimento realizado pela Prefeitura 

Municipal de Lassance na formação do profissional, sob pena de 

cobrança judicial; salvo se o desligamento do serviço voluntário 



ocorrer por ato unilateral da própria administração, baseado em fatos 

supervenientes e de força maior, devidamente justificados.  

9. No caso de afastamento do curso, conforme as normas permitidas pela pós-

graduação, o prazo previsto no item 2 será mantido em 12 meses de 

permanência no serviço voluntário da Prefeitura Municipal de Lassance, 

considerando a data de início do curso.    

10. No caso de afastamento temporário do serviço voluntário municipal na 

Prefeitura Municipal de Saúde de Lassance, o prazo previsto no item 2 será 

prorrogado em período equivalente ao de afastamento de sua função na 

Secretaria Municipal de Lassance, para manutenção do cumprimento deste 

termo de compromisso.  

11. A assinatura deste Termo de Compromisso, não gera obrigações da Prefeitura 

Municipal de Lassance junto a profissionais voluntários, exercendo funções na 

rede municipal, não se obrigando a manter vínculo empregatício com o 

profissional; nem possibilita ao profissional pleitear direitos referentes aos 

profissionais estatutários ou prestadores de serviços.  

12. Declaro conhecer e estar de acordo com o Edital de Seleção nº 02/SMS - 

Lassance de 24 de Agosto de 2021, e com os critérios e os procedimentos 

para participação do curso de especialização latu sensu “Estratégia Saúde da 

Família” da UFMG. 

 Fica eleito o Foro Várzea da Palma – Minas Gerais, para dirimir todas as questões 

porventura decorrentes deste instrumento. 

Lassance, 24 de Agosto de 2021.  

Defiro a partir de _____ de ______ de 2021.  

 

_____________________________________________ 

Breno Ferreira de Almeida 

Secretário Municipal de Gestão e Governança 

Testemunhas:  

1. _____________________________________________ 

 

2. _____________________________________________ 

 

 

 



Anexo IV – SOLICITAÇÃO DE RECURSO AO RESULTADO DO PROCESSO 

SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES 

Eu, _________________________________________, candidato inscrito no processo 

seletivo de vagas remanescentes do Curso De Especialização Latu Sensu Estratégia Saúde Da 

Família da UFMG, conforme previsto no edital SMS Lassance nº 02, de 24 de Agosto de 

2021, solicito o seguinte recurso: 

(    ) Análise Documental          (       ) Análise Curricular 

Descreva: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lassance, ____ de ________ de 2021.  

Anexo V – SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Eu, _________________________________________, CPF, solicito impugnação do edital 

SMS Lassance nº 02, 24 de Agosto de 2021, referente ao do processo seletivo de vagas 

remanescentes do Curso De Especialização Latu Sensu Estratégia Saúde Da Família da 

UFMG, com modificação do(s) seguinte(s) item(ns): 

Itens: ____________________ 

Descreva o pedido: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Lassance, ____ de ________ de 2021.  

 



Anexo VI – BAREMA DE ANÁLISE CURRICULAR 

Nome do Candidato:  

Graduação:  Vínculo Municipal:  

Idade:  Ordem de Prioridade:  

 

 

ANÁLISE CURICULAR – 100 PONTOS 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – até 65 pontos VALOR 
VALOR 

MÁXIMO 

1. Experiência assistencial em Equipe de Saúde da Família, no NASF ou no 

cuidado na atenção básica.  

10 pontos/ano 

ou atividade 
30 pontos 

2. Experiência em preceptoria, residência, tutoria ou apoio pedagógico de curso 

de graduação ou especialização ou orientação de TCC ou experiência de 

docência em cursos técnicos e ensino médio.  

5 pontos/ano  

ou atividade 
10 pontos 

3. Experiência em gestão da atenção básica (coordenador, apoiador institucional, 

diretor, supervisor, entre outros) 

5 pontos/ano  

ou atividade 
10 pontos 

4. Experiência em outros níveis de atenção ou serviços do SUS ou experiência de 

gestão de outros serviços públicos 

5 pontos/ano 

ou atividade 
10 pontos 

5. Experiência em qualquer atividade de sua área de atuação.  
5 pontos/ano  

ou atividade 
5 pontos 

NOTA PARCIAL  

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR – até 35 pontos VALOR 
VALOR 

MÁXIMO 

1. Curso de Qualificação ou Aperfeiçoamento em Saúde da Família ou Atenção 

Primária à Saúde 

 5 pontos/ 

atividade 

10 pontos 

2. Cursos e treinamentos em atividades desempenhadas ou relacionadas à saúde 

da família ou atenção primária à saúde.  

5 pontos/ 

atividade 

15 pontos 

3. Participação ou Apresentação em Congressos, Publicação de Artigos ou 

apresentação em mostras de saúde 

1 ponto/ 

atividade 

5 pontos 

4. Curso de Especialização, Qualificação ou Aperfeiçoamento em qualquer área 

da saúde 

1 ponto/ 

atividade 

3 pontos 

5. Mestrado ou Doutorado em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Pública, 

Saúde Coletiva ou área afim. 

1 ponto/ 

atividade 

1 ponto 

6. Residência em Saúde da Família e Comunidade, Saúde Pública, Saúde 

Coletiva ou área afim.  

1 ponto/ 

atividade 

1 ponto 

NOTA PARCIAL  

NOTA FINAL  

 

 


