
 

 
 
 
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
PROCESSO SELETIVO 001/2021  

 

RETIFICAÇÃO 002 
 
 
 

Retifica-se o CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, incluindo os itens 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 especificando as condições e prazos dos contratos de 
acordo com a Lei n° 496/2021.  
 

5.0 O Processo seletivo terá validade pelo prazo de 06 (seis) meses, a 
contar da data da publicação de sua homologação no Boletim Oficial do 
Município, podendo ser prorrogada a critério da Administração Pública 
Municipal, obedecendo ao disposto do artigo 37, incisos III e IV, da CF.  
 
5.1 Os contratos previstos neste Edital serão firmados perante a 
Administração Pública do Munícipio de Itatuba/PB por um prazo de 06 
(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da 
administração pública, a contar da data da contratação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO I 
 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROGRAMA SCFV/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

CONTRATO 
 

PRAZO DOS CONTRATOS 

 
ASSISTENTE SOCIAL - SCFV 

 
30h 

AtvidadeTécnica especializadas, no 
âmbito de projetos de cooperação 
com prazo determinado, mediante 
convênios ou outros termos de gestão 
associada. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a 
contar da data da 
contratação. 

EDUCADOR SOCIAL - SCFV 40h AtvidadeTécnica especializadas, no 
âmbito de projetos de cooperação 
com prazo determinado, mediante 
convênios ou outros termos de gestão 
associada. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a 
contar da data da 
contratação. 

PSICÓLOGO - SCFV 30h AtvidadeTécnica especializadas, no 
âmbito de projetos de cooperação 
com prazo determinado, mediante 
convênios ou outros termos de gestão 
associada. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a 
contar da data da 
contratação. 

VISITADOR – PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 

40h AtvidadeTécnica especializadas, no 
âmbito de projetos de cooperação 
com prazo determinado, mediante 
convênios ou outros termos de gestão 
associada. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a 
contar da data da 
contratação. 

SUPERVISOR DO PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 

 
20h 

AtvidadeTécnica especializadas, no 
âmbito de projetos de cooperação 
com prazo determinado, mediante 
convênios ou outros termos de gestão 
associada. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a 
contar da data da 
contratação. 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

 
CONTRATO 

PRAZO DOS CONTRATOS 

 
 
ASSISTENTE SOCIAL - 
EDUCAÇÃO 

 
 
30h 

Atividades Técnicas especializadas 
necessárias à implantação de 
órgãos ou entidades ou novas 
atribuições definidas para 
organizações existentes ou as 
decorrentes de aumento 
transitório no volume de trabalho. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
MOTORISTA D - ÔNIBUS 
ESCOLAR 

 
40h 

Atividades Técnicas especializadas 
necessárias à implantação de 
órgãos ou entidades ou novas 
atribuições definidas para 
organizações existentes ou as 
decorrentes de aumento 
transitório no volume de trabalho. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 



 
NUTRICIONISTA 

 
30h 

Atividades Técnicas especializadas 
necessárias à implantação de 
órgãos ou entidades ou novas 
atribuições definidas para 
organizações existentes ou as 
decorrentes de aumento 
transitório no volume de trabalho. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

 
30h 

Atvidades Didático pedagógicas em 
escolas municipais. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR A - POLIVALENTE 
(ZONA URBANA) 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR A - POLIVALENTE 
(ZONA RURAL) 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR A – POLIVALENTE 
– ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO 

 
30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR B – CIÊNCIAS 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
PROFESSOR B - EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 
30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR B - GEOGRAFIA 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR B - HISTÓRIA 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
PROFESSOR B - INGLÊS 

 
        30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR B - MATEMÁTICA 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PROFESSOR B - PORTUGUÊS 

30h 

Admissão de professor substituto; Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 



da data da contratação. 

 
PSICÓLOGO EDUCACIONAL 

 
30h 

Atividades Técnicas especializadas 
necessárias à implantação de 
órgãos ou entidades ou novas 
atribuições definidas para 
organizações existentes ou as 
decorrentes de aumento 
transitório no volume de trabalho. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

CONTRATO 
PRAZO DOS CONTRATOS 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
Microárea 10 (Zona Rural) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
Microárea 11 (Zona Rural) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
Microárea 12 (Zona Rural) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
Microárea 21 (Zona Rural) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
Microárea 16 (Zona Rural) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 
Microárea 05 (Zona Rural) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

AGENTE DE COMBATE A 
EDEMIAS 

40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
ASSISTENTE SOCIAL (NASF) 

 
30h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTÁRIO (CEO) 

 
 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 



 
AUXILIAR DE CONSULTORIO 
DENTÁRIO(PSF) 

 
 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
ODONTÓLOGO (CEO) 

 
20h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
ODONTÓLOGO (PSF) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
ENFERMEIRO (POLICLINICA) 

Plantão de 
24h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
ENFERMEIRO (PSF) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
FISIOTERAPEUTA (NASF) 

 
30h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
FISIOTERAPEUTA 
(POLICLINICA) 

 
30h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
MÉDICO (PSF) 

 
40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
NUTRICIONISTA (NASF) 

30h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
PSICÓLOGO (NASF) 

 30h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
(PSF) 40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 (POLICLINICA) 

40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 



FARMACÊUTICO 40h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

PSICÓLOGO  30h 

Assistência em emergência a saúde 
pública; 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 
CARGOS 

CARGA 
HORÁRIA 

CONTRATO 
PRAZO DOS CONTRATOS 

 
MOTORISTA B 

 
40h 

Atividades Técnicas especializadas 
necessárias à implantação de 
órgãos ou entidades ou novas 
atribuições definidas para 
organizações existentes ou as 
decorrentes de aumento 
transitório no volume de trabalho. 

Período de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por 
igual período a critério da 
administração pública, a contar 
da data da contratação. 

 
 
 

5.2 O Processo Seletivo tem por objetivo atender as necessidades de contratação 
temporária de acordo com as condições e prazos previstos na Lei 496/2021. 
 
5.3 As Contratações serão feitas por tempo determinado, observados os prazos 
máximos constantes no Art.2° e Art.4°, Lei n°496/2021:  
 
5.4 Em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público de 
acordo com o Art.2°, Lei n° 496/2021, o Município poderá recorrer a prorrogação 
dos prazos constantes na mesma Lei, a saber:  
             I – Assistência a situação de calamidade pública; 
 II – Assistência em emergência a saúde pública; 
 III – Admissão de professor substituto; 
 IV –atividades: 
  

a) Técnica especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com 
prazo determinado, mediante convênios ou outros termos de gestão 
associada.  

b) Técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou 
entidades ou novas atribuições definidas para organizações 
existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de 
trabalho.  

c) Técnica especializadas de tecnologia da informação, de comunicação 
e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pela alínea i e 
que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou 
entidade.  

d) Didático pedagógicas em escolas municipais.  
 
V – combate a emergências ambientais na hipótese de declaração, pela 
Secretaria Municipal de meio ambiente, da existência de emergência 
ambiental na região específica.  
 
 



 
 

 
5.5 Art. 4°, Lei n° 496/2021. As contratações serão feitas por tempo 
determinado, observados os seguintes prazos máximos:  

 
I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II e V do Caput do Art. 2° (Lei 

496/2021;) 

II – 1 (um) ano, nos casos do inciso III, Caput do Art. 2° (Lei 496/2021); 

III – 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “a” e “d” do inciso IV Caput do 

Art. 2° (Lei 496/2021); 

IV – 4 (Quatro) anos, nos casos das alíneas “b” e “c” do inciso IV Caput do 

Art. 2° (Lei 496/2021) 

 
 
 

O restante dos itens permanecem inalterados. 
 

JOSMAR LACERDA MARTINS  
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

20 de dezembro de 2021. 
 

 

 

 

 


