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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA /SESAPI Nº 001/13 

 

 

O Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí - 

SESAPI/DUVAS/GVS, faz tornar pública seleção para a contratação temporária de Técnico 

em Necrópsia e Técnico em histologia para exercer atividades no Serviço de Verificação de 

Óbito no âmbito estadual, de acordo com as normas insculpidas nas Leis estaduais nº 5.309, 

de 17/07/03, e 5.866, de 13/06/09.  

 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO 

1.1 O objeto desta seleção é contratar temporariamente Técnico em Necrópsia e Técnico em 

histologia, com qualificação e experiência na área, para exercerem atividades no Serviço de 

Verificação de Óbito no âmbito estadual, durante o período de 12 meses, a contar da data de 

assinatura do contrato, podendo ser renovado por mais 12 meses. 

 

Nº DE 

ORDEM 
PROFISSIONAL QUANTIDADE JORNADA 

VALOR 

TOTAL 

(MENSAL) 

01 
Técnico em 

Necrópsia 
04 

Plantão de 24h 

com 72h de 

folga 
R$ 1.500,00 

02 
Técnico em 

histologia 
01 40h semanal R$ 1.500,00 

 

1.2 Haverá um classificado além do número de vagas para o cadastro de reserva. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Rede Nacional de Serviços de verificação de óbito e Esclarecimento de Causa Mortis 

(SVO), foi instituída pela portaria 1.405 de 20/06/2006, tendo dentre outras funções, a 

execução de necrópsia de pessoas falecidas de morte natural sem assistência médica ou com 

assistência médica desde que tenha identidade desconhecida. Este serviço deve conceder 

absoluta prioridade ao esclarecimento da causa mortis de casos de interesse da vigilância 

epidemiológica, de óbitos suspeitos de causa de notificação compulsória ou de agravos 

inusitados. O estado do Piauí encontra-se em atraso no tocante a implantação do seu SVO e 

a falta de profissionais técnicos para a execução das atividades que lhe são cabíveis, tem 

contribuído de forma significativa para este atraso e, por conseguinte, trazido prejuízos à 

elucidação da etiologia dos óbitos. Ressalte-se que não existe no quadro de servidores do 

estado a categoria de Técnico em Necropsia nem a de Técnico em histologia, o que vem 

justificar esta solicitação de contratação temporária, enquanto o cargo não é criado 

legalmente. Destaca-se ainda o fato de o Estado está na iminência de perder os recursos 

transferidos pelo Ministério da Saúde, para o custeio das despesas com o citado SVO. 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS E DE PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 
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3.1 Poderão participar da presente seleção os profissionais que realizarem as inscrições, em 

tempo hábil, e que apresentem todas as documentações necessárias. 

3.2 É vedada a participação de pessoa jurídica, dos responsáveis pela elaboração da seleção, 

de servidor, de ocupante exclusivo de cargo comissionado, no âmbito dos Poderes federal, 

estadual, distrital e municipal, de parente até 4º grau de membro da comissão, empregados e 

servidores das subsidiárias e controladoras dos entes públicos. 

3.3. A prestação dos serviços ocorrerá no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do 

Piauí/Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde e Hospital Getúlio Vargas (SESAPI/DUVAS 

e HGV). 

3.4. O objeto desta seleção deverá ser executado dentro de 12 (doze) meses, após a assinatura 

do respectivo contrato, prorrogáveis por mais 12 meses. 

3.5 Prazo de validade do teste é de 12 (doze) meses a contar de sua homologação, prorrogável 

por mais 12 (doze) meses. 

 

4. DA HABILITAÇÃO 

4.1 A habilitação a presente seleção será feita mediante preenchimento de formulário de 

inscrição (ANEXO I) dos candidatos que apresentarem os documentos abaixo listados, para a 

função a que concorrer, no período de 02 a 03/12/2013, no horário de 7:30 às 13:30 horas, na 

Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde (DUVAS/SESAPI), localizada na Rua 

Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, S/N  - Prédio anexo do Instituto de Doenças 

Topicais Natan Portela, 2º andar, Centro-Sul,. Não haverá pagamento de taxas. 

4.2 Documentos para habilitação: 

a) cópia do RG; 

b) cópia do CPF; 

c) comprovante de endereço; 

d) Cópia do certificado de conclusão de 2º grau. 

e) Currículo comprovando capacitação e experiência na área de necropsia, para técnico em 

necropsia e na área de histologia, para técnico em histologia. 

4.2.1. Os documentos podem ser apresentados por cópia simples (acompanhada dos originais) 

para conferência e autenticação. 

4.2.2. No ato de inscrição a Comissão de Seleção conferirá a documentação apresentada e 

cientificará ao candidato quanto à sua habilitação ou não, conforme o caso. 

 

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EXIGIDAS PARA OS CARGOS OBJETO 

DESTE EDITAL 

 

5.1 TÉCNICO EM NECRÓPSIA: 
5.1.1 Instrumentação para necrópsia. 

5.1.2 Apoio para o médico patologista no preenchimento de formulários e protocolos de 

liberação dos cadáveres. 

5.1.3 Conhecimentos gerais sobre anatomia humana, planos de delimitação do corpo e eixos, 

técnicas de dissecção anatômica das diversas regiões do corpo. 

5.1.4 Identificação adequada dos cadáveres, protocolos para cadáveres não identificados. 

5.1.5 Técnica de transporte de cadáveres. 
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5.1.6 Técnicas de coleta e conservação de materiais para exames laboratoriais, toxicológicos, 

citológicos e histopatológicos. 

5.1.7 Recomposição dos cadáveres pós-necrópsia, higienização final dos cadáveres.  

 

5.2 TÉCNICO EM HISTOLOGIA: 

5.2.1 Métodos de fixação dos tecidos e esfregaços. 

5.2.2 Preparo de soluções utilizadas no processamento de tecidos e colorações de lâminas 

histológicas em hematoxilina-eosina. 

5.2.3 Técnicas de processamento histológico, cortes em micrótomo rotativo convencional e de 

congelação, colorações para tecidos e exames citológicos. 

5.2.4 Manuseio de amostras teciduais e substâncias químicas. 

5.2.5 Instrumentação laboratorial e arquivos de requisições, blocos de parafina e lâminas 

histológicas/citológicas. 

5.2.6 Técnicas de assepsia no trabalho histológico. 

 

6. DO JULGAMENTO 

6.1. A avaliação será por meio de análise curricular, levando-se em consideração a 

experiência prévia na área de necrópsia, para técnico em necropsia e histologia para técnico 

em histologia. 

6.2. A classificação dos candidatos obedecerá ao critério, experiência com as atividades das 

respectivas áreas de técnico em necropsia e técnico em histologia, obtendo maior pontuação 

aqueles que apresentarem maior tempo de experiência.  

6.3. Não gera direito à contratação a classificação fora das vagas selecionadas pelo presente 

edital. 

6.4. Após o resultado final não cabe desistência de contratação, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo órgão contratante. 

6.5. Em caso de empate a classificação recairá sobre o candidato de maior idade civil. 

6.6. A Comissão de Seleção poderá diligenciar no sentido de esclarecer ou complementar a 

qualificação do candidato, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da documentação apresentada pelo candidato. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO 

7.1. A Comissão de Seleção dará publicidade ao resultado da seleção no dia 04/12/2013, no 

site da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), sendo o prazo para a interposição de 

recursos por meio de formulário, no dia 05/12/2013 (ANEXO II), os quais devem ser 

encaminhados à Diretoria de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde (DUVAS/SESAPI) 

7.2. A divulgação do resultado final será dia 06/12/2013, no site da SESAPI. 

 

8. DO CONTRATO 

8.1. O candidato vencedor será convocado para assinatura do respectivo contrato em até 07 

(sete) dias contados da homologação da seleção. 

8.2. A recusa injustificada da assinatura do contrato faculta a SESAPI a convocar os 

classificados remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

8.3. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 12 (doze). 
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. 

 

 

9. DA FONTE DE RECURSOS 

9.1. A presente seleção onera recursos consonantes as seguintes informações: 

- Fonte de Recursos: Tesouro. 

- Elemento de Despesa: outros serviços de terceiro, pessoa física. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento ao contratado ocorrerá mediante crédito em conta-corrente. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Fica assegurado à SESAPI, por critério de conveniência ou oportunidade, o direito de: 

a) adiar a data de abertura da seleção; 

b) aceitar ou rejeitar qualquer inscrição, revogar a seleção por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anulá-la por ilegalidade de 

ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado, a 

qualquer tempo antes da homologação; 

c) alterar as condições desta seleção, as especificações e qualquer documento pertinente, 

fixando novo prazo para inscrição. 

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, consoante as disposições 

da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, bem como as normas em vigor para a 

Administração Pública. 

 

 

 

 

Teresina, 27 de novembro de 2013. 

 

 

 

_________________________________ 

Ernani de Paiva Maia 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ 
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA / SESAPI / NIS Nº 001/2013 

 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome do candidato:     

Endereço:    

Cidade:  Estado:   

RG:  CPF:  

Telefone:  E-mail:  

 

Documentação anexada: 

 

(    ) RG; 

(    ) CPF; 

(    ) Cópia do comprovante de endereço; 

(   ) Cópia do certificado de conclusão do 2º grau fornecido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC. 

(    ) Cópia do currículo comprovado; 

(   ) Declaração de disponibilidade de horário para o desenvolvimento do trabalho 

Preenchimento legível e sem rasuras, em letra de forma, a cargo do candidato. 
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Solicito minha inscrição no Certame Seletivo Simplificado de que trata o Edital SESAPI 

/DUVAS/GVS 002/2013 da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, para as função supra, por 

tempo determinado, oportunidade em que declaro ter pleno conhecimento de todas as 

condições estabelecidas no citado Edital. 

 

 

Teresina (PI), ____/____/____ 

 

 

________________________________ 

(Assinatura do candidato-igual RG) 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA/SESAPI Nº___ 

PORTARIA SESAPI/GVS Nº 001/2013 

 

 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 

 

 

Eu, ________________________________________, CPF: ____________________, neste 

processo de seleção pública para os cargos de  Técnico de necropsia e Técnico em histologia, 

nº de inscrição _____________, venho solicitar revisão com a seguinte justificativa: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Teresina, ____ de 28 de novembro de 2013 . 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM 

 

 

Eu,__________________________________________________________________ 

RG Nº ____________ Org. Emis._________, CPF,___________________________, Declaro 

para os devidos fins que TENHO DISPONIBILIDADE PARA VIAGEM ao interior do 

Estado de acordo com a necessidade desta Secretaria. 

 


