PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERiNIA - SP
PROCESSO SELETIVO 01/2018
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EDITAL DE ABERTURA COMPLETO

o Prefeito Municipal de Severinia, Estado de São Paulo. no uso de suas atribuiçOes legais e em consonãncia
corn a Legislaçao Municipal, Estadual e Federal, em vista do disposto no art. 37, inciso II da Constituiçao da RepUblica
Federativa do Brasil, Lei Orgànica do Municipio de Severinia e demais Legislaçao Municipal vigente. Faz Saber que
realizara Processo Seletivo de Provas Objetivas. Para o provimento de Vagas nos Cargos PUblicos do Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal.
o presente Concurso PUblico destina-se aos cargos e vagas previstas neste Edital, Para o preenchimento efetivo
de outras vagas que surgirem durante o periodo de validade deste concurso publico ou ainda para outras vagas que
forem criadas e necessârias a Adrninistração Municipal.
INF0RMAc6E5 PRELIMINARES

1-

Os Empregos serão regidos pelo Regime da Consolidacão das Leis Trabalhistas - CLI e conforme disposicOes
1.1constantes na legislaçao municipal, estadual e federal vigente.
A empresa responsavel pela organizaçao e realizaçao do Processo Seletivo sera a Apta Assessoria e
1.2Consultoria Ltda.
1.30 presente Processo Seletivo terá validade 2 (dois) anos a partir da data de homologaçao, podendo ser
prorrogado pelo mesmo periodo a critério da Prefeitura Municipal de Severinia.
Os Extratos de todas as publicaçOes relativas ao presente Processo Seletivo, ate a homologaçao do rnesmo
1.4serao realizadas oficialmente no Diário EletrOnico Oficial do Municlpio de Severinia e nos seguintes enderecos
eletrônicos http://www.severinia.sp.gov.br e www.aptarD.com.br . As publicaçOes na integra serao disponibilizadas em
carSter infom,ativo nos endereços eletrônicos: acima citados e aflxadas no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de
Severinia. localizada na Rua Capitho Augusto de Almeida, 332 - Centro. Severinia - SP, sendo de inteira
responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas as publicaçOes.
Todos Os questionamentos ou esciarecimentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ou
1.5solicitados ao e-mail contatoaptarp.com ,br ou palo telefone (16) 3632-2277, de segunda a sexta-feira. Uteis, das 09 as
17 horas (horario de Brasilia).
Estabelece ainda as instruçOes especiais que regularão todo 0 processo de seleçao ora instaurado, sob a
1.6coordenacâo cia Cornissão Fiscalizadora do Processo Seletivo. nomeada atraves da portaria n° 8.731/2018.
DOS EMPREGOS
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Os Empregos, codigos, vagas, vencimentos, cargas horarias semanais, escolaridades e respectivos requisitos
2.1são os especificados conforme quadro a seguir:
Cod.

Emprego

Vagas

r

Carga
..
Horana

.
Salario Base RS

----

Escolaridadee
Exigencias

-.

-

-

ENSINO TECNICO COMPLETO
01

Técnico de Enfermagem

04

4011

RS 1600.00

Formação Técnica em
!nfermagem + Registro no

ENSINO SUPERIOR COMPLETO

02

Medico da Estrategia
SaUde da Familia

04

40h

R$ 8.560,00
______

Nivel Superior Completo
na area especifica do
cargo
corn
registro
profissional.

2.2.1- Nao se responsabilizarão a Apta Assessoria e Consultoria e nem a Prefeitura Municipal de Severinia por
qualquer coincidencia de horSrios indicados no Anexo 11 - Cronograma de Execução corn outros eventos.
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DAS lNscRIcOEs

3.1- As inscriçOes serâo realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletronico www.aptarp.com.br no
periodo de 16 a 29 de julho de 2018.
Antes de efetuar a inscrição, o candidato devera ler e conhecer 0 edital e certificar-se de que preenche todos os
3.2requisitos exigidos para o ingresso no Emprego.
3.2.1- Ao inscrever-se o candidato estarã declarando. sob pena de responsabilidade civil e criminal, que
conhece no integra e aceita todas as regras e critéhos do Edital Completo do presente Processo Seletivo.
3.3-

Para inscrever-se no Processo Seletivo. 0 candidato devera:
3.3.1- Acessar o endereço eletronico www.aptarp.com.br , durante o periodo de inscrição, de 16 a 29 de julho
de 2018;
3.3.2- Localizar 0 'link" correspondente ao Processo Seletivo;
3.3.3- Ler 0 Edital, preencher 0 formulãrio informando seus dados pessoais e imprimir 0 boleto bancSrio
correspondente a inscriçao realizada: o candidato e 0 exclusivo responsável polo correto preenchimento de
seus dodos e envio do Formulário de lnscricao disponibilizado, bern como pela correta impressão do
Boleto Bancário para pagarnento.
3.3.4- Especificar no Formularlo de lnscriçao se e Pessoa Corn Deficiencia (PCD). Se necessitar, 0 rnesmo
devera requerer condiçOes diferenciadas para realizaçao da Prova. 0 atendimento dos referldas condiçOes
somente sera proporcionado dentro do razoabilidade e dos necessidades descritas no Formulário de lnscriçao.
3.3.5- Efetuar o pagamento do valor correspondente a taxa de inscrição.

3.4Os valores correspondentes as taxas de inscrição serao de acordo com o grau de escolaridade exigida do
Ernprego PUblico pretendido, conforme o quadro a seguir:

Valor
[

Ensino Técnico Completo
Ensino Superior Completo

R$ 50,00
R$ 60,00

A empresa Apta Assessona e Consultoria Ltda, e a Prefeitura Municipal de Severinia nao se responsabilizam por
3.5solicitaçOes de inscriçôes não recebidas por dificuldades de ordern tecnica de computadores, falhas de comunicaçao e
acesso a Internet, congestionamento das linhas de cornunicação, bem como qualquer outro fator extemo ao site da Apta
Assessoria e Consultoria Ltda. que imposssbilite a correta confirmacao e envio dos dados para a solicitaçao do inscriçao.
Também não se responsabilizam por inscriçOes que não possam ser efetivadas por motivos do impossibilidade ou erros
na leitura do codigo de barras do boleto impresso pelo candidato, seja por dificuldades de ordem técnica dos
cornputadores e/ou impressoras no mornento do correta impressão dos mesmos ou por ocorréncia de rasuras no papel
do boleto impresso, irnpossibilitando o pagamento dos boletos no rede de atendirnento bancãrio.
Erros de digitaçao referentes ao nUmero do CPF ou Data de Nascimento do candidato, deverão ser
3.6comunicados imediatamente a Apta Assessoria e Consultona Ltda., pois são dados necessarios para a consulta do
inscriçao atraves da internet. No caso da Data de Nascirnento, ainda e utilizada como critério de desempate na
Classificação Final. Erros de digitaçao referentes ao nome e documento de identidade poderao ser comunicados ao
Fiscal de Sala, no mornento do realização do Prova Escrita, pam que o rnesmo realize a devida correçao no Lista de
Presença,
As informacOes prestadas no Formulário de lnscrlçao são de inteira responsabilidade do candidato,
3.7podendo a Prefeitura Municipal de Severinia excluir do Processo Seletivo aquele que a preencher corn dodos
incorretos, born corno aquele quo prestar informacOes inveridicas, caso a irregularidade seja constatada apos a
norneação do candidato este serã exonerado.
3.7.1- 0 candidato sera o Unico responsavel pelas inforrnaçOes prestadas no Formulario de lnscriçao, as quais
implicarão o conhecimento e a expressa aceitaçao das nomias e condiçOes estabelecidas neste Edital, e nas
instruçOes especificas contidas nos comunicados e em outros editais pertencentes ao presente Processo
Seletivo. que porventura venharn a ser publicados, em relaçao as quais não poderá alegar desconhecimento de
qualquer natureza.
3.7.2- Em atendirnento as disposiçOes contidas no presente Edital, o candidato ao se inscrever deverá ter
conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, os quais deverao ser comprovados por ocasião no ato do
contrataçao:
3.7.3- Ser brasileiro nato e, se estrangeiro, atender aos requisitos legais em vigor;
3.7.4- Ter 18 (dezoito) anos completos ate a data do ato do contratação;
3.7.5- Estar quite corn as obngaçoes militares ate a data do ato do contrataçao, quando for o caso;
3.7.6- Estar em gozo de seus direitos civis, politicos e eleitorais;
3.7.7- Possuir aptidao fisica e mental;
3.7.8- Possuir, no data do ato da contratação, o nivel de escolandade, especializaçào e capacitacao exigidas
para o exercicio do Emprego;

3.7.9- Não haver sofrido, no exercicio de atividade publica, penalidade par atos incompativeis corn o serviço
pUblico;
3.7.10- Não ter antecedentes criminals que impeçarn a contrataçao;
3.7.11- Nao estar corn idade de aposentadona compulstria, ou seja, 75 anos.
3.7.12- Nâo receber, no ato Ca contrataçao, proventos de aposentadoria oriundos de Cargo, Função PUblica ou
Funçoes exercidas perante a União, Territorio, Estado, Distrito Federal, Municlpio e suas Autarquias, Empresas
ou FundaçOes, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituiçao Federal, corn a redaçao Ca Emenda
Constitucional n° 20, de 15/12198, ressalvadas as acurnulaçôes perrriitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo
constitucional, as cargos eletivos e os cargos ou Empregos em cornissão;
3.7.13- Não ter, anteriorrnente, contrato de trabalho corn 0 Poder PUblico rescindido par justa causa ou ter sido
demitido a bern do serviço publico;
3.7.14- Nao registrar crime contra a Administraçao Publica.
Efetivada a inscriçao, não serao aceitos pedidos para alteração de opçâo do Emprego ou cancelarnento Ca
3.8mesma, portanto, antes de efetuar o pagamento do valor da inscricão. o candidato deve verificar as exigências Para a
Emprego Publica desejado, lendo atentamente as inforrnaçoes, principalmente a escolaridade minima exigida.
ApOs efetivadas as inscnçôes as mesmas nao poderao ser canceladas a pedido dos candidatos, par qualquer
3.9que seja o motivo alegado, não havendo a restituição do valor da inscrição, em hipotese algurna. salvo nos casos de
cancelarnento, suspensao ou nao realizaçao do Processo Seletivo.
3.10- Sera cancelada a inscricao se for verificado, a qualquer tempo, o nao atendimento a todos

Os

requisitos.

3.11- Qualquer condiçao especial para participaçao no Processo Seletivo deverá ser requerida dentro do prazo
estabelecido no item 4.9. periodo de inscrição. sendo que nao se responsabilizarao a Comissão Fiscalizadora do
Processo Seletivo e a Apta Assessona e Consultoria Ltda. par casos excepcionais que não tenham sido comunicados no
prazo devido.
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DOS CANDIDATOS COM DEFICIENCIA

4.1As pessoas corn deflciencia que pretendam fazer uso das prerrogativas que Ihes são facultadas no inciso VIII do
artigo 37 da Constituiçao Federal e na Lei n ° 7.853/89 são assegurados o direito de inscriçao para Os cargos, cujas
atribuiçOes sejam compativeis cam sua deficiencia.
Em cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 37 da Constituiçao Federal de 1988. no § 2 0 do artigo 50 da
4.2Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bern como na forma do Decreto n° 3.298. de 20 de dezembro de 1999 $ serlfles-â reservado 0 percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou forem criadas no
prazo de validade do Processo Seletivo, para as Ernpregos/Areas/Especialidades.
4.2.1- Caso a aplicaçao do percentual resulte em nUmero fracionado, este deverã ser elevado ate o prirneiro
nümero inteiro subsequente, desde que nâo ultrapasse a 20% das vagas oferecidas, nos termos dos §1 0 e 2 do
art. 37 do Decreto 3.298/99 edo § 2 0 do art 50 d Lei n° 8.112/90.
4.34.3.1- 0 primeiro candidato corn deflciencia classiflcado no Processo Seletivo sera convocado para ocupar a 55
vaga aberta, relativa o Emprego PUblica para 0 qual concorreu, enquanto os demais candidatos corn deficiencia
classificados serão convocados pam ocupar a 10 2. 15' e 20' vagas e, assim sucessivarnente, observada a
ordern de classiflcação, relativarnente a criação de novas vagas. durante 0 prazo de validade de Processo
Seletivo.
As vagas relacionadas as norneaçôes tomadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos que
4.4renunciarern a nomeação não serao computadas para efeito do item anterior, pelo fato de nâo resultar, desses atos. 0
surgimento de novas vagas.
Para 0 preencflirnento das vagas mencionadas no subitern 4.3.1 serao convocados exclusivamente candidatos
4.5corn deflciencia classificados. ate que ocorra 0 esgotamento Ca listagern respectiva, quando passarao a ser convocados.
para preenche-las, candidatos Ca listagern geral.
A reserva de vagas para candidatos corn deficiencia, mencionada no subitern 4.3.1, nao impede a convocação
4.6de candidatos classificados, constantes da listagern geral, Para ocupação das vagas subsequentes áquelas reservadas.
Considerarn-se Pessoas Corn Deflciência aquelas estabelecidas na Lei Estadual do Estado de São Paulo n °
4.714.481, de 13107/2011 e que Se enquadrarn nas categorias discrirninadas no art. 4 0, do Decreto Federal n ° 3.298. de
20/1211999 e suas alteraçOes, e na SUmula 377 do Superior tribunal de Justiça - STJ.
Ao inscrever-se, 0 candidato corn deficiencia estarã declarando conhecer o Decreto n ° 3.298/99, a Decreto n °
4.85.296/2004 e a lnstruçao Normativa n ° 07/96 - TST. Alern de estar ciente das atnbuiçOes do Emprego pretendida e que,

no caso de vir a exerce-lo, estara sujeito a avaliacao pelo desempenho dessas atribuiçOes, para fins de habilitaçao
durante 0 estágio probatorlo.
0 candidato devera declarar, quando da inscriçao. ser Pessoa Corn Deficiencia, especificando-a no Forrnulario
4.9de lnscriçâo, e que deseja concorrer as vagas reservadas Para tanto, devera encaminhar, durante o periodo de
inscriçOes (16 a 29 de juiho de 2018), considerando Para este efeito a data da postagem, via Sedex ou Aviso de
Recebimento (AR) A Apta Assessoria e Consultoria Ltda. Rua Lafaiete, 1904 - CEP 14020-053 - Ribeirào Preto - SP, o
Laudo Medico (original ou copia autenticada) expedido no prazo rnSximo de 12 (doze) meses antes do termino das
inscriçOes, atestando a especie e 0 grau ou nivel de deficiencia. corn expressa referéncia ao cOdigo correspondente da
Classificaçao lnternacional de Doenças - dO, contendo a assinatura e 0 canrnbo do nUmero do CRM do rnédico
responsável por sua emissâo; anexando 80 Laudo Medico as inforrnaçOes como: nome completo. nUmero do documento
de identidade (RG), nUmero do CPF, nome do Processo Seletivo e a opçao do Emprego. 0 laudo medico apresentado
terá validade somente pan este Processo Seletivo e não sera devolvido.
4.10- As Pessoas Corn Deficiência, resguardadas as condiçães especials previstas no Decreto Federal n° 3.298199,
particularrnente em seu artigo 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condiçOes corn Os dernais
candidatos no que se refere 80 conteUdo das provas, a avaliaçao e aos criterios de aprovaçao, ao dia, horatio e local de
aplicaçào das provas. e a nota minima exigida para aprovação. Os beneficios previstos no referido artigo, §§ 1 0 e 20
deverao ser requeridos par escrito, durante 0 periodo das inscriçOes (16 a 29 de julho de 2018), via Sedex ou Aviso de
Recebimento (AR), a Apta Assessoria e Consultona Ltda. Rua Lafaiete, 1904 - CEP 14020-053 - Ribeirao Preto - SR
considerando Para este efeito a data da postagem.
4.10.1- 0 candidato corn deflciència visual, que necessitar de prova especial em Braile ou Ampliada ou Leitura
de sua prova, alérn do envio da docurnentaçao indicada no item 4.8, devera encaminhar solicitaçâo per escrito,
ate o término das inscriçOes. especiflcando 0 tipo de deficiéncia;
4.10.2- 0 candidato corn deficiencia visual (baixa visáO) deverá indicar 0 tamanho da fonte de sua prova
Ampliada, entre 18, 24 ou 28. Nâo havendo indicaçao de tamanho de fonte, a prova sera confeccionada em fonte
24.
4.10.3- 0 candidato corn deficiencia auditiva, que necessitar do atendimento do Intérprete de Lingua Brasileira
de Sinais, alem do envio da documentaçao indicada no item 4.8, devera encaminhar solicitaçao por escrito, ate o
término das inscriçôes;
4.10.4- 0 candidato corn deficiencia fisica, que necessitar de atendimento especial, alem do envio da
documentacão indicada no item 4.8. deverá solicitar, por escrito, ate 0 térrnino das inscricOes, mobiliário
adaptado e espaços adequados Para a realizaçâo da prova, designaçao de fiscal Para auxiliar no rnanuseio das
provas e transcriçao das respostas, salas de facil acesso, banheiros adaptados Para cadeira de rodas etc.,
especiflcando 0 tipo de deficiencia:
4.10.5- 0 candidato com deficlencia que necessitar de tempo adicional para realizaçâo das provas, alem do
envio da documentaçao indicada no item 4.8, deverã encaminhar solicitaçào corn justificativa acompanhada de
parecer ernitido par especialista da area de sua deficiencia, ate o término das inscriçôes.
.

4.11- Os candidatos que não entregarem a documentaçao solicitada (Laudo Medico e Declaraçao) ou entregarem
documentos que nao atendam as exigéncias constantes dos modelos em anexo, dentro do periodo estabelecido neste
Edital, NAO SERAO CONSIDERADOS COMO PORTADORES DE DEFICIENCIA seja qual for o motivo alegado. sendo
assim nâo terão o atendimento da condiçao especial para a realizaçao da prova escrita. bern como não concorrerao a
reserva de vagas estabelecida em Lei, participando do Processo Seletivo nas mesrnas condiçaes que os demais
candidatos.
4.11.1- Os documentos encaminhados fora da forma e dos prazos estipulados não serao conhecidos.
4.11.2- A Prefeitura Municipal de Severinia e a Apta Assessona e Consultoria Ltda. não se responsabilizam pelo
extravio dos documentos enviados via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR).
4.12- 0 candidato corn deficiéncia, se classificado na forma deste Edital, alern de figurar na lista de classificaçâo geral,
terá seu norne constante da lista especifica de Pessoas Corn Deflciéncia, par Funçào PUblica.
0 candidato corn deficiGncia aprovado no Processo Seletivo . quando convocado, deverá apresentar documento
4.3de identidade original, submeter-se a avaliaçào a ser realizada pela Junta Medica da Prefeitura Municipal de Severinia
ou par ela credenciada, objetivando verificar se a deficiencia se enquadra na previsâo do art. 4 0, e seus incisos do
Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alteraçOes, nos termos dos artigos 37 e 43 do referido Decreto n° 3298/99 e na
SUrnula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Enunciado AGU n° 45, de 14/09/2009, observadas as seguintes
disposicOes: A avaliaçào de que trata este item, de cartter terminativo, sera realizada por equipe prevista pelo art. 43 do
Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alteraçOes.
4.13.1- A avaliaçao ficara condicionada a apresentaçào, pelo candidato. de documento de identidade original e
terã par base o Laudo Medico encaminhado no periodo das inscriçOes, item 4.8 deste Capitulo, atestando a
especie e o grau ou nivel de deficiencia, corn expressa referencia ao codigo correspondente da Classificaçao
Internacional de Doenças - CID, bern como a provável causa da deflciência.
4.13.2- Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4 0 e seus incisos do Decreto Federal
n° 3.298/1999 e suas alteraçäes e na Surnula 37712012-STJ 0 candidato sari eliminado da lista de candidatos
corn deficiencia e passarã a figurar apenas na lista geral par Função PUblica em igualdade de condiçOes cam os
dernais candidatos.

4.14-

As vagas definidas no item 4.2 que nao forern providas por falta de candidatos corn deficiencia ou por
reprovaçao no Processo Seletivo ou na peuicia médica, esgotada a listagem especial, serâo preenchidas pelos demais
candidatos corn estrita observancia a ordern classificatoria, na forma do contido no item 4.5.
4.15- A nao observáncia, pelo candidato, de qualquer das disposiçâes do item 4 e subitens irnplicará a perda do direito
a ser nomeado para as vagas reservadas as Pessoas Corn Deficiencia.
4.16- 0 candidato corn deficiencia, depois de norneado, será acompanhado pela Junta Medica da Prefeitura Municipal
de Severinia ou par ela credenciada. que avaliara a compatibilidade entre as atribuiçOes do Emprego.
Apos a investidura do candidato, a deficlencia não podera ser arguida para justiflcar a concessão de readaptaçao
ou aposentadoria por invalidez.

4.17-

5-

DAS PROVAS E DOS PRINCIPIOS

5.1 - 0 Processo Seletivo sera de Provas Objetivas (escrita) - Elirninatória e Classifucatoria.
5.2 - A duraçao da prova serâ de 2h (duas horns), já incluldo o tempo para

0

preenchirnento da folha de respostas.

5.3 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão ern forma de testes, pot rneio de questoes de rnUltipla escoiha, na
forma estabelecida no presente EditaL
5.4 - Durante as provas nAo sera permitido, sob pena de exclusao do processo seletivo: qualquer espécie de consultas
bibliogréficas. comunicaçao corn outros candidatos, utilização de livros, manuals ou anotaçOes, maquina calculadora,
relogios de qualquer tipo, agendas eletronicas, telefones celulares, srnartphones, mp3. notebook, palmtop, tablet, BIP.
walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transrnissor de rnensagens, bern como ouso de oculos escuros, bones,
protetores auriculares e outros acessOrios sirnilares.
5.5 - Apos adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença. 0 candidato nâo poderá. sob qualguer pretexto,
ausentar-se sem autorizacâo do Fiscal de Sala, podendo sair sornente acompanhado do Fiscal de Apoio, designado pela
Coordenaçbo do Processo Seletivo.
5.6 - 0 candidato sO poderá retirar-se do local de aplicacâo das provas, apOs lh (urna hora) do horário previsto para 0
iniclo das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala 0 cademo de questaes e
respectiva folha de respostas. Nâo serâo computadas questOes não respondidas, que contenharn rasuras, que tenharn
sido respondidas a lápis, ou que contenharn rnais de urna altemativa assinalada.
5.7 - Ao final das provas, os trés Ultimos candidatos deverbo permanecer na sala, a tim de assinar o envelope contendo
as cartOes de respostas e lista de presença, sendo liberados quando todos as tiverern concluido.
As provas terao areas de conhecimento e nUmero de questOes de acordo corn o descrito no quadro abaixo:

5.8-

I

DENOMINAQAO DO

-j:..

-

PROVA

Tecnico de Enfermagem

20 questOes

-

Conhecimentos Especificos

Medico da Estrategia SaUde da Farnilia

20 questOes

-

Conhecimentos Especificos

5.8.1- As Provas de Conhecirnentos Especificos visarn aferir as noçOes relacionadas ao desernpenho das
atividades inerentes o Emprego Publico.
0 prograrna das provas e o constante do Anexo I - Programa de Provas que integra este Edital e estará a
5.9disposiçâo dos candidatos no endereco eletronico www.aptarp.com.br .

6-

DA PRESTAcAO DAS PROVAS OBJETIVAS

6.1Desde que nao baja qualquer acontecimento imprevisto, as provas objetivas serão realizadas nas datas
indicadas no Anexo II - Cronograma, em locais a serem oportunamente divulgados conforme item 1.4.
6.1.1- Caso 0 nUmero de candidatos inscritos no presente Processo Seletivo exceda a quantidade de carteiras
disponiveis no municipio, as provas objetivas poderao ser realizadas em dias distintos, devendo para tanto ser
publicado em Edital de Convocaçao as datas definidas.
6.1.2- So serã permitida a participaçao do candidato na prova na respectiva data, horâno e no local constante
no Edital de Convocaçao para a prestaçao das provas objetivas.
6.2E de responsabilidade exciusiva do candidato a identifucacao correta de seu local de prova e 0 comparecimento
no horarlo determinado.
For justo motivo, a critèrio da Comissao Organizadora do Processo Seletivo, a realizaçao de uma ou mais provas
6.3do presente Processo Seletivo poderã ser adiada ou anulada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto,
ser comunicado aos candidatos par novo Edital as novas datas em que se realizarão as provas.
6.4Na data prevista e recornendado aos candidatos apresentar-se. no minimo, 30 (trinta) minutos antes do
horàrio determinado para 0 inlcio das provas. sendo que näo serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se
apresentarem aØs o horSrio estabelecido para o inicio dos exames.
6.4.1- Apos o horario determinado para a inIcio das provas, nao sera pernhitida, sob qualquer hipotese ou
pretexto, a entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR 0 MOTIVO.
0 ingresso nos locais de prova sera permitido apenas aos candidatos que apresentarem o Comprovante de
6.5lnscriçao, devidamente pago, acampanhado de docurnento habil de identificacão cam foto, nao sendo aceitos
protocolos, crachSs, identidade funcional, titulo de eleitor e outros não admitidos oficialmente como docurnento hábil de
identificaçao.
6.5.1- São considerados documentos de identidade Os originais de: Carteiras &ou Cedulas de Identidade
expedidas pelas Secretarias de Segurança Publica, Forças Armadas, pelo Ministerio das RelaçOes Exteriores e
pela Policia Militar; Cedula de Identidade para estrangeiros; Cedulas de Identidade fornecidas por Orgaos ou
Conselhos de Classes que par Lei Federal valem como documento de identidade como, por exemplo. as
Carteiras do CREA, CRA, CRB, CRM, OAB, etc.; Carteira de Trabaiho e Previdencia Social, bem como Carteira
Nacional de Habilitação (corn fotografla nos termos da Lei n° 9.603/97).
6.5.2- Nao será admitido na sala de prova 0 candidato que nAo estiver de posse dos documentos hSbeis
previstos no item anterior.
6.5.3- Eventualmente, se, par qualquer motivo. o name do candidato nao constar nas Listas de Presença, mas
este tiver em seu poder o respectivo comprovante de pagamento efetuado nos moldes previstos neste Edital, o
candidato poderã participar deste Processo Seletivo, devendo, para tanto, preencher formulario especlfico no dia
da realização das provas objetivas.
6.5.4- A inclusão de que trata 0 item anterior serã realizada de forma condicional, sujeita a posterior venflcaçao
da refenda regularidade, par apreciaçao da Comissao Organizadora do Processo Seletivo.
6.5.5- Constatada a irregularidade da inscnção a inclusão do candidato sera automaticamente cancelada, sem
direito a reclarnaçao, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos as atos dela
decorrentes.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realizaçao das provas, documento de identidade
6.6original, par motivo de perda, furto ou roubo, deverã apresentar docurnento que ateste 0 registro da ocorrencia em orgao
policial, expedido ha no maxima 30 (trinta) dias, juntamente corn outro documento oficial de identiflcacao corn foto.
0 candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de documento oficial cam foto,
6.7comprovante de lnscriçào devidamente pago, caneta esferografica azul ou preta, lépis preto n° 2 e borracha.
6.8- A inviolabilidade das provas sera comprovada no posto de execuçao, no momento do rompimento do lacre dos
malotes na presença dos candidatos.
Para a realizaçao da Prova Objetiva, cada candidato recebera uma copia do caderno de questoes referente a
6.9Prova Objetiva referente ao Emprego Publica a que concorre e um Cartao de Respostas ja identificado corn seu local e
horãrio de prova, sala, nome completo, Emprego e nUmero de inscriçao no Processo Seletivo.
6.9.1- Ao receber o Caderno de QuestOes o candidato deverS conferir a numeração e sequencia das pãginas,
bern como a presença de irregularidades graf'ucas que poderao prejudicar a leitura do mesmo. Ao receber 0
Gabarito de Respostas, deverâ conferir se seus dados estáo expressos corretamente e assinar no campo
estabelecido. Em ambos as casos, havendo qualquer irregularidade deverá comunicar imediatarnente o fiscal de
sala.
6.9.2- 0 Caderno de Questoes e a espaco no qual o candidato podera desenvolver todas as tecnicas para
chegar a resposta correta. permitindo-se a rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO NO CARTAO DE
RESP OS TA S

6.9.3- No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anorrnalidade grãfica ou irregularidade na
formulação de alguma questào, ou constatar que não esteja prevista no prograrna de provas. deverã manifestarse junto ac, Fiscal de Sala que. consultada a coordenação, ericarninharã solução imediata ou anotará na folba de
ocorrências para posterior análise da banca exarninadora.
6.9.4- Os pontos correspondentes as questOes porventura anuladas serão atribuidos a todos Os candidatos.
independentemente da forrnulaçao dos recursos.
6.10- 0 candidato deverá assinalar suas respostas na prova objetiva e marcã-las no Cartão de Respostas. que sera o
Unico docurnento válido para a correçao eletrônFca. que Ihe sera entregue no inicio da prova.
6.10.1- 0 Cartao de Respostas serã corrigido por meio Optico. portanto. deverá ser preenchido corretarnente.
corn caneta esferografica azul ou preta.
6.10.2- Para cada questão o candidato deverá assinalar apenas urna Unica alternativa correta,
Preenchendo/pintando totalmente o quadrado correspondente a esta alternativa. não devendo assinalar corn X
ou outra marca Tambem não poderà ser utilizado nenhum tipo de borracha ou liquido corretivo,
6.10.3- Serao consideradas nulas na correçào: questoes deixadas ern branco. questOes once forern assinaladas
ma's de urna alternativa, questOes que forem assinaladas incorretamente e questOes que apresentarern
quaisquer tipos de rasura.
6.10-4- Sornente seräo perrnitidos assinalamentos no Cartao de Respostas feitos pelo próprio candidato. vedada
qualquer colaboraçao cu participação de terceiros. salvo em caso de candidato que tenha solicitado condicão
especial para esse fim. Nesse caso. se necessário. a candidato sera acompanhado por urn fiscal.
6.10.5- Na correção do Cartao de Respostas sera atribuida nota zero as questOes que forem assinaladas
incorretarnente. rasuradas. que estiverem corn mais de urna opçao assinalada ou em branco.
6.10.6- Sob nenhurna hipOtese haverá a substituição do Cartão de Respostas sendo da responsabrlidade
exclusiva do candidato os prejuizos advindos de rnarcaçOes feitas incorretarnerite. ernendas ou rasuras. ainda
que legiveis
6.10.7- A não entrega do Cartao de Respostas irnplicará na autornãtica eliminaçâo do candidato deste Processo
Seletivo.
6.11- Durante a realizaçao das Provas Os candidatos ficarão terminantemente proibidos de utilizar qualquer tipo de
apareiho eletronico (calculadoras. bips/pagers. cameras fotograficas. filmadoras. telefones celulares, smartphones,
tablets. relogios do tipo data-bank. walkrnans, MP3 players. fones de ouvido. agendas eletrônicas. notebooks, palmtops
ou qualquer outro tipo de computador portàtil. receptores ou gravadores) seja na sala de prova. sanitários, patios ou
qualquer outra dependéncia do local de prova. Caso C candidato seja flagrado fazendo a utilizaçâo destes rnateriais.
sera caracterizado corno tentativa de fraude e implicara na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.
6.11.1- No mornento da entrada dos candidatos nas salas de prova sera solicitado pelo fiscal de sala que os
canthdatos que estejam portando qualquer urn dos aparelhos eletrOnicos discrirninados anteriormente que

DESLIGUEM-OS TOTALMENTE.
Durante a realizacão das Provas nâo sera permitido qualquer tipo de cornunicaçao entre Os candidatos, nern a
consulta a nenhuma espécie de livros. anotaçOes. réguas de cãlculo. läpis corn tabuadas, impressos ou uso de material
de apaic Caso o candidato seja flagrado fazendo a utilizacão destes rnateriais. sera caracterizado corno tentativa de
fraude e implicará na eliminação do candidato deste Processo Seletivo.
6.12-

6.13- 0 tempo máximo de duração das Provas sera de ate 2 (duas) horas.
0 candidato somente podera retirar-se definitivamente da sala de aplicação de provas depois de transcorrida, no
minirno. 01 (urna) hora de seu inic!o.
614.1- 0 candidato não poderã ausentar-se da sala de prova sem 0 acompanhamento de fiscal,
6.14.2- Ao terminar a prova o candidato deverà entregar ao fiscal a Folha de Respostas devidamente preenchida
podendo. no entanto, levar consigo 0 caderno de questOes
6.14.3- Os trés Ultirnos candidatos deverão perrnanecer juntos na sala sendo sornente liberados quando o
ultimo deles tiver concluido a prova, assinando ainda a termo de encerramento.
6,14.4- 0 candidato deve se retirar do recinto ao término da prova.

6.14-

6.15- Não haverà. por qualquer motivo. prorrogaçao do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastarnento do candidato da sala de prova, excetuando-se Os casos previstos em lei. previamente solicitados nos
termos do presente Edital
6.16- A candidata que estiver arnamentanda poderá faze-lo durante a realizaço da Prova Escrita. devendo levar
acompanhante responsãvel pela guarda da criança que deverã perrnanecer com a mesrna em local estabelecido pela
organizacao do Processo Seletivo. fora da sala de prova e corredores. No rnomento da arnarnentaçâo a candidata sera
acompanhada por fiscal ate o local onde a criança e o acompanhante estiver aguardando. Neste rnomento 0
acornpanhante responsavel pela guarda da crianQa não podera permanecer no mesmo local que a candidata. que
deverã ficar acompanhada sornente do fiscal da coordenação de prova durante a amamentaçâo. Não havera
compensaçao do tempo de amamentação ac, tempo de prova da candidata.
6.17- Nao havera segunda chamada ou repetiçâo da prova objetiva, importando a auséncia ou atraso do candidato na
sua elirninaçao seja qual for o rnotivo alegado

6.18- Os candidatos NAO receberâo convocaçOes individuals via Correlo, portanto e de inteira responsabilidade do
candidato 0 acompanhamento das publicacOes referentes a este Processo Seletivo.
6.19- As provas objetivas seräo realizadas no dia 12 de setembro de 2018 (DOMINGO), em local a set
determinado pela Cornissao do Concurso e Publicado confarnie Cronograma de Execuçao anexo.
6.20- Par razOes de quantidade de candidatos inscritos, as pravas poderao ser realizadas em mais de urn local ou
harário.

7-

DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

As pravas objetivas serao carrigidas par melo de pracessarnento eietrônico, atraves de leitora Optica, e constarao
7.1de 20 (vinte) questOes. de teste de multipla escolha. cam 4 (quatro) alternativas cada e somente 01 (uma) correta,
variando a cornposição das provas em conformidade corn 0 conteUdo programatico.
As questoes de mOltipla escolha serao avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cern) pontos, onde cada questao
7.2valera 5.00 (cinco7 pontos,
7.3 - Sera considerado desclassificado na prova objetiva o candidato que nâa obtiver, no minima, a nota 50 (cinquenta).
Caso alguma questão venha a set anulada, a mesma sera considerada correta para todos Os candidatas, de
7.4modo que a sua pontuaçàa sera atribuida a todos Os candidatos indistintamente.
8-

DA cLAssIFlcAcAo

8.1-

Os candidatas habilitados seraa classificados dentro do Emprego, em ordem decrescente da Nota Final.

Da publicaçao da listagern de classiflcação final, o candidato podera apresentar recurso a Comissão
8.2Organizadora do Processo Seletivo, o que sera admitido para Unico efeito de correçao de notOrio erro de fato, o qua]
sera analisada pela empresa Prefeitura Municipal de Severinia. e referendado pela Comissao Organizadora do Processo
Seletivo.
8.3-

Na hipOtese de igualdade de resultado tera preferencia, sucessivamente, a candidato que:
8.3.1- 0 candidato corn idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no paragrafo (mica
do art. 27 da Lei Federal n° 10.741, de 10 de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, na data do término das
inscrig6es.
8.3.2- Aplicado a disposto no item anterior e persistindo a empate, 0 desempate beneflciarâ 0 candidato que,
tenha obtido o maior nUmero de pontos na prova de Conhecimentos Especificos.
8.3.3- Ainda assim. persistindo 0 empate apos aplicação do item 8.3.2., sera dada preferencia, para efeito de
classificação, ao candidato de maior idade, assim considerando dia, mes e ano do nascimento, e
desconsiderando hora de nascimento":
8.3.4- Persistindo o empate, sera dada preferéncia ao candidato que tiver rnaior nUmero de fllhos rnenores de
18 anos ou inválidos sob sua dependencia.

9-

RESULTADOS E RECURSOS

0 gabarito oficial das provas objetivas sari divulgado por meio de Edital a ser publicado conforrne item 1.5 nas
9.1datas previstas no Anexo II - Cronograma.
Caberào recursos quanto a: publicaçao dos editais, aplicação das provas. referente a formulação das questoes,
9.2publicaçâo de gabaritos, sendo contra erros ou ornisses, classificacao e notas obtidas e publicaçao do resultado final,
dentro de 2 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de publicacão do ato, devendo 0 pedido ser encaminhado via email para recursoseveriniaaDtarpcom.br qual sera analisado pela empresa Apta Assessoria e Consultoria Ltda. a
referendado pela Cornissâo Fiscalizadora do Processo Seletivo.
9.2.1- No caso do recurso ser contra a aplicação da prova, ou gabarito, este devera ser devidamente
fundamentado. incluindo bibliografia pesquisada, devera conter todos Os dados que informem a identidade do
candidato recorrente, Emprego e seu nUmero de inscrição.
9.2.2- Seri rejeitado o recurso que:
9.2.2.1estiver incompleto;
9.2.2.2- não apresentar argumentacâo lOgica e consistente;
9.2.2.3- for protocolado bra do prazo;
9.2.2.4- for encaminhado via fax, via postal, via internet e/ou correio eletronico ou protocolado em
endereço diferente do estabelecido.

9.2.3- Serã admitido ao candidato apresentar recurso sabre 0 mesmo fato apenas uma vez. a qual poderá
abranger urna ou mats questOes relativamente ao seu conteOdo. sendo automaticamente desccnsiderados as
recursos de igual tear interpostos pelo mesmo candidato.
9.2.4- Caso a recurso for considerado procedente e houver alteração no gabarito oficial. todas as provas
objetivas que contenliarn a mesma questão serão corrigidas novamente.
0 resultado corn a classificaçao final do Processo Seletivo será publicado conforme item 1.5. nas datas previstas
9.3no Anew II - Cronograma.
Os recursos deverào ser apresentados canforme modelo disposto no Anexo Ill - Modelo de Formulário de
Recurso.

9.4-

9.5-

Os recursos intempestivos serâo desconsideradas.

Os candidatos tomarão ciência quanta ao deferimento ou indeferimento do recurso. par meio de Edital publicado
9.6no endereça eletronico www.aptarp.com.br podendo consultar integralmente a seu conteUdo através do endereço
eletrônico www.aptarp.com.br , sendo que não sera encaminhada qualquer resposta via fax, e-mail, postal ou par
telefone.
9.7-

A decisão da Banca Exarntnadora em relacao a anãlrse de recursos terá carater irrevogavel.

10-

DA cONTRATAçA0

10.1- A aprovaçào no Processo Seletivo assegurarâ apenas a expectativa de direito a contrataçao. ficando a
concretizaçao desse ato condicionada a observància das disposiçOes legais pertinentes. a dispanibilidade orçamentària.
a disponibilidade de vagas e do exclusivo interesse e conveniència da Prefeitura Municipal e da rigorosa ordern de
classificaçao edo prazo de validade do Processo Seletivo.
10.2- Os candidatos aprovados, seräo convocados durante todo o periodo de validade do presente Processo Seletivo
através de cantata telefOnico para participarem das sessOes de atribuiçâo de classe e ou aulas, e sornente terão aulas
atribuidas Os candidatos que apresentarem no ato da sessão de atribuição de classes e ou aulas todos as documentos
relacionados abaixo
- Docurnento Oficial corn foto
- Comprovante de escolaridade exigida para 0 exercicio do Emprego (Diplomas e certificados - original e cópia)
- Declaração Oficial atualizada assinada pelo chefe imediato. em se tratando de Docente corn acUmulo de
cargo/emprego / função püblica:
- Comprovante de matricula. frequéncia. e nUmero de horas já cursadas. se aluno.
10,2,1 - Em hipôtese alguma serão atribuidas aulas a docentes cam acUmulo de cargo/ ernprego / função
publics que NAO apresentarem no ato da sessão de atribuiçâo de classes e ou aulas. a horär!o de trabalho de
seu outro cargo! emprego/ funçáo publics.
10 2 2- Os candidatos serào subrnetidos ainda a exames medicos pré-admissionais de carãter eliminatOrio
(avaliacao clinica médica. fisica e mental), realizados par junta médica designada para este firn.
10.3- A contratacac dos candidatos. observada a ordern de classiflcação final par Emprego, far-se-a pela Prefeitura
Municipal de Severinia. obedecendo a necessidade de vagas que vierem a ocorrer e as que forern criadas
posteriormente. durante a prazo de validade deste Processo Seletivo.
10.4- A convocação sera feita pela Prefeitura Municipal de Severinra que deterrninarao a horãrio, dia e local para a
convocaçâo.
10.4.1- Rca facultada a Prefeitura Municipal de Severinia a convocação dos candidatos através de carta.
10.4.2- Perdera as direitos decorrentes da aprovação no Processo Seletivo 0 candidato que não comparecer na
data, horãrio e local estabelecido pela Prefeitura Municipal de Severinia.

Par ocasião da contratacão serão exigidas dos candidatos classificados as documentos originais e côpias
relativos a confirmacao das condiçOes estabelecidas no Item 2 e seus subitens, sendo que a não apresentação de
qualquer deles importarã na exclusào do candidato da lista de classificados.
10.5.1- Nao seräo acertas protocolos dos documentos exigidos.
10.5.2- E facultado a Prefeitura Municipal de Severinia exigir dos candidatos. na contratação. alérn da
documentação prevista neste Edital. outros documentos cornprobatôrias de bans antecedentes que julgar
necessárros
10.5-

10.6- Os candidatos. apOs a comparecimento e apresentação dos documentos exigidos na sessão de atribuição de
classes e ou aulas, caso tenham classes e ou aulas atribuidas, terão a prazo estipulado pelo Departamento Pessoal
para apresentaçao dos documentos discriminados a seguirl Carteira de Trabalho e Previdéncia Social. Certidao de
Casamento. Titulo de Eleitor, comprovantes de votacao nas 2 (duas) Ultirnas eleicOes ou Certidao de quitaçao eleitaral,
Certrficado de Reservista ou Dispensa de lncorporaçao. Cedula de Identidade - RG ou RNE -. 1 (uma) foto 3x4 recente.
inscrição no PIS/PASEP ou declaraçâo de empregador anterior informando nâo haver feito 0 cadastro. Cadastro de

Pessoa Fisica - CPF, comprovantes de escolaridade, Certidao de Nascimento dos fllhos, Cademeta de Vacinaçào dos
flihos menores de 14 anos (se houver), Atestados de Antecedentes Criminals e demais documentos que comprovern 0
cumprimento dos reguisitos e exigéncias estabelecidos neste Edital.

11-

DAS olsposlçOEs FINAlS

11.1- A inscriçao do candidato implicará no conhecimento das presentes instrucOes e na aceitaçao das condiçOes do
Processo Seletivo tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes.
11.2- A determinaçao do local, data e horário das provas é atribuiçâo exclusiva da Comissao Fiscalizadora do
Processo Seletivo e sera publicada oportunamente.
11.3- Cabe exclusivamente a Prefeitura Municipal de Severinia 0 direito de aproveitar os candidatos habilitados em
nUmero que julgar conveniente e de acordo com o interesse pUblico e disponibilidade financeira, nos termos cia Lei de
Responsabilidade Fiscal, nao estando obrigada ao provimento de todas as vagas existentes.
11.4- Sera excluido do Processo Seletivo, sem prejuizo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal, o
candidato que:
11.4.1- Fizer, em qualquer documento, declaraçao falsa ou inexata;
11.4.2- Agir corn incorreçao, violencia, descortesia para corn qualquer membro da equipe encarregada da
aplicaçao das provas e demais atividades ou mesmo por qualquer razão tentar tumultua-la;
11.4.3- For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital;
11.4.4- For responsSvel por falsa identiflcaçâo pessoal;
11.4.5- Utilizar ou tentar utilizer meios fraudulentos para obter aprovaçao propria ou de terceiros, em qualquer
etapa do Processo Seletivo;
11.4.6- Não devolver a folha de resposta;
11.4.7- Efetuar inscricao fora do prazo previsto;
11.4.8- Deixar de atender a convocacão ou qualquer outra orientaçao da Comissão Organizadora do
Processo Seletivo.
11.5- A inexatidâo das aflrmativas e/ou a existéncia de irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarao a nulidade da inscriçao e a desqualificação do candidato, corn todas as suas decorrencias,
sem prejuizo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
11.6- Dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo a Prefeitura Municipal de Severinia por ocasiao do
provimento do Emprego obedeceré rigorosamente a ordem de classificacao e o seu prazo de validade, podendo o
candidato que vier a ser convocado ser investido no Emprego PUblica se atendidas, a epoca no ato da contrataçao,
todas as exigencias para a investidura.
11.7- Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alteraçOes, atualizaçôes ou acréscimos enquanto nao consumada
a providéncia ou evento qua Ihes disser respeito, circunstância esta que sera mencionada em Edital, comunicado ou
aviso a ser publicado, devidamente justificado e corn embasamento legal pertinente, sendo defeso a qualquer candidato
alegar desconhecimento.
11.8- A Prefeitura Municipal de Severinia reserva-se o direito de anular 0 Processo Seletivo, bern como de adotar
providéncias que se fizerem necessarias para garantir a correçao dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes.
11.9- Decorridos 120 (canto e vinte) dias da homologação e não caracterizado qualquer obice, é facultada a
incineração dos cadernos de provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, palo prazo de validade do
Processo Seletivo, Os registros eletronicos.
11.10- Caberi ao Prefeito Municipal de Severinia a homologaçao dos Resultados Finais.
11.12- Os casos omissos serao resolvidos pela empresa Apta Assessoria e Consultoria Ltda., juntamente corn a
Comissao Fiscalizadora do Processo Seletivo.
11.13- A Apta Assessoria e Consultoria Ltda. não autoriza a comercializacâo de apostilas em seu nome e nao se
responsabiliza palo teor das mesmas.
11.14- Integram este Edital Os anexos:
Anexo I - Programa de Provas:
Anexo II - Cronograma;
Anexo Ill - Modelo de Formulario de Recursos.
Severinia, 13 de julho de 2018.
Celso da Silva
Prefeito do Municipio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA - SP
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PROCESSO SELETIVO 0112018
ANEXO I - PROGRAMA OE PROVAS

61 C) LO

TECNICO DE ENFERMAGEM
SUS - Sistema Unico de SaUde
Lei do exerciclo profissional da Enfermagem
Codigo de Etica dos Profissionais de Enfermagem
Competencias do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)e Conselho Regional de Enfermagem (COREN).
Sistematizaçâo da Assistencia de Enfermagem-atsibuiçôes de cada categoria profissional na enfermagem.
NoçOes de epidemiologia e vigilancia epidemiolOgica
Programa de imunizaçao
Doenças de notificaçâo compulsOria Nacional e Estadual
Politica Nacional da Atençao Basica (PNAB)
Calculo e administraçao de medicamentos
Fundamentos de Enfermagem: procedimentos técnicos
Segurança do paciente
Comunicação em enfermagem.
Enfermagem em saUde ocupacional
Assistência de enfermagem em doenças infectocontagiosas
Assisténcia de enfermagem em clinica cirUrgica: periodo pré. intra e pOs operatOrio
Assistencia de enfermagem em clinica médica: doenças cOnicas nao transmissiveis (DCNT)
Assisténcia de enfermagem em urgências e emergéncias
Assisténcia de enfermagem em saUde do adulto e idoso
Assistencia de enferrnagem e saUde da mulher: pie-natal, parto, puerperio, prevençâo de doenças ginecolOgicas,
violéncia sexual
Assistência de enfermagem a saUde da criança e do adolescente: crescimento e desenvolvimento, aleitamento matemo,
ao recém nascido de alto e baixo risco.
Gerenciamento de residuos nos serviços de saUde
infecçao hospitalar
Prevençâo e tratamento de feridas
NoçOes de Central de Material e Esterilizaçao-CME.
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Medico da Estrategia SaUde da Familia
Prevençao e tratarnento das patologias mais frequentes na atençao prirnSna em ambos Os 5eXOS nos diferentes
momentos do ciclo de vida (crianças, idosos, adolescentes. adultos).
Promoção e proteçào a saude de criancas, mulheres, adolescentes, flomens, adultos e idosos.
Planejamento de açOes em saUde (individuais e coletivas) de acordo corn a demanda e caracteristicas da população
assistida.
Acompanhamento de recem-nascidos normais e puericultura.
Acompanhamento de pre-natal normal, identificaçâo do pre-natal de risco e encaminhamento.
Assisténcia a partos e puerperios normals.
Tratamento das patologias mais prevalentes durante a gestacao e puerpério.
Orientaçao sabre métodos anticoncepcionais e planejamento familiar.
Tratamento das dermatoses mais prevatentes em atenção pnmaria
Acampanhamento. diagnostico, tratarnento e encaminhamento, quando necessáno, dos problemas de saude mental
mais prevalentes na atençâo primaria.
DiagnOstico das patologias cirurgicas mais prevalentes e encaminhamento.
Tecnicas e cuidados para pequenas cirurgias e curativos.
Saüde Ocupacional.
DiagnOstico e cuidados iniciais de situaçoes de urgência e emergéncia.
lndicação e interpretação de exames complementares comuns na prãtica médica.
Conhecimento sabre ciclo vital, estrutura e dinãmica familiar.
Vigilância Epidemiologica, doenças epidemicas e endérnicas.
Imunização.
Trabalhos com grupos e participaçao da comunidade.
Trabalho em equipe multiprofissional e NASFs.
Gerenciamento e organizaçâo de serviço de saUde de atençao pnmaria.
Principios da Estrategia de SaUde da Familia e papel do medico na Estrategia de SaUde da Familia.
Papel da Atençao Primária na saUde.
Politica de humanizacâo e acolhimento.
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ANEXO II — CRONOGRAMA
(DATAS PROVAVEIS)

—.

EVENTO

dbsesc-ca
ICOflSuQtcI

DATA
13 dejulho

Publicaçâodo Edital deAbertura

16 a 29 do juiho

Periodo das lnsciiçOes.

30 do julho

Data lirnite para recolhimento do Taxa do Insciiçao.
Divulgação da Relacao de Candidatos Inscritos.
Prazo do Recursos corn relaçao

a Relaçao de Candidatos Inscritos.

01 de agosto
02

0

03 de agosto

Publicaçao da Indicaçâo do Local e Horário da realização das Provas Objetivas

16 de agosto

Realizaçao das Provas Objetivas

26 do agosto

Divulgaçâo de Gabanto das Provas Objetivas.

28 de agosto

Prazo do Recursos corn relaçâo ao Gabarito das Provas Objetivas.
Retiflcaçao do Gabarito Oficial (se hoover) e Divulgação do Resultado Final
Prazo de Recursos corn relaçao ao Resultado Final
Publicaçao da Retificacao do Resultado Final (se hoover),
Publicaçao do Homologaçao do Concurso Publico.

29 e 30 do agosto
12 do setembro
13 e 14 do setembro
19 do setembro
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NOME DO CANDIDATO:
INSCRIQAO No

DE NASCIMENTO

CPF No

EMPREGO:
E-MAIL:
TWO DE RECURSO (Assinale o tipo de Recurso)
-

)

()

T

CCNTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIQAO
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA
CONTRA RESULTADO FINAL
CONTRA PONTIJAQAO DE TITULOS
OUTROS

Apenas Para recurso contra gabarito oficial
NO da questão:
Gabarito oficial:
Resposta Candidato:

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO

Data: —1-12018.
Assinatura:

-

RazOes do Recurso

