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EDITAL COMPLETO 

 
PROCESSO SELETIVO N.º 001/2019 

 
A Organização Social - Instituto Social Med Life, torna público que realizará no Município de Bragança Paulista, a 
abertura de Processo Seletivo nº 001/2019 de Provas e de Provas e Títulos de caráter classificatório e eliminatório 
para provimento das vagas temporárias dos empregos constantes do quadro abaixo, sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, das que vierem a vagar ou que tiverem novas vagas criadas, durante a 
vigência do presente certame, o qual reger-se-á pelas instruções especiais contidas neste Edital e demais disposições 
legais vigentes. 
 
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 -  A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da S. R. Digitalizações e 

Serviços Eireli-Me.  

1.1.1 - As provas serão aplicadas na cidade de Bragança Paulista-SP. 

1.1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo divulgadas, até sua homologação, no site 
concursos.srdigitalizacoes.com.br. A partir da homologação as publicações serão feitas exclusivamente pelo 
Instituto Med Life em seus órgãos de publicação. 

1.1.3 - Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, a 
critério da S. R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me., poderão ser realizadas em outras cidades próximas.  

1.1.4 - Os Empregos, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para 
Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária semanal, o vencimento mensal, valor da taxa de inscrição e 
Escolaridade são os estabelecidos na tabela abaixo: 

Nomenclatura 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal  

Venc. 
(R$) 

 

Taxa 
Inscr. 

R$ 
Escolaridade 

Total AC PcD 

Braçal 04 04 - 40 1.220,00 40,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Eletricista 01 01 - 40 1.800,00 40,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Encanador 01 01 - 40 1.400,00 40,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Pedreiro 01 01 - 40 1.400,00 40,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Servente CR CR - 40 1.220,00 40,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Motorista CR CR - 40 1.530,00 40,00 
Ensino Fundamental Completo + 
CNH Categoria “D” ou superior 

Auxiliar Administrativo CR CR - 40 1.350,00 50,00 Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Farmácia 10 08 02 40 1.350,00 50,00 Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Saúde Bucal CR CR - 40 1.350,00 50,00 Ensino Médio Completo 

Técnico de Enfermagem CR CR - 40 1.787,00 50,00 
Ensino Médio Completo + Curso 

Técnico em Enfermagem + Registro 
Ativo no COREN 
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Assistente Social CR CR - 20 2.000,00 80,00 
Ensino Superior em Serviço Social + 

Registro Ativo no CRESS 

Dentista CR CR - 40 4.500,00 80,00 
Ensino Superior em Odontologia + 

Registro Ativo no CRO 

Educador Físico CR CR - 40 2.450,00 80,00 

Ensino Superior Completo com 
Bacharelado (Resolução CNE/CES 

07/04) e/ou Licenciatura Plena 
(Resolução CFE 03/87) em Educação 

Física + Registro Ativo no CREF 

Enfermeiro 03 03 - 20 2.295,00 80,00 
Ensino Superior em Enfermagem + 

Registro Ativo no COREN 

Enfermeiro CR CR - 40 4.590,00 80,00 
Ensino Superior em Enfermagem + 

Registro Ativo no COREN 

Farmacêutico 03 03 - 40 3.070,00 80,00 
Ensino de Nível Superior em 

Farmácia + Registro Ativo no CRF 

Fisioterapeuta CR CR - 20 2.000,00 80,00 
Ensino Superior em Fisioterapia + 

Registro Ativo no CREFITO 

Fonoaudiólogo 04 04 - 20 2.000,00 80,00 
Ensino Superior em Fonoaudiologia 

+ Registro Ativo no CREFONO 

Nutricionista CR CR - 20 2.000,00 80,00 
Ensino de Nível Superior em 

Nutrição + Registro Ativo no CRN 

Psicólogo CR CR - 40 3.000,00 80,00 
Ensino de Nível Superior em 

Psicologia + Registro Ativo no CRP 

   
1.1.5 - As vagas constantes do quadro acima decorrem da formalização do Contrato de Gestão firmado entre o 

Município de Bragança Paulista/SP e o Instituto Med Life. 

1.1.6 -  O presente processo seletivo visa garantir a impessoalidade (art. 37, “caput”, CF/88) no processo de 
contratação, havendo apenas a expectativa de contratação, desde que haja a disponibilidade da vaga e o 
candidato ostente a condição de “APROVADO” no presente processo seletivo, tudo nos termos do art. 8º, do 
REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS 
E BENEFÍCIOS (Anexo II). 

1.1.7 -  O presente processo seletivo respeita as disposições do REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS. 

1.1.8 -  As vagas existentes são as constantes do quadro acima, todavia os candidatos considerados 
“CLASSIFICADOS” (que não passarem dentre o número de vagas existentes) poderão ser chamados a 
qualquer tempo, dentro do prazo de validade do processo seletivo, para assumirem as vagas que vierem a 
surgir, nas respectivas Unidades de Saúde onde haja necessidade. 

1.1.9 -  O quadro resumo acima tem como supedâneo o art. 444 combinado com o art. 611-A, ambos da CLT, 
consubstanciando acordo individual entre as partes (contratante e candidato). 

1.2 -  O Conteúdo Programático está disponível no Anexo I deste Edital. 

1.3 -  O Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios 
consta no Anexo II deste Edital. 

1.4 - A descrição das funções consta no Anexo III deste Edital. 

      
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do 

Processo Seletivo estabelecidos no presente Edital e na Legislação Federal pertinente. 
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2.1.1 - O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer 
erro e omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para contratação, 
especificados neste Edital. 

2.1.2 - Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento das funções e entregar quando 
da contratação, a comprovação de: 

I.  ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 

II.  ter até a data da contratação, idade mínima de 18 anos; 

III.  estar quite com as obrigações eleitorais; 

IV.  estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 

V.  gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada por avaliação 
médica; 

VI.  não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 

VII.  não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em 
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 

VIII.  não ocupar função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da Constituição 
Federal; 

IX.  possuir os requisitos mínimos exigidos para a função, constantes do presente edital. 

2.2  - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet no site concursos.srdigitalizacoes.com.br a partir das 
08h:00min do dia 05 de dezembro de 2019 até às 18h:00min do dia 20 de dezembro de 2019, devendo para 
tanto o interessado proceder da seguinte forma: 

2.2.1 - Para inscrever-se pela internet o candidato deverá ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e 
corretamente a ficha de inscrição seguindo os procedimentos abaixo: 

a) Acessar o site concursos.srdigitalizacoes.com.br. 

b) Clicar no Concurso desejado; em seguida clique em Inscrições Online (ícone verde do lado direito); digite 
seu CPF e faça seu cadastro. Verifique atentamente se os dados cadastrados estão corretos. Selecione a 
vaga desejada e clique em Continuar.  

c) Será gerado automaticamente o seu boleto para pagamento. Imprima o boleto bancário da SICOOB - 
Banco 756, confira se os números são correspondentes conforme abaixo e pague preferencialmente em 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS. Caso os números no boleto sejam diferentes NÃO pague o boleto e solicite a 
2ª via. 

 

 

 

 

d) A S.R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento do 
cadastro, na escolha da função sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

e) O pagamento do boleto deverá ser feito até a data do vencimento (23/12/2019), respeitando-se para 
tanto o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser 
processada e recebida. O Instituto Med Life e a S.R. Digitalizações não se responsabilizam por pagamentos 
efetuados em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por agendamento não processados. 

f) O pagamento do boleto efetuado através do Internet Banking deverá ser feito até o horário limite do 
banco ao qual o candidato irá quitar o mesmo. Caso o pagamento seja efetuado na data de vencimento, 
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porém após o horário limite de pagamentos do banco ao qual o candidato irá quitar o boleto, a inscrição 
não será processada e não haverá devolução da taxa de inscrição. 

g) Não serão validadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado ou confirmado após o horário 
limite de compensação bancária do dia 23 de dezembro de 2019. 

h) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portador de Necessidades Especiais deverão 
encaminhar via SEDEX o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição 
especial para a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada, 
para S. R. Digitalizações e Serviços Eireli-Me, sita a Rua Jesuíno Pereira dos Santos, 204 – Jardim Santo 
Antônio - CEP 14680-000 – Jardinópolis – SP. O Laudo Médico só será considerado válido se emitido nos 
últimos 12 (doze) meses. 

2.2.2 - Na data seguinte ao pagamento, conferir no site se os dados da inscrição efetuada pela internet foram 
recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em 
contato com a S.R. Digitalizações, pelo telefone (16) 99144-5786, para verificar o ocorrido.  

2.2.3 - Após a homologação das inscrições para imprimir o cartão de convocação basta digitar o seu CPF e Senha 
na Área do Candidato, em Situação do Pagamento, clicar em Mais informações e clique em IMPRIMIR 
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO.  

2.2.4 - A S.R. Digitalizações não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma.  

2.2.5 - Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais, efetuada após o horário limite do 
banco ou após o vencimento, em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa 
de inscrição, seja qual for o motivo alegado exceto em caso de cancelamento do certame pelo Instituto Med 
Life.    

2.2.6 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de cancelamento da mesma, mudança de função escolhida, 
nem mesmo transferência para terceiros, seja qual for o motivo alegado.  

2.2.7 - Os candidatos deverão inscrever-se para apenas uma função. Se, eventualmente o candidato se inscrever 
para mais de uma função, caso haja compatibilidade de datas e horários de provas, valerá a inscrição da 
função para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo vedada a mudança após a assinatura. 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
 

3.1 - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 e suas alterações posteriores 
que regulamentam a Lei 7853/89, reservado às pessoas com deficiência, aprovadas e classificadas dentro 
dos limites estabelecidos no presente edital, terão reserva de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para 
cada função, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do 
presente Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência.  

3.1.1 - Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 
formada 01 (uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga 
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do 
número de vagas para as funções.  

3.2 - Considera-se Pessoa com Deficiência (PcD) aquela que se enquadra nas categorias discriminadas no Decreto 
nº 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, assim definidas:  

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando–se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
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deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho das funções; 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 41 (quarenta e um) decibéis (Db) ou mais, aferida 
por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz; 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que, 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 
for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores; 

d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde 
e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho; 

e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
3.3 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 

particularmente, em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao 
dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.   

3.4 - O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários para 
realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial 
para cadeirante etc.). 

3.5 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via SEDEX a via original ou 
cópia autenticada do Laudo Médico emitido nos últimos 12 (doze) meses, para a S.R. Digitalizações, situada 
na Rua Jesuíno Pereira dos Santos, 204 - Jardim Santo Antônio - CEP 14680-000 - Jardinópolis-SP, postando 
até o último dia de inscrição: 

a) Requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 
município/certame para o qual se inscreveu;  

b) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;  

c) Solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência).   

3.5.1 - Para efeito dos prazos estipulados no item 3.5, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 

3.7 - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato 
com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação.  

3.8 - Às pessoas com deficiência visual (cegos) serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas 
deverão ser transcritas também em Braile ou será oferecido Fiscal Ledor e suas respostas serão transcritas 
fielmente no cartão de respostas pelo mesmo e gravadas em áudio e vídeo. Os referidos candidatos 
deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de 
soroban. Às pessoas com deficiência visual (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho 
e letra correspondente a corpo 24.  

3.9 - A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos.  

3.10 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, com estrita observância da ordem classificatória.    
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3.11 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados 
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos 
alegados.  

3.12 - Ao ser convocado para contratação, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado 
pelo Instituto Med Life, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como pessoa com 
deficiência ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. Será eliminado da lista 
de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, 
devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.  

3.13 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
readaptação das funções e de aposentadoria por invalidez.  

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS  

4.1 - O Processo Seletivo será de Prova de caráter classificatório e eliminatório e Títulos de caráter 

classificatório. 

4.2 - A duração da prova objetiva para todos os empregos será de 2h00 (duas horas), já incluído o tempo para o 
preenchimento da folha de respostas. 

4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:   

- Cédula de Identidade - RG;  
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
- Certificado Militar;  
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte.  

4.4 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla 

escolha, na forma estabelecida no presente Edital.  

4.5 - Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Processo Seletivo: qualquer espécie de 

consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou 

anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, 

smartphones, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 

transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros 

acessórios similares.   

4.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado 

pela Coordenação do Processo Seletivo.  

4.7 -  O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 45 (quarenta e cinco) minutos do 
horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da 
Sala a respectiva folha de respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham 
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada.  

4.8 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar juntamente 

com o fiscal, a ata testemunhando que o malote contendo o envelope com as folhas de respostas foi 

devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.  
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5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E NÚMERO DE QUESTÕES  

5.1  -  PROVA OBJETIVA 
 

Empregos Provas Objetiva 
Nº de 

Questões 
Valoração das 

Questões 

Braçal 
Servente 

Língua Portuguesa 
Matemática 

15 
15 

3,333 
3,333 

Eletricista 
Encanador 
Motorista  
Pedreiro  

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

2,50 
2,50 
5,00 

Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Farmácia  
Auxiliar de Saúde Bucal 
Educador Físico 
Técnico de Enfermagem 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
06 
04 
10 

2,50 
2,50 
2,50 
5,00 

Assistente Social 
Dentista 
Enfermeiro 
Farmacêutico 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Nutricionista 
Psicólogo 

Língua Portuguesa 
Sistema Único de Saúde 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

2,50 
2,50 
5,00 

 
 

5.2  -  A classificação final dos candidatos obedecerá a ordem decrescente de notas ou média, de acordo com o 
item 12 deste Edital. 

6.  DAS MATÉRIAS  

6.1 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo I do 

presente Edital.  

7. DOS TÍTULOS 
  

7.1 - O Processo Seletivo será de provas com valoração de títulos, para as funções de nível superior. 
 
7.2  -  A pontuação obtida com os títulos será acrescida na nota da prova objetiva somente para os candidatos 

classificados. 

7.3  - Os títulos para efeito de sua validade deverão ser entregues no dia da realização da prova objetiva e ao 
término da mesma, em local a ser informado durante a realização da prova objetiva. 

7.4  -  A contagem dos títulos não poderá exceder a 3,00 (três) pontos, conforme tabela abaixo: 

 Títulos 
Pontuação 
Atribuída 

Nº Máximo de 
Documentos 

Diploma de conclusão de Curso de Doutorado 2,00 1 

Diploma de conclusão de Curso de Mestrado 1,00 1 

Diploma de conclusão de Curso de Especialização (mínimo de 360 horas), em 
nível de pós-graduação. 

0,50 2 
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7.5  -  Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as atribuições do 
emprego em Processo Seletivo, não sendo possível o cômputo cumulativo dos títulos de Mestrado e 
Doutorado. 

7.6  -  O candidato que se inscrever para mais de um emprego deverá entregar os títulos para cada inscrição, não 
sendo considerados em hipótese alguma os mesmos títulos apresentados para empregos diferentes. 

7.7  -  Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo 
assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão do 
curso. 

7.8  - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas em cartório. 

7.9  -  Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentou no dia da prova.  

7.10 - Não serão considerados os títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário estabelecido e 
estes deverão ser apresentados e entregues em envelope LACRADO, anexando na parte externa do 
envelope o Formulário de Entrega de Títulos, disponível no endereço eletrônico 
concursos.srdigitalizacoes.com.br, preenchendo com o número de inscrição, nome completo, o Emprego 
pretendido e a relação de títulos entregues, deixando livre apenas o canhoto para comprovação da entrega, 
que lhe será devolvido. 

7.11  - Em que pese os títulos serem apresentados na data da prova, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva.  

7.12  -  Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. 
Quando o título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, 
sob pena de ser considerado pré-requisito e não título. 

8.   DAS NORMAS  

8.1 -  DIA - LOCAL - HORÁRIO - A data provável para a realização das provas objetivas será dia 05 de janeiro de 
2020 (Domingo), em local e horário a ser divulgado posteriormente, juntamente com a homologação das 
inscrições. 

8.1.2 -   Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a S.R. 
Digitalizações e o Instituto Med Life poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação 
das provas em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações 
oficiais e por meio do site.    

8.2 - Será disponibilizado no site da S.R. Digitalizações, até a data anterior a aplicação das provas, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.  

8.3 -  COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agenda 
eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou 
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, 
turbantes, chapelarias e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares. O candidato 
que for flagrado na sala de provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será excluído do Processo 
Seletivo.  

8.3.1 -  O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter 
justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer 
problema, o candidato poderá ser excluído do Processo Seletivo.  
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8.3.2 - Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelho celular, contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em invólucro 
fornecidos pela S.R. Digitalizações, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e colocados 
embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos 
plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato.   

8.3.3 - O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular fora 
da embalagem lacrada fornecida pela S.R. Digitalizações, mesmo que off-line (desligado) – ou dentro dela, 
porém on-line (ligado) será excluído do Processo Seletivo, podendo, se quiser, continuar fazendo a prova, 
mas ciente de sua exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude em 
concursos/processos seletivos. Ao concluir a prova e deixar a sala, o candidato deverá manter desligado o 
celular até a saída do prédio.   

8.3.4 - Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização da prova, nem por danos neles causados.  

8.3.5 - Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo designado pela S.R. Digitalizações e aos Fiscais, o direito 
de tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e 
correta das provas, bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo 
comportamento for considerado inadequado, tais como:  

a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;   

b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas e/ou qualquer outro material de aplicação da prova;   

c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido 
pela empresa S.R. Digitalizações;   

d) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;  

e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.  

8.3.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Processo Seletivo.  

8.3.7 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização 
das provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do 
candidato no Processo Seletivo.   

8.3.8 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela 
guarda da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.  

8.4 -  O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.    

8.5 -  A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 
para a correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.  

8.6 -  O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 45 (quarenta e cinco) 
minutos do horário estabelecido no Edital para início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala 
respectiva folha de respostas.   

8.7 -  Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim de 
assinar juntamente com o fiscal, a ata testemunhando que o malote contendo o envelope com as folhas 
de respostas foi devidamente lacrado, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.  
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8.8 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.  

8.9 -  Os gabaritos preliminares serão disponibilizados no site, entre as 13h e 18h, subsequente à data da 
aplicação da prova, e permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias.  

8.10 -  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Processo Seletivo, no site da S.R. Digitalizações, os quais serão afixados 
também nos quadros de aviso do Instituto Med Life, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço.  

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

9.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 
preferência os seguintes:  

a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada.  

b) maior idade.  

c) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos se houver. 

d) maior nota na prova de Língua Portuguesa. 

9.1.1 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se 
dará por meio de sorteio.  

9.1.2 - O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu 
número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da 
extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:  

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente;  

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.  

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA  

10.1 -  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter classificatório e 
eliminatório.  

10.2 -  A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:  

   NPO =    100     x NAP 
    TQP 

ONDE: 

NPO = Nota da prova objetiva 

TQP = Total de questões da prova 

NAP = Número de acertos na prova 

10.3 -   Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.  

10.4 -  O candidato que não auferir no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Processo Seletivo.  

11.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA PRÁTICA  

1.1  -  Não haverá prova prática. 
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12. DO RESULTADO FINAL  

12.1 - Para os empregos somente com prova objetiva, o resultado final será a nota obtida com o número de 
pontos auferidos na prova. 

12.3  - Para o emprego de nível superior, o resultado final será a soma das notas obtidas com o número de pontos 
auferidos na prova objetiva, acrescido da pontuação dos títulos, se houver. 

13.  DOS RECURSOS  

13.1 - Caberá recurso relativamente: 
a) ao indeferimento de inscrição como pessoa com deficiência;  

b) à aplicação da prova objetiva;  

c) à aplicação da prova de títulos;   

d) ao gabarito da prova objetiva;  

e) ao resultado/nota atribuída à prova objetiva;  

f) ao resultado da pontuação da prova de títulos;   

13.2  -  O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias corridos, contados da data da divulgação ou do 
fato que lhe deu origem.  

13.3  -  Para recorrer o candidato deverá:  
- acessar o site concursos.srdigitalizacoes.com.br;    
- acessar a área do candidato através de login e senha; 
- em seguida clicar em RECURSOS e preencher os campos solicitados.  

13.3.1 - Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax ou por meio de 
protocolo pessoal no órgão realizador.   

13.4 - Caberá à S.R. Digitalizações decidir sobre a anulação ou troca de alternativas de questões julgadas 
irregulares. Julgados os recursos, no prazo máximo de 4 (quatro) dias após o recebimento dos recursos 
válidos, em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo algum recurso julgado procedente e apto a alterar 
o gabarito geral já divulgado, será divulgado um novo gabarito, com as modificações necessárias para 
conhecimento dos candidatos, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias, não cabendo recurso 
nesta etapa.   

13.4.1 - Em caso de anulação de questões, por falta de alternativa correta ou qualquer outro motivo, estas serão 
consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os 
candidatos presentes na prova que não os obtiveram, independente de recurso.  

13.5 - Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso 
de constatação de irregularidades de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura 
conceituada, referência bibliográfica e argumentação plausível.  

13.6  -  Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo serão 
julgados como “improcedente”, sem julgamento de mérito.   

13.7  -  A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, sendo sua decisão 
soberana, razão pela qual não cabe recurso adicional pelo mesmo motivo, ou seja, revisão de recurso, de 
recurso do recurso ou de recurso de gabarito definitivo.  

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 -  A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do 
Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital.  

14.2  -  O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que decorrido 
implicará a aceitação integral dos seus termos. 

14.3 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 
que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.  
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14.4 - A S.R. Digitalizações, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Processo Seletivo.  

14.5 - Considerando que já está em vigor o Novo Acordo Ortográfico, será considerado correto somente a nova 
regra ortográfica. (Decreto nº 7875, de 27/12/2012).  

14.6 - As questões de Língua Portuguesa são elaboradas com base na Norma Culta da Gramática da Língua 
Portuguesa e não por fontes de internet ou dicionários.  

14.7  -  A folha de respostas (gabarito) do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado preliminar 

no site concursos.srdigitalizacoes.com.br, que permanecerá disponível durante o período de recurso. 

14.8 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Processo Seletivo, as folhas de 
respostas serão incineradas.  

14.9 -  O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, 
após o resultado final.  

14.10 -  A validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado de sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período.  

14.11 -  A convocação para a contratação dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais, a critério do Instituto Med Life, sendo de responsabilidade do candidato 
classificado manter seus endereços devidamente atualizados.  

14.12 - Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da S.R. 
Digitalizações e Serviços Eireli-Me., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do 
Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se 
verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das 
medidas administrativas e judiciais cabíveis.  

14.13 - Não obstante as penalidades cabíveis, a S.R. Digitalizações poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição 
ou a prova do candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova.  

14.14 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital serão resolvidos em comum acordo pelo Instituto Med Life a e S.R. Digitalizações e 
Serviços Eireli-Me.  

14.15 -  A Homologação do Processo Seletivo poderá ser efetuada por Emprego, individualmente, ou pelo 
conjunto de Empregos constantes do presente Edital, a critério do Instituto Med Life.  

14.16 -  A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou 
nas provas, eliminarão o candidato do Processo Seletivo.  

14.17 -  Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, não se alegue ignorância, é expedido o presente 
Edital, que está publicado no endereço eletrônico concursos.srdigitalizacoes.com.br. 
 
 

 

Bragança Paulista-SP, 04 de dezembro de 2019.  
 

 
 
 

Lourival Avelino de Almeida 
Presidente do Instituto Social Med Life 
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Língua Portuguesa: Nível Fundamental Incompleto 
Substantivos (Gênero, número e grau), Artigos, Preposições, Pronomes, Adjetivos, Verbos – conjugação, comparação 
de palavras entre si (sinônimo e antônimo), Acentuação e Sinais Gráficos, Ortografia, Pontuação, análise e 
interpretação de textos.  
 

Matemática: Nível Fundamental Incompleto 
As quatro operações, medidas de tempo, noções de dúzia, arroba, dezena, centena, milhar, etc.; problemas com as 
quatro operações, problemas sobre peso, tempo, e medidas de massa, tempo, área, etc.; problemas sobre sistema 
métrico, Sistema Monetário Nacional (Real), Algarismos Romanos. 

 
Língua Portuguesa: Nível Fundamental Completo  
Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das Palavras; Classes de 
Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e 
artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência Verbal; Sinais de 
Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração (Sujeito e Predicado); 
Análise e Interpretação de Textos. 
 

Matemática: Nível Fundamental Completo  
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz 
quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana. 

 
Língua Portuguesa: Nível Médio, Técnico e Superior 
FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – Encontros Consonantais 
– Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: 
Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos genéricos das regras de 
acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais seguidas de pronomes – 
Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos – Processos de formação 
das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – Estudo dos Verbos Regulares e 
Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos Integrantes da Oração – Termos 
Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – Sintaxe de Colocação – Funções 
e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen 
– O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: Descrição – Narração – Dissertação – 
Tipos de Discurso – Qualidades de defeitos de um texto – Coesão Textual. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios 
de Linguagem.  
 

Matemática: Nível Médio e Técnico  
Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: resolução 
das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução - problemas de 1º grau; 
Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função constante; 
Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e 
Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; 
Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 
2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria 
Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
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Informática: Comum para os empregos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, 
Educador Físico e Técnico de Enfermagem 
Conhecimentos Básicos do Pacote Microsoft Office 2013 ou superior em português: Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, Uso do correio eletrônico, Internet e atalhos do teclado. 
 
Sistema Único de Saúde (SUS): Comum para os empregos de Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo  
Princípios de diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação básica do SUS: Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988; Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/90 e Lei 8.142/90; Política Nacional de Humanização (PNH). 
Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Vigilância à Saúde. Normas Operacionais Básicas – NOB-SUS 
de 1996; Pacto pela vida em defesa do SUS e de gestão - Portaria MS 399/2006; Norma Operacional de Assistência a 
Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02; 1 Controle Social do SUS. Portaria Nº 1.600, de 07 de julho de 2011. Portaria GM Nº 
2.048 de 05 de novembro de 2002. Portaria 1010 de 21 de maio de 2012. 
 

Conhecimentos Específicos: (Ordem Alfabética) 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Referência Bibliográficas: 
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller (Org.). Família: Redes, Laços e Políticas Públicas. 5 ed. São Paulo: 

Cortez, 2011 
BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública: uma tendência de geração de 

renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol 4. São Paulo: Cortez, 2008. 
BISNETO, José Augusto. Serviço Social e Saúde Mental: uma análise institucional da prática. São Paulo: Cortez, 2007. 
BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência: trajetória, projetos profissionais e 

saberes. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade brasileira: uma equação possível?. 3 ed. 

São Paulo: Cortez, 2008. 
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social. 2 ed rev. São Paulo: Cortez, 1999. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital financeiro, trabalho e questão 

social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma 

interpretação histórico-metodológica. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2008 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: Relatórios, Laudos e Pareceres. 2 ed. São Paulo: Veras, 2006 
NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 2ed. São Paulo: Cortez, 1996 
PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologias. Rio de 

Janeiro: FGV, 2005 
PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões. São Paulo: Cortez, 2008. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social. 2 ed. rev. São Paulo: Cortez, 1997 
VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. 5 ed. 

São Paulo: Cortez, 2007. 
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª 
edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. 
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - edições: 
nº 56: Assistência Social e Sociedade Civil 
nº 57: Temas Contemporâneos 
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão 
nº 71: Especial Família 
nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais 
nº 93: Trabalho e Trabalhadores 
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nº 95: Especial “Serviço Social: Memória e História” 
nº 96: Memória do Serviço Social. Políticas Públicas 
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho 
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social 
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social 
nº 100: O congresso da Virada e os 30 anos da Revista 
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profissional 
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões 
nº 103: Formação e exercício profissional 
nº 104 (Especial): Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais 
nº 105: Direitos Sociais e política pública 
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade 
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde 
nº 108 (Especial): Serviço Social no Mundo. 
Legislação: 
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 3 out. 2003. 
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 out. 1988. (Os 
Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da 
Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso); 

______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 

Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social; 
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiência; 
Código de Ética Profissional; 
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social; 
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada. 
NOB / SUAS; NOB-RH / SUAS; NOB/SUS; 
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum Vitae – Procuração – Aviso – Comunicado 
– Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta Comercial – Organograma – Fluxograma – Recebimento 
e Remessa de Correspondência  Oficial – Impostos e Taxas – Siglas e Abreviaturas – Formas de Tratamento em 
correspondências oficiais – Tipos de Correspondência – Atendimento ao público –  Noções de Protocolo – Arquivo e 
as Técnicas de Arquivamento – Assiduidade – Disciplina na execução dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho 
– Manual de Redação da Presidência da República. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; Higiene e Segurança no trabalho; Ética e trabalho; 
Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais e atendimento ao público; Noções de 
organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e saída de medicamentos. Cuidados a 
serem observados na estocagem. Dispensação de medicamentos. Reconhecimento e localização dos medicamentos. 
Interpretação de guias dos medicamentos. Noções de farmacologia. Noções de classificação de medicamentos quanto 
à classe terapêutica; Conceitos de medicamento, remédio, genérico, similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de 
fórmulas farmacêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em 
laboratório de manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. 
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Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. Balanças usadas na farmácia. Mudanças de 
estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos de separação. Processo de esterilização. 
Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. Resoluções ANVISA para a área 
farmacêutica. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e segurança. Portaria 344/98 – 
SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Programa Saúde da Família, o papel e a inserção das equipes de saúde bucal no PSF. Programa Brasil Sorridente e os 
PCs (Procedimentos coletivos); Programa de Odontologia preventiva do Ministério da Saúde. Conceitos de prevenção 
em Odontologia e a importância do uso racional do flúor. Trabalho em equipe e a inserção da ASB nessa lógica de 
trabalho. Acolhimento ao usuário do SUS. Aspectos ergonômicos aplicados ao trabalho em Odontologia e o trabalho 
a quatro mãos. Biossegurança, infecção cruzada, conceitos de esterilização e desinfecção e sua aplicação na clínica 
odontológica, manutenção correta dos equipamentos odontológicos. A administração correta do consultório 
odontológico, conhecimento do prontuário e o correto preenchimento das fichas clínicas e odontograma. O 
significado da saúde e da doença nas sociedades e o processo saúde-doença. Anatomia da cavidade bucal e anexos. 
As principais doenças da cavidade bucal. Conhecimento dos principais instrumentais e materiais odontológicos 
utilizados na clínica odontológica e seu correto uso, manuseio e armazenamento. Noções de ética em Odontologia. 
 
BRAÇAL 
A prova versará sobre Língua Portuguesa e Matemática. 
 
DENTISTA 
Dentística: semiologia, diagnóstico e tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo 
dentino-pulpar; materiais restauradores; técnicas de restauração. Radiologia: técnica radiológica; interpretação 
radiográfica; anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. 
Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames 
complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia 
periodontal; periodontia médica; epidemiologia. Endodontia: alterações pulpares e periapicais: semiologia, 
diagnóstico e tratamento; tratamentos conservadores da polpa; traumatismo alvéolo- dentário. Urgências em 
Odontologia: trauma dental; hemorragia; pericoronarite, abscessos dento-alveolares; pulpite; alveolite. 
Estomatologia: semiologia, semiotécnica, diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções de tecidos moles e 
duros; lesões cancerizáveis; semiologia, semiotécnica, diagnóstico, prevenção e tratamento de neoplasias malignas e 
benignas da cabeça e pescoço; patologiaoral. Prótese: diagnóstico, planejamento e tratamento. Cirurgia: princípios 
cirúrgicos, planejamento e técnicas cirúrgicas, frequência e complicações. Anestesiologia: técnicas anestésicas intra-
bucais; anatomia aplicada a anestesiologia; farmacologia dos anestésicos locais; acidentes e complicações em 
anestesia odontológica. Prevenção: Fluorterapia; toxologia do flúor; Fluorose: diagnóstico e tratamento. 
Farmacologia odontológica: Farmacologia e Terapêutica Medicamentosa. Odontopediatria: Práticas Preventivas em 
Odontopediatria; Dentística voltada para a odontopediatria: semiologia, diagnóstico e tratamento; proteção do 
complexo dentinopulpar; materiais restauradores; técnica de restauração atraumática; Atenção à saúde de pessoas 
com necessidades especiais; Atendimento de pacientes com doenças sistêmicas crônicas; Atendimento de pacientes 
com coagulopatias hereditárias; Atendimento de pacientes grávidas; Ética Odontológica; Código de Ética 
Odontológica; Bioética; Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção; Biossegurança. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas ao Esporte e ao lazer. Dimensões biológicas aplicadas ao 
Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; Modalidades esportivas. 
Atividade física adaptada. Paradesporto. Organização de eventos desportivos. Consciência corporal e estética do 
movimento, coreografias e danças. Esquema Corporal. Plasticidade, flexibilidade e adaptabilidade do corpo. Exercícios 
corporais orientados e/ou adaptados. Jogos de comunicação e expressão em grupo. Exercícios aeróbicos. Exercícios 
de resistência e força muscular. Exercícios de coordenação e habilidade motora. Exercícios de readequação postural. 
Alongamento. Gestão democrática e Participação da comunidade. Esporte e inclusão social: política nacional do 
esporte, planos do governo federal. Estilos de vida fisicamente ativos e a promoção da saúde: fundamentos e 
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planejamento de ações. Desenvolvimento moral infantil e sua relação com o esporte e o jogo: noção de regras, 
relações intergrupais. Crescimento físico e desenvolvimento motor. Especialização esportiva precoce: causas e 
consequências nos aspectos físico, motor cognitivo e afetivo-social. Metodologia de ensino dos jogos esportivos: 
coletivos: voleibol, handebol, basquetebol, futsal e futebol; individuais: natação atletismo, ginástica artística e rítmica, 
lutas. Primeiros socorros em situações de prática esportiva. Fisiologia do exercício: metabolismo energético, 
qualidades físicas e sua relação com a prática esportiva em esportes de curta e longa duração. Avaliação da 
aprendizagem esportiva em suas dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Questões voltadas para 
formação esportiva (situações problema). Jogos cooperativos. 
 
ELETRICISTA 
Instalação de redes elétricas aéreas e subterrâneas. Rede elétrica predial, máquinas, motores e equipamentos 
elétricos: manutenção preventiva e corretiva, diagnósticos de defeito, consertos, troca de componentes. Motores 
elétricos, transformadores e bobinas em geral. Conhecimentos de baixa, média e alta tensão. Leitura e interpretação 
de desenhos. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da função. Segurança do trabalho. 
 
ENCANADOR 
Instalações hidráulicas, rede de esgotos, rede de tubulação, instrumentos de controle de pressão, válvulas: instalação, 
modificação, conservação e manutenção. Inspeção de sistemas de distribuição de baixa e alta pressão. Materiais e 
sua utilização. Equipamentos e sua utilização. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da 
função. Segurança do trabalho. 
 
ENFERMEIRO 20 e 40 horas 
Enfermagem Geral- Fundamentação Básicas – exame físico, SSVV, higienização, prevenção e controle de infecção, 
princípios de biossegurança, princípios da administração de medicamentos (terapêutica medicamentosa, noções de 
farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise), 
prevenção de feridas e tratamento com diferentes tipos de curativos, diferentes tipos de drenos e drenagens, 
administração de dietas, oxigenioterapia, hemotransfusões, cateterismos, diálise, preparação e acompanhamento do 
paciente/cliente na realização de exame diagnóstico, coleta de material para exames. Ética Profissional/Legislação: 
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional, direitos e deveres do enfermeiro, código de ética do 
profissional enfermeiro, sistematização da assistência de enfermagem (SAE), organização do processo de trabalho em 
enfermagem (administração em enfermagem). Enfermagem em Saúde Pública: programas de saúde (mulher, homem, 
trabalhador, criança, adolescente, idoso), doenças sexualmente transmissíveis, noções de epidemiologia, programa 
nacional de imunização e imunológicos especiais, vacinas e suas indicações, doenças de notificação compulsória, 
patologias atendidas em saúde pública. Biossegurança nas ações em saúde NR 32, central de material - preparo e 
esterilização de material RDC 15. Assistência de Enfermagem à gestante, à parturiente e puérpera. Pediatria: 
Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, alimentação, patologias mais 
comuns. Atualidades em Enfermagem; Vigilância Epidemiológica (Notificação compulsória e vacinas). 
 
FARMACÊUTICO 
Farmacologia: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica - Mecanismo de 
Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações 
medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; 
Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; 
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em 
evidências. Seleção de Medicamentos: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias 
farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. 
Medicamentos Sujeitos a Controle Especial: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e 
Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares e genéricos. Ética 
Profissional: Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da 
profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de 
Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia: Determinações Sociais do Processo 
Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação 
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Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. Licitação 
e Aquisição de Produtos Farmacêuticos: Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de 
estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem de 
medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento 
de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque 
Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
FISIOTERAPEUTA 
Código de ética do Fisioterapeuta. Anatomia e Fisiologia pulmonar/respiratória adulto e pediátrica. Doenças 
pulmonares/respiratórias. Anatomia e Fisiologia cardíaca adulta e pediátrica. Doenças cardíacas. Anatomia e Fisiologia 
neurológica adulto e pediátrica. Doenças neurológicas. Desenvolvimento Neuropsicomotor. Reabilitação 
Neurofuncional. Anatomia e Fisiologia ortopédica e reumatológica adulto e infantil. Doenças ortopédicas e 
reumatológicas. Reabilitação nas seguintes patologias: Acidente Vascular Cerebral, Lesão Medular, Doenças 
vasculares, Traumas. Doenças degenerativas do Sistema Nervoso Central. Amputados. Neoplasias. Dispositivos 
Auxiliares (órteses e próteses). Avaliação e adaptação do ambiente doméstico para o idoso e pessoas com deficiência. 
Fisioterapia domiciliar para o idoso e pessoas com deficiência. Mobilização e transferências. Meios físicos para o 
tratamento da dor. Prevenção de acidentes domiciliares. Cinesiologia e Cinesioterapia. Análise e tratamento do 
Sistema Locomotor. Lei Federal nº 8.080/90 e alterações vigentes. Lei Federal nº 8.142/90. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Conhecimento de Anatomia e Fisiologia relacionada à prática fonoaudiológica. Sistema Respiratório e 
Estomatognático - respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação da fala. Alterações das funções 
estomatognáticas. Dislalias. Disfunção da ATM. Disfagia orofaríngea, neurogênica e mecânica. Disfagia em recém-
nascidos, lactentes e infantis. Desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nato. Fissuras labiopalatinas. Traumas 
de Face. Sequela de Queimadura de Face e Pescoço. Sistema músculo-esquelético: as classificações das paralisias e 
suas implicações. Desenvolvimento Humano. Períodos pré, peri e pós-natal. Linguística: fonética e fonologia. 
Psicomotricidade. Período de vocalização e de aquisição de fala, linguagem e escrita. Abordagens linguísticas: 
Comportamental (Skiner); Construtivista (Piaget); Inatista (Chomsky) e Sociointeracionista (Vygotsky). Etapas de 
aquisição da linguagem: fonético-fonológica; sintática, semântica, pragmática. Distúrbios de aprendizagem. 
Gagueira. Atraso de linguagem. Classificação dos Sistemas Nervosos: Central e Periférico, Sensorial e Motor. 
Patologias do sistema nervoso e suas implicações nos processos cognitivos e de comunicação. Doenças 
neurodegenerativas, convulsivantes e autoimunes. Encefalopatias progressivas e não progressivas como a 
Encefalopatia Crônica da Infância (ECI – ou Paralisia Cerebral). Disartria, Afasia e Paralisia Facial. Transtornos 
Funcionais Específicos: Dispraxias, Apraxias, Dislexia. Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtorno do 
Espectro Autista. Deficiência Intelectual. Distúrbios Psiquiátricos. Psicologia da Pessoa com Deficiência. Deficiência 
Física, Visual, Auditiva, Múltipla e Surdocegueira. Sistema Auditivo: formação e processamento de som. Avaliação 
Audiológica, Protetização. Avaliação, diagnóstico e tratamento do Déficit do Processamento Auditivo (central). 
Avaliação do sistema vestibular – equilíbrio. Teorias, técnicas, avaliação e tratamento das disfunções 
fonoaudiológicas. Avaliação, diagnóstico e tratamento das patologias da voz. Disfonia. Equipe multi e interdisciplinar. 
Fonoaudiologia Hospitalar: Pacientes Laringectomizados, Traqueostomizados e em Ventilação Mecânica, Atuação 
Fonoaudiológica em UTI Adulto e Infantil, Unidade Neonatal, alojamento conjunto e segmento. Biossegurança. Ética 
e Sistema Único de Saúde - SUS (princípios e diretrizes). Fonoaudiologia em instituição educacional. Classificação 
Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde – CIF. Inclusão social, educacional e no mercado de 
trabalho. Lei n.º 6.965/81, Decreto n.º 87.281/82, Código de Ética da Fonoaudiologia. Fonoaudiologia Estética. 
Fonoaudiologia preventiva. Saúde do Idoso. 
 
MOTORISTA  
Legislação de trânsito de acordo com as atualizações do CONTRAN: Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os 
seguintes tópicos: do sistema nacional de trânsito, regras gerais para circulação e conduta, dos pedestres e 
condutores de veículos não motorizados, da educação para o trânsito, da sinalização de trânsito, os sinais de trânsito, 
da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito, dos veículos, registro 
e licenciamento de veículos, da condução de escolares, da habilitação, das infrações, das penalidades, das medidas 
administrativas, do processo administrativa, dos crimes de trânsito, anexo I e Resoluções do Contran que alteram os 
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artigos do CTB. Mecânica Básica de Veículo: conhecimentos elementares do funcionamento de motor, regulagem e 
revisão de freios, verificação da bomba d´água, troca e regulagem de tensão nas correias, análise e regulagem da 
embreagem, troca de óleo, suspensão. Serviços corriqueiros de eletricidade automotiva: troca de fusíveis, lâmpadas, 
acessórios simples, etc. Direção defensiva: distância de segurança, regras para evitar colisão com o veículo da frente, 
de trás, veículo em sentido contrário, no cruzamento, em ultrapassagem, nas curvas. 
 
NUTRICIONISTA 
Código de ética do nutricionista. Fisiologia e fisiopatologia aplicadas à nutrição. Nutrição normal: balanço do 
nitrogênio, recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos de vida: 
amamentação, importância e manejo; introdução dos alimentos; alimentação na infância, do adolescente e na vida 
adulta; alimentação do idoso; alimentação na gestação, lactação e na menopausa. Nutrição nos agravos crônicos: 
diabetes, hipertensão, dislipidemias, carências nutricionais, desnutrição e obesidade. Dietoterapia: conceitos e 
objetivos. Dietoterapia aplicada ao pré e pós-operatório. Dietoterapia aplicada às cirurgias bariátricas. Dietoterapia 
do paciente crítico. Alimentação por sonda nasoentérica. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de 
avaliação. Indicadores de triagem nutricional, métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de 
farmacologia: interações alimento-medicamento. Noções de Nutrição parenteral, Nutrição e Saúde Pública: noções 
de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição calórico-proteica; diagnóstico do estado nutricional das 
populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e nutricional. Técnica Dietética: composição e classificação dos 
alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na 
manipulação de alimentos; planejamento de cardápios: fatores relacionados. Administração de serviços de 
alimentação e lactários: área física e equipamentos; planejamento e organização; supervisão e controles; cardápios 
para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia de alimentos: toxinfecções alimentares; 
controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Lei Federal nº 8.080/90 e 
alterações vigentes. Lei Federal nº 8.142/90. 
 
PEDREIRO  
Serviços de construção e manutenção de alvenaria, concreto e outros materiais. Assentamento de pisos cerâmicos, 
tijolos, azulejos etc. Revestimento e acabamento final de paredes, tetos e lajes. Orientação aos ajudantes na 
preparação do material a ser utilizado. Ferramentas, técnicas e equipamentos de construção civil. Equipamentos de 
Proteção Individual pertinentes ao exercício da função. Segurança do trabalho. 
 

PSICÓLOGO 
Código de Ética do Psicólogo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso; Lei de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto Pessoa com Deficiência). Reforma Psiquiátrica. Lei Federal nº 10.216/2002; Portarias nº 
336/2002 e nº 3.088/2011 Ministério da Saúde. Resolução CFP nº 007/2003. Resolução CFP nº 01/2009. Resolução 
CFP nº 010/2010. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Motivação e aprendizagem. Teorias do 
Desenvolvimento. Diagnóstico clínico, organizacional e psicossocial. Psicologia familiar. Psicopatologia e método 
clínico. Teorias e técnicas psicoterápicas. Atuação multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e 
acompanhamento de equipes. Psicologia social e os fenômenos de grupo. Processo grupal e práticas psicoterápicas 
de grupo. Psicologia institucional e atuação do Psicólogo. Estratégias de intervenção profissional com famílias, 
crianças, adolescentes, idosos, população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso 
sexual da criança e do adolescente. Psicólogo nas Políticas de Proteção Social. Gestão de benefícios e Transferência 
de Renda. Psicologia, Direitos Humanos e Democracia. Plano de Convivência Familiar e Comunitária; Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS – Lei Federal nº 8742/1993, e alterações vigentes; Política Nacional de Assistência 
Social/Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Resolução CNAS nº 145/2004; NOB/SUAS Resolução CNAS nº 
130/2005; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109/2009; Atuação do Psicólogo 
no SUAS. Gestão de pessoas nas organizações. Ferramentas e metodologias de gestão e estilos de liderança. 
Planejamento estratégico da gestão de pessoas. Gerenciamento de conflitos. Clima e cultura organizacional. 
Psicodinâmica do trabalho e promoção de saúde do trabalhador. Psicopatologia do trabalho. Práticas grupais. Atuação 
do psicólogo na interface saúde/trabalho/educação. Avaliação e gestão de desempenho. Política de avaliação de 
desempenho individual e institucional. Gestão do conhecimento e gestão por competências: abordagens e 
ferramentas. Fatores psicossociais da DORT e outros distúrbios relacionados ao trabalho. Recrutamento de pessoal. 
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Seleção de pessoal na área pública: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Política de 
desenvolvimento organizacional. Conceitos de talentos. Orientação, acompanhamento e readaptação profissionais. 
Entrevista de acompanhamento; realocação em outro posto de trabalho; reabilitação. Testes psicológicos. Tipos de 
testes: testes de habilidades; testes de personalidade; técnicas projetivas; testes psicomotores. Teorias psicogenéticas 
aplicadas à Educação: Jean Piaget, Vygotsky e Wallon. Função social da escola e da família. Noções de Psicologia 
Educacional. 
SERVENTE 
A prova versará sobre Língua Portuguesa e Matemática. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Ética profissional: código de ética de enfermagem; lei do exercício profissional. Trabalho em equipe. Fundamentos 
de enfermagem. Assistência de enfermagem em: clínica médica, clínica cirúrgica, doenças crônicas degenerativas e 
doenças transmissíveis, saúde mental. Saúde do idoso e Saúde da Criança e do Adolescente. Procedimentos técnicos 
de enfermagem: enfermagem na administração de medicamentos, técnicas básicas de enfermagem. Programa 
nacional de imunização e Calendário de vacinação para o estado de São Paulo. Assistência de Enfermagem em 
Primeiros-socorros. Enfermagem em Saúde Pública: saneamento do meio ambiente; imunizações; doenças de 
notificação compulsória. Enfermagem em saúde do trabalhador, enfoque na Promoção e Prevenção em Saúde. 
Aplicação de medidas de biossegurança. Medidas de controle de infecção, esterilização e desinfecção; classificação 
de artigos e superfícies aplicando conhecimentos de desinfecção, limpeza, preparo e esterilização de material, 
precauções-padrão. Atuação nos programas do Ministério da Saúde (imunizações, mulher, criança, família, doentes 
crônicos degenerativos, idosos, vigilância epidemiológica e sanitária). Atuação em grupos por patologias. Legislação 
do Sistema Único de Saúde – SUS (Princípios e Diretrizes). Legislação Profissional COFEN/COREN. 
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ANEXO II 
 

REGULAMENTO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º - Este regulamento estabelece as normas para o recrutamento, seleção, contratação avaliação de 
desempenho dos profissionais e fixação de diretrizes para estabelecimento de normas de plano de cargos, salários 
e benefícios do INSTITUTO MED LIFE. 

Parágrafo Único. O presente regulamento possui fundamento no art. 4º da Lei Federal nº 9.637/98 e no art. 22 "g" 
do Estatuto Social da entidade e decisão em ADI 1923/DF do Supremo Tribunal Federal. 

Artigo 2º - As normas contidas neste regulamento visam selecionar os candidatos mais aptos às funções a serem 
preenchidas. Os princípios que regem a presente norma são o da moralidade, probidade, impessoalidade, 
economicidade, eficiência, isonomia, publicidade e legalidade. 

Parágrafo Único. Todo processo de recrutamento, seleção, contratação e avaliação de pessoal deve estar 
devidamente documentado, ainda que na forma digital, com o fito de facilitar o acompanhamento, o controle e a 
fiscalização. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Título I — Das Competências 

 

Artigo 3º - No âmbito dos processos de seleção de pessoal, compete: 

I - aos Diretores do INSTITUTO MED LIFE, solicitar e/ou aprovar a Requisição de Pessoal; 

II - aos Gerentes e Coordenadores das unidades: 

a) Realizar solicitação de Requisição de Pessoal; 

b) Participar das etapas de avaliação comportamental e técnica; 

c) Analisar os resultados apresentados pelos candidatos e definir o candidato mais adequado ao perfil solicitado. 

III - à área Gestão de Pessoas das unidades: 

a) Conduzir os Processos de Avaliação referentes à Seleção, 

Promoção ou Movimentação de Pessoal; 

b) Orientar e monitorar os colaboradores quanto às políticas de Gestão de Pessoas. 

IV - ao Departamento Pessoal, executar o processo de registro e admissão;  

V - ao Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, realizar os Exames Médicos Admissionais e de Mudança de 
Função. 
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Título II - Do Desenvolvimento do Recrutamento e Seleção 

Seção I - Da Requisição de Pessoal 

 

Artigo 4º - O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante a solicitação dos Gerentes e 
Coordenadores das unidades, interessados na contratação, dos serviços efetivamente necessários, que será 
operacionalizada por meio da Requisição de Pessoal. 

§ 1º - O requisitante deverá preencher o formulário de Requisição de Pessoal conforme demanda do 
Serviço/Unidade e coletar aprovação da Diretoria da área; 

§ 2º - A Diretoria da área encaminha a Requisição de Pessoal que segue os fluxos estabelecidos entre a unidade e a 
sede do INSTITUTO MED LIFE e retorna para a área de Recursos Humanos para os procedimentos de recrutamento 
e seleção; 

§ 3º - As Requisições de Pessoal podem ser abertas nos seguintes casos: 

I - Substituição de um colaborador; 

II - Aumento de Quadro, desde que contemplado no orçamento ou aprovado pela Diretoria. 

 

Seção II - Do Processo Seletivo 

 

Artigo 5º - O Processo Seletivo será amplamente divulgado, podendo o INSTITUTO MED LIFE valer-se de publicações 
em jornais locais, avisos em meios de comunicação ou ainda por meio de página de internet. 

Parágrafo Único: O INSTITUTO MED LIFE poderá contratar empresa especializada para o recrutamento de pessoal e 
poderá cobrar taxas de inscrição em se tratando de processo seletivo para vários cargos vagos. 

Artigo 6º - O aviso de abertura de processo de contratação conterá, resumidamente, o Município onde será 
realizado o Processo Seletivo, o meio pelo qual se efetivará a inscrição, cargos e funções a serem preenchidas, nível 
de escolaridade, descrição sucinta das atribuições do cargo, valor do salário, os respectivos números de vagas, as 
datas e horários das provas e/ou entrevistas com o respectivo endereço. 

Artigo 7º - O Processo de Recrutamento e Seleção compreende preferencialmente as seguintes etapas: 

I - Primeira Etapa: aplicação de prova de conhecimentos gerais e específicos 

II - Segunda Etapa: Análise curricular para verificação de experiência anterior para o cargo. A análise poderá se 
desdobrar em análise de currículo, comprovação de experiência e títulos do profissional; 

III - Terceira Etapa: Para os cargos que exigirem demonstração de capacidade para o desempenho, poderão ser 
aplicadas provas práticas; 

IV - Quarta Etapa: os candidatos que cumprirem os requisitos mínimos exigidos deverão apresentar-se para 
entrevista, quando serão consideradas as seguintes avaliações: 

a) Aplicação de testes psicológicos e psicométricos, quando julgados necessários por membro habilitado da equipe 
de entrevista, visando apurar aspectos cognitivos e psicológicos; 

b) Dinâmicas de grupo, jogos ou provas situacionais visando apurar aspectos comportamentais, quando 
necessário. 
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V - Quinta Etapa: os candidatos aprovados na segunda etapa do processo seletivo serão convocados para 
entrevista final, a ser realizada pelo requisitante. 

VI - Sexta Etapa: os candidatos aprovados na entrevista final deverão entregar os documentos de contratação 
exigidos na FICHA FUNCIONAL do INSTITUTO MED LIFE e passar por exame médico admissional. 

Parágrafo Único. Somente serão considerados aptos para o exercício da função aquelas pessoas que cumprirem de 
forma satisfatória todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas. 

Artigo 8º - A aprovação no processo seletivo não garante contratação compulsória, tampouco confere direito 
subjetivo à vaga, sendo que apenas qualifica o candidato ao perfil de vaga oferecida, podendo o processo seletivo 
servir para cadastro de candidatos potencialmente aptos. 

Artigo 9º - Será assegurado aos portadores de necessidades especiais o direito de participação no processo seletivo, 
de acordo com as proporções estabelecidas no art. 93 da Lei Federal n o 8.213/91. 

Artigo 10º - As funções serão preenchidas preferencialmente sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), conforme carga horária previamente informada para cada função, podendo variar para os períodos diurno, 
noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço. 

Parágrafo Único. É permitida a contratação de pessoas jurídicas, bem como a contratação de profissionais 
autônomos, em casos específicos. 

 

CAPÍTULO III 

DA READMISSÃO DE ANTIGOS COLABORADORES 

 

Artigo 11º - A admissão de antigos colaboradores somente poderá ocorrer após do decurso do prazo de 06 (seis) 
meses entre o desligamento e a readmissão. 

§ 1º - Caso a readmissão seja para um serviço ou função diferente da anterior, o candidato deverá ser avaliado 
também pelo novo requisitante bem como possuir os pré-requisitos definidos no desenho de cargo; 

§ 2º - Toda readmissão deverá ser aprovada pela Diretoria. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

 

Artigo 12º - A estrutura dos cargos, salários e benefícios deverá observar as diretrizes fixadas pelo Conselho 
Administrativo, as normas técnicas aplicáveis, a legislação trabalhista vigente, as convenções coletivas de trabalho 
de cada região, os acordos coletivos e individuais de trabalho, competitividade de mercado, localização geográfica 
da unidade requisitante e por outras variáveis que impactarem nas dimensões econômicas, administrativas e 
jurídicas como meio hábil a assegurar remunerações compatíveis com as atividades, grau de escolaridade, 
experiência dos profissionais. 

Artigo 13º - Terá seu contrato de trabalho rescindido o colaborador que, dentre outras hipóteses legais ou 
regulamentares não cumprir a jornada de trabalho, a carga horária semanal, apresentar desempenho insatisfatório 
não cumprir as metas previamente estabelecidas ou ainda, incorrer em qualquer infração que acarrete, nos termos 
da Consolidação das Leis do Trabalho falta passível de desligamento. 
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Parágrafo Único. O INSTITUTO MED LIFE poderá adotar critérios de avaliação de desempenho diferenciados para 
cada unidade gerenciada, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela administração pública 
contratante/convenente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 14º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pelo 
Conselho de Administração, com base nos princípios gerais de direito. 

 

 

São Paulo, 23 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

Diretor Presidente 
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ANEXO III 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

ASSISTENTE SOCIAL  

• Discutir com os usuários as situações problema;   

• Fazer acompanhamento social do tratamento da saúde;   

• Estimular o usuário a participar do seu tratamento de saúde;   

• Discutir com os demais membros da equipe de saúde sobre a problemática do paciente, interpretando a 
situação social dele;   

• Informar e discutir com os usuários acerca dos direitos sociais, mobilizando-o ao exercício da cidadania;   

• Elaborar relatórios sociais e pareceres sobre matérias específicas do serviço social;   

• Participar de reuniões técnicas da equipe interdisciplinar; discutir com os familiares sobre a necessidade de 
apoio na recuperação e prevenção da saúde do paciente.  

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

• Emitir correspondências, memorandos, relatórios e outros documentos de acordo com os padrões 
estabelecidos;  

• Separar e classificar documentos recebidos, dar o respectivo encaminhamento;   

• Arquivar documentos da área em ordem alfabética, numérica cronológica ou por assunto;   

• Levantar e compilar dados e informações relativas ao desenvolvimento dos trabalhos;   

• Atender pessoas, verificar o assunto a ser tratado, para prestar as informações necessárias ou encaminhar 
às áreas responsáveis;  

• Emitir documentos, transcrever dados e assegurar a realização dos trabalhos de acordo com os padrões 
estabelecidos;   

• Controlar o fluxo de documentos e informações que tramitam pela unidade, bem como separar, classificar e 
arquivar documentos;  

• Conferir documentos diversos afetos à rotina administrativa da unidade;   

• Executar outras tarefas correlatas de acordo com determinações superiores.  
  

AUXILIAR DE FARMÁCIA  

• Garantir a solicitação, recebimento, armazenamento e controle de estoque de materiais hospitalares e 
medicamentos e atender solicitação dos setores;  

• Conhecer os indicadores do setor e desempenho do mesmo;  

• Repor os estoques dos setores: farmácia central, farmácia satélite;  

• Participar dos inventários do setor; 

• Respeitar as normativas e orientações da supervisão;  

• Responsabilizar-se pela acuracidade dos estoques que estão sob sua responsabilidade; Reportar pendências 
ou situações pontuais em livro de passagem de plantão; Inteirar-se dos registros realizados em livro de 
passagem de plantão;  

• Registrar todos os movimentos de produtos no sistema de gestão informatizado;  

• Respeitar as rotinas estabelecidas sobretudo aquelas que impactam na segurança dos pacientes;  

• Fracionar medicamentos;  

• Separar medicação conforme as prescrições médicas para os pacientes internos;  

• Receber e conferir mercadorias para entrada no almoxarifado, conforme notas fiscais e ordem de compras;  
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• Arrumar as mercadorias dentro da Central de Abastecimento Farmacêutico de forma segura e funcional, a 
fim de facilitar a sua identificação e manuseio;  

• Lançamento de notas fiscais dos produtos recebidos e protocolar junto à contabilidade;  

• Receber requisições e entregar os materiais solicitados;  

• Cumprir as políticas, normas, regulamento e/ou regimento interno do hospital;  Executar outras tarefas 
correlatas à área.  

  

 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL  

• Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante 
planejamento local e protocolos de atenção à saúde;   

• Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados;   

• Preparar e organizar instrumental e materiais necessários;   

• Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião-dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;   

• Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;   

• Organizar a agenda clínica;   

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe 
de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; e   

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade.  
  

BRAÇAL  

• Executar serviços de carga e descarga de materiais;   

• arrumar os materiais nos lugares determinados;   

• arrumar móveis e utensílios conforme orientação recebida e fazer serviços de mudanças;   

• fazer a varrição, capina e limpeza geral de pátios, vias, canteiro de obras e outras unidades;   

• auxiliar nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos;   

• coleta de lixo, executar outras tarefas de natureza auxiliar.  
  

DENTISTA  

• 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 todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade;   

Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;   

• Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;   

• Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe 
de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;   

• Contribuir e participar das atividades de educação permanente;  

• Realizar supervisão técnica; e   

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade.  
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EDUCADOR FÍSICO  

• Desenvolver atividades físicas, avaliar e supervisionar o preparo físico, assim como elaborar informes 
técnicos;  

• Verificar as atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas;  

• Identificar o público prioritário a cada uma das ações;  

• Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas, acompanhando e atendendo os casos, 
de acordo com os critérios previamente estabelecidos;  

• Acolher os usuários e humanizar a atenção;  

• Desenvolver coletivamente, baseado na intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 
como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  

• Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com a equipe multiprofissional;  

Conduzir exercícios físicos, tais como: alongamento, atividades aquáticas, entre outras, orientando os 
pacientes quanto a melhor postura, a fim de obter promoção à saúde dos usuários;  

• Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades por meio de cartazes, 
jornais, informativos, e outros veículos de informação;  

• Avaliar, em conjunto com as equipes multiprofissionais, o desenvolvimento e a implantação das ações e a 
medida dos impactos sobre a situação da saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

• Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 
coletiva e acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  

• Executar outras tarefas correlatas à área.  
  

 ELETRICISTA  

• Montar, ajustar, instalar, manter e reparar aparelhos e equipamentos elétricos e, tais como, instrumentos, 
aparelhos transmissores e receptores de sinais, aparelhos eletrodoméstico, computadores e equipamentos 
auxiliares e aparelhos de controle e regulagem de corrente;  

• Montar e manter instalações elétricas da Unidade;  

• Instalar e manter as redes de linhas elétricas, de alta e baixa tensão, telefônicas e telegráficas e seu 
equipamento auxiliar;   

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.  
  

 ENCANADOR  

• Monta, instala e conserva sistemas de tubulações de material metálico e não metálico de alta e baixa pressão 
para condução de ar, água, gás, vapor, esgoto, soluções químicas e outros fluídos em edifícios, laboratórios 
e outros locais. 

• Analisar o trabalho a ser executado consultando desenhos, esquemas especificações e outras informações; 

• Instalar louça sanitária, condutores, caixa d’água, chuveiros, ferragens e outros componentes   de   
instalações   hidráulicas;  

• Montar   e   instalar   registros   e   outros acessórios de tubulações; executar manutenção de instalações;   

• Testar canalizações para assegurar a vedação e funcionamento de todo o sistema; manter todo o sistema 
inerente a sua responsabilidade em condições normais de funcionamento; executar outras tarefas de mesma 
natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou ambiente.  

  

ENFERMEIRO  

• Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na Unidade e, quando indicado ou necessário, 
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no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;   

• Conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 
disposições legais da profissão, realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e 
prescrever medicações;   

• Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde;   

• Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde 
e da equipe de enfermagem;  

• Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar 
de Consultório Dentário (ACD) e Técnico em Higiene Dental (THD); e   

• Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade.  
  

FARMACÊUTICO  

• conjunto de ações e serviços com vistas a assegurar a assistência terapêutica integral à promoção e 
recuperação de saúde, nos estabelecimentos públicos, que desempenham atividades de projetos, pesquisa, 
produção, conservação, dispensação, distribuição, garantia e controle de qualidade, vigilância sanitária e 
epidemiológica de medicamentos e produtos farmacêuticos;  

• assumir a coordenação técnica nas discussões para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e 
correlatos;  

• manter membro permanente nas Comissões de sua competência, principalmente:  

• responsabilidade pela supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos dos estabelecimentos que a 
ele ficarem subordinados, como também os servidores auxiliares e técnicos;  

• atuação junto a central de esterilização na orientação de desinfecção e esterilização de materiais;   

• manipulação de drogas antineoplásicas, também atividade exclusiva do farmacêutico;   

• todas as atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia.  
  

FISIOTERAPEUTA  

• executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver ações preventivas de 
deficiências e das necessidades em termos de reabilitação;   

• analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais dos pacientes;  

• desenvolver ações incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, 
postura, hábitos orais, com vistas ao autocuidado;   

• eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuro-
musculoesqueléticas e locomotoras;   

• aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico;   

• realizar ações para prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos;   

• acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento;   

• desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos;   

• orientar e informar as pessoas com deficiência, sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, 
recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional frente às características específicas de cada 
indivíduo;   

• desenvolver ações de reabilitação baseada na comunidade, que pressuponham valorização do potencial da 
comunidade, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão;   

• realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de órteses, próteses e 
atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à saúde.  
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FONOAUDIÓLOGO  

• identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação 
e fazendo o treinamento fonético, auditivo, dicção, impostação da voz e outros, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala;  

• participar de processos educativos de atividades de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde;  

• e todas as atividades regulamentadas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia.  
 

MOTORISTA   

• Conduzir os veículos automotivos da instituição, seguindo as solicitações, respeitando as leis nacionais de 
trânsito e promovendo a segurança dos usuários.  

• Dirigir os veículos automotivos da instituição para o transporte de pessoas;  

• Dirigir os veículos automotivos da Instituição para retirada de documentos, materiais e/ou moveis;  

• Manter os veículos abastecidos de combustível e lubrificantes;  

• Efetuar troca de pneus, quando em serviço;  

• Verificar sistematicamente o funcionamento do veículo sob sua responsabilidade, providenciando, o reparo 
de qualquer defeito, quando necessário;  

• Zelar pela limpeza e conservação dos veículos;  

• Recolher o veículo ao local de guarda, após a conclusão do serviço;  

• Zelar pela documentação do veículo, mantendo-a atualizada;  

• Manter a Carteira Nacional de Habilitação atualizada, se atentando à renovação;  Respeitar as normas e leis 
de trânsito, visando segurança pessoal e dos usuários;  

• Participar de treinamentos, reciclagem e/ou reuniões quando solicitado;  
 

NUTRICIONISTA  

• Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos):  

• Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar; realizar inquérito alimentar; coletar 
dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto 
energético; identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano 
de cuidados   nutricionais;  realizar   prescrição   dietética;  prescrever   complementos   e   suplementos 
nutricionais; registrar evolução dietoterápica em prontuário; conferir adesão à orientação dietético 
nutricional; orientar familiares; prover educação e orientação nutricional; elaborar plano alimentar em 
atividades físicas.  

• Controlar higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos equipamentos e utensílios; controlar 
validade   e a qualidade dos produtos;  

• Utilizar  recursos de Informática.  
 

PEDREIRO   

• Verificar   as   características   das   obras, examinando plantas e especificações técnicas.  

• Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho.  

• Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa 
desejada.  

• Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins.  

• Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares.  

• Rebocar estruturas construídas.  

• Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.  

• Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas.  
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PSICÓLOGO  

• Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional;  

• Apoiar as Equipes PSF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de transtornos mentais 
severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psíquicas, 
pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar;   

• Discutir com as Equipes PSF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica em relação a 
questões subjetivas; 

• Criar em conjunto com as Equipes PSF, estratégias para abordar problemas vinculados à violência e ao abuso 
de álcool, tabaco e outras drogas, visando á redução de danos e á melhoria da qualidade do cuidado dos 
grupos de maior vulnerabilidade;   

• Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à psiquiatrização e à 
medicalização de situações individuais e sócias, comuns à vida cotidiana;   

• 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 na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da articulação intersetorial 
- conselhos tutelares, associações de bairro, grupos de autoajuda etc;  

• Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a atenção em saúde mental 
se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade;  

• Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família;  

• Ampliar o vínculo com as famílias, tornando-as como parceiras no tratamento e buscando construir redes de 
apoio e integração.  

 

SERVENTE   

• Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de 
mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção daqueles materiais.  

• Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a 
execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a 
execução de obras similares.  

Misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de processos manuais ou mecânicos, obtendo 
concreto ou argamassa.  

• Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de 
acordo com instruções.  

• Auxiliar o oficial ou encarregado, em conjunto ou sozinho para levar a bom termo a execução de suas tarefas.  

• Zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados os serviços.  

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

• Prestar assistência ao paciente: Puncionar acesso venoso; aspirar cânula orotraqueal e de traqueotomia; 
massagear paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar bolsa 
de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e passivos); proceder à inaloterapia; 
estimular a função vésicointestinal; oferecer comadre e papagaio; aplicar clister (lavagem intestinal); 
introduzir cateter nasogástrico e vesical; ajudar paciente a alimentar-se; instalar alimentação induzida; 
controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte.  

• Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; identificar medicação a ser 
administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de 
administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar 
paciente na ingestão de medicamento; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; 
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administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para temperatura e 
reações de paciente em transfusões; administrar produtos quimioterápicos.  

• Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos:  

• Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar paciente para 
exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, 
ergométrico, eletrocardiograma); controlar administração de vacinas.  

Promover saúde mental: Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.); atuar em ações preventivas 
visando minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de sentimentos; conduzir paciente a 
atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de segurança.  

• Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar equipamento 
de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar limpeza 
concorrente e terminal; desinfectar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; acondicionar 
perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar vacinas; seguir protocolo em caso de 
contaminação ou acidente.  

• Comunicar-se: Orientar familiares e pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o 
paciente; trocar informações técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos  

• Participar em campanhas de saúde pública.  

• Manipular equipamentos.  

• Calcular dosagem de medicamentos.  

• Utilizar recursos de informática.  
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