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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 01/2011 

 

IDEAIS – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E ASSISTÊNCIA 

INTEGRAL À SAÚDE 

 

 

 

O IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde, 

situada a Rua Coronel Xavier de Toledo – 1064 – 13º andar – Sala 36 – Centro – São Paulo – SP 

CEP. 01.048-000 - CNPJ: 00.376.056/0001-45, por intermédio de seu presidente Osvaldo Perezi Neto, 

no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso IX, da 

Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, torna pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à realização de Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos visando atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação de Profissionais, para atuar 

na Área da Saúde do Município de Cajamar/SP. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, e sua 

execução caberá à PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA – LTDA.  

 

1.2. Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 

 

1.3. Ao número de vagas estabelecidos no Objeto deste Edital poderão ser acrescidas novas vagas que 

surgirem, para eventual nomeação dos classificados que estiverem em reserva de contingente, observada 

a disponibilidade financeira e orçamentária, e forem autorizadas pelo IDEAIS – Instituto de 

Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde. 

 

1.4. O Regime Jurídico dos cargos oferecidos neste Edital será o da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT. Decreto-lei Nº 5.452 de 1º de maio de 1942. 

 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

2 – DO OBJETO E CARACTERIZAÇÃO DO CARGO:  

 

2.1– O Processo Seletivo destina-se à classificação de Profissionais na Área da Saúde, para prestação de 

serviços junto a Diretoria da Saúde do Município de Cajamar - SP. 

 

2.1.1. – Os candidatos inscritos para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão comprovar 

residência na área para a qual se inscreveu, desde a data da publicação do edital deste Processo 

Seletivo (art. 6º, Lei 11.350/2006), a mudança de residência do candidato para outra área ou município 

implica em dissolução do vínculo de trabalho.  

 

2.1.2. No ato da posse o candidato aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá 

comprovar residência no município da seguinte forma: - Através de cópia de Fatura de serviços públicos 

(Energia Elétrica, Água e Esgoto ou Telefone) em seu nome; - Quando o comprovante estiver em nome de 
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outros deverá apresentar contrato de locação quando for o caso, ou certidão de casamento quando o 

comprovante estiver em nome do cônjuge.  

 

2.1.3. Os candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no presente Processo Seletivo 

e posteriormente convocados terão seus cargos submetidos às regras da Lei Federal nº 11.350 de 05 de 

outubro de 2006. 

 

2.2. Quadro de Cargos: 

 
Vagas Função Exigências do cargo Carga 

Horária 

Remuneração 

08 1. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – USF JD. 

MARIA LUIZA 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

16 2. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – USF PQ. 

MARIA APARECIDA 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

17 3. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – JD. BELO 

PLANALTO 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

08 4. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – USF JD. 

PANORAMA 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

08 5. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – USF DO 

PONUNDUVA 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

07 6. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – PSF S. 

BENEDITO KM 43 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

14 7. AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – USF 

CENTRO 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível fundamental 

(antigo 1º grau), fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 

40  R$ 735,54 

21 8. AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível médio (antigo 2º 

grau), fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Curso de Auxiliar de Enfermagem, com 

registro no respectivo conselho de classe. 

40 R$ 987,98 
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07 9. AUXILIAR DE 

FARMÁCIA 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível médio (antigo 2º 

grau), fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Experiência mínima de 1 ano na função. 

 

40 R$ 978,80 

09 10. AUXILIAR DE 

SAÚDE BUCAL 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível médio (antigo 2º 

grau), fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Curso de Auxiliar de Saúde Bucal com 

registro no respectivo conselho de classe. 

40 R$ 932,69 

09 11. CIRURGIÃO 

DENTISTA  

Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Odontologia, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação; e registro no 

respectivo órgão de classe. 

40  R$ 5.330,00 

10 12. ENFERMEIRO  Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Enfermagem, fornecido por 

instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação; e registro no 

respectivo órgão de classe. 

40 R$ 4.088,14 

10 13. ESCRITURÁRIO 

ADMINISTRATIVO 

Certificado, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de nível médio (antigo 2º 

grau), fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação e 

curso básico em informática 

40  R$ 978,80 

 

 

 

2.3 – Além das vagas abertas, em havendo necessidade, durante a vigência do Processo Seletivo, O 

IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde convocará outros 

candidatos aprovados na ordem de classificação para efetivarem substituições, nos termos da cláusula 

2.1. 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

 

3.1.2. Antes de efetuar a inscrição e o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar 

conhecimento do disposto neste Edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos. 

 

3.1.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

3.1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou extemporânea. 

 

3.1.5. A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis. 
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3.1.6. O candidato não poderá concorrer para mais de um cargo. 

 

3.1.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de alteração de opção referente ao cargo. 

 

3.1.8. Em nenhuma hipótese será aceita transferência de inscrições entre pessoas, alteração de 

locais de realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato 

da ampla concorrência para a condição de portador de deficiência. 

 

3.1.9. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Inscrição determinará 

o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

 

 

3.2. Procedimento para inscrição, taxas e formas de pagamento. 

 

3.2.1. Para formalizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, 

disponível no endereço eletrônico www.personacapacitacao.com, da seguinte forma: 

- Acesse o site www.personacapacitacao.com; 

- Localize a tabela com o título “Faça sua Inscrição”; 

- Clique em Processo Seletivo 01/2011 – Diretoria da Sáude de Cajamar/SP; 

- Preencha todos os campos do formulário de inscrição; 

- Clique em Finalizar; 

- Na seqüência o sistema irá gerar o comprovante de inscrição e o boleto bancário para 

pagamento da taxa de inscrição, que deverão ser impressos; 

 

3.2.2. Período e Procedimentos para Inscrição: Serão realizadas exclusivamente através de 

Formulário de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.personacapacitacao.com, das 08h 

do dia 29 de junho de 2011 até ás 22h do dia 05 de julho de 2011. 

 

3.2.2.1. Os candidatos que tenham dificuldade de acesso a rede mundial de computadores 

(Internet), poderão dirigir-se ao Local de Inscrições, instalado na Rua Vereador João Cardoso, N° 

28 – Bairro do Polvilho, Cajamar – SP, no período de 29 de junho de 2011 a 05 de julho de 2011, 

das 9:00 as 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, e de posse de seus documentos pessoais, com o 

auxilio do funcionário credenciado pela Persona Capacitação – Assessoria e Consultoria Ltda., 

efetuar a sua inscrição. 

 

3.2.3. O valor da Taxa de Inscrição a ser pago em moeda corrente para participação neste 

PROCESSO SELETIVO será da seguinte forma: 

 

a) Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde: R$ 20,00 (Vinte Reais);  

b) Para os cargos de Nível Médio: R$ 30,00 (Trinta reais); 

c) Para os demais cargos de Nível Superior: R$ 60,00 (Sessenta reais) 

 

3.3. São condições de inscrição. 

 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

www.personacapacitacao.com
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b) Ser maior de 18 anos; 

c) Estar com o título eleitoral em vigor e ter votado ou justificado a ausência nas últimas eleições; 

d) Estar em dia com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

e) Para inscrição no cargo de Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá ser residente no 

Município. 

 

 

3.4. O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de 

cancelamento ou não realização do Processo Seletivo. 

 

3.5. As cópias dos documentos apresentados no ato da inscrição ficarão retidas após conferência com o 

original. 

  

3.6. Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea, bem como, não 

será aceito pedidos de alteração de cargos, verificando, a qualquer tempo, o recebimento da inscrição 

que não atenda a todos os requisitos fixados, será ela cancelada. 

 

3.7. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que 

verificadas falsidades de declarações ou documentos. 

 

3.8. Compete à Empresa Organizadora do Processo Seletivo o indeferimento das inscrições quando 

ocorrerem irregularidades. 

 

3.9. Do indeferimento do pedido, caberá recurso dirigido ao IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento 

Estratégico e Assistência Integral à Saúde, a ser interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da 

data de sua divulgação do resultado. 

 

3.10. Interposto o recurso, e não tendo havido decisão, o candidato poderá participar condicionalmente 

das provas que se realizarem. 

 

3.11. O boleto de pagamento, devidamente pago e com a respectiva autenticação bancária, servirá como 

comprovante de inscrição. Este comprovante deverá estar sempre com o candidato, para apresentação 

em todas as fases de seleção. 

 

3.12. Os candidatos deverão assinalar, quando da inscrição, ser portadores de deficiência, especificando-

a, e submeterem-se quando convocados, a exame médico, que concluirá sobre a qualificação do 

candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 

 

3.13. O candidato portador de deficiência poderá requerer, a condição especial para a realização das 

provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, 

parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações. 

 

3.13.1. A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato portador de 

deficiência, assim considerada aquela que possibilita a prestação do exame respectivo, será 

condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica, devendo ser observada a possibilidade 

técnica examinadora pela PERSONA CAPACITAÇÃO – ASSESSORIA E CONSULTORIA Ltda. 
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3.13.2. O candidato portador de deficiência deverá apresentar até o último dia de inscrição, a 

Solicitação para Condições Especiais para a realização da prova (PÁGINA 18), acompanhada do 

Laudo Médico, pessoalmente, através de terceiros ou via sedex para: PERSONA 

CAPACITAÇÃO – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, situada na Rua Rio Grande do Sul, 

2885, Coester. Fernandópolis – SP. Cep: 15.600-000. 

 

3.13.3. Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para 

realização das provas, nos termos no item 3.13.2. deste Edital, sob pena de não terem concedidas às 

condições solicitadas, seja qual for o motivo alegado. 

 

3.13.4. Na falta do Laudo Médico ou não contendo este as informações indicadas no item 3.13. e seus 

subitens ou for entregue fora do prazo, o candidato não terá atendida a condição especial para realização 

das provas. 

 

3.13.5. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das 

provas deverá entregar parecer emitido por especialista da área de sua deficiência justificando a 

necessidade de tempo adicional, nos termos do § 2º do art. 40, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas 

alterações, juntamente com a Solicitação para Condições Especiais para a realização da prova (PÁGINA 

26). 

 

3.13.6. Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas 

provas com tamanho de letra correspondente a corpo 24. 

 

3.13.6. O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas fica condicionado 

à indicação constante no Laudo Médico de que trata o item 3.13 deste Edital. 

 

3.13.7. O IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde 

publicará conforme subitem 10.1., a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições como 

portador de deficiência e/ou pedido de condições especiais deferidos/indeferidos, de acordo com o 

Laudo Médico e parecer da Equipe Multiprofissional quando for o caso. 
 

 

 

4. Principais atribuições dos cargos 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA: Recolher e analisar tecnicamente prescrições médicas, sob supervisão 

do farmacêutico; conferir e efetuar ressuprimento do estoque de medicamentos da Unidade; 

individualizar, preparar, conferir e entregar doses individualizadas de medicamentos; controlar estoque 

de medicamentos da farmácia; manter atualizado o sistema de medicamento; receber, conferir e 

condicionar adequadamente os medicamentos; organizar e zelar pela conservação de medicamentos; 

auxiliar no controle de medicamentos não padronizados. Executar outras atribuições congêneres 

inerentes ao cargo respectivo. 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Executar tarefas de prevenção, controle e acompanhamento 

de doenças junto às famílias da comunidade da zona urbana e rural, respeitados regulamentos do 

serviço; visitas domiciliares, monitoria das condições de saúde dos indivíduos especialmente em 

situação de risco; vigilância em saúde no ciclo de vida – gestação, criança, adolescente, adulto e idoso, 

bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; 

higiene, prevenção de doenças e promoção da saúde e doenças prevalentes no Inverno; ações de 

educação em saúde nos grupos prioritários; abordagem das situações de violência intra-familiar; ética 

nos processos de trabalho da Equipe de saúde da família; executa outras tarefas correlatas determinadas 

pelo superior imediato. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: I – preparar, instalar, manipular, controlar e armazenar materiais e 

equipamentos próprios de laboratórios, bem como conhecer, manipular reagentes, solventes, 

equipamentos, ferramentas e instrumentos manuais, mecânicos, elétricos e eletrônicos, necessários ao 

desenvolvimento do trabalho; 

II – executar o tratamento e descarte de resíduos e solventes, defensivos, com base em normas 

padronizadas de segurança ou métodos e técnicas indicadas por profissionais da área; 

III – executar ou promover, conforme o caso, atividades de manutenção preventiva e corretiva, 

necessárias à conservação de equipamentos, instrumentos e outros materiais; 

IV – coletar e preparar materiais; 

V – zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos instrumentos e materiais 

usados, bem como do local de trabalho; 

VI – executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Auxiliar no Serviço de enfermagem e atendimento de pacientes; 

desenvolver trabalho educativo com indivíduos e grupos realizando campanhas de prevenção de 

doenças, visitas e entrevistas para preservar a saúde de uma comunidade, executar atividades afins. 

ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO: Executar serviços auxiliares nas áreas de recursos humanos 

administração, finanças e logística; atender fornecedores e munícipes, fornecendo e recebendo 

informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 

necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. 

DENTISTA: Executar trabalhos de cirurgia bucal, examinar a boca e os dentes da população e 

pacientes em consultórios do Município; fazer diagnósticos dos casos individuais determinando o 

respectivo tratamento; executar operações de prótese em geral, e de profilaxia dentaria: fazer extrações 

de dentes; compor dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de 

pontes; tratar de condições patológicas da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios 

dos serviços executados; coordenar o planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle 

das atividades relacionadas à prática odontológica, realizando exames e procedimentos, implementando 

programas e atividades de educação da saúde bucal, cirurgias bucomaxilofaciais, respeitadas a 

formação, legislação profissional e regulamentos do serviço; difundir os preceitos de saúde pública 
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odontológica, através de aulas, palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por equipes 

auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar outras tarefas afins. 

ENFERMEIRO: Coordenar as atividades de enfermagem, aplicar injeções, ministrar remédios sob 

prescrição médica, coleta de exames e tratamentos diversos aos acidentes, sob orientação médica; 

prestar os primeiros socorros a acidentados, fazendo curativos e em casos mais graves efetuar o 

encaminhamento hospitalar; responder pela reposição e validade dos medicamentos. 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Executar tarefas de enfermagem, como administração de sangue e 

plasma, controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de 

cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial, 

gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se 

dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e 

social aos pacientes; - Executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos 

de cateterismos cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o 

material e o ambiente, para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; - Efetuar 

testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo leituras das reações, paraobter 

subsídios e diagnósticos; - Fazer curativos, imobilizações especiais e tratamento em situações de 

emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as consequências dessas situações; 

Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando 

entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando- o, para reduzir sua sensação de insegurança e 

sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; - Prestar cuidados “post mortem” como 

enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros materiais, para evitar eliminação de 

secreções e melhorar a aparência do cadáver; - Proceder à elaboração, execução ou supervisão e 

avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando 

entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los nos processos de adaptação e 

reabilitação; - Requisitar e controlar entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica 

devidamente preenchida e dando saída no "livro de controle", para evitar desvios dos mesmos e atender 

às disposições legais; - Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em 

relação ao paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de 

enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o 

controle da saúde; - Colaborar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessários às 

atividades; - Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 

exercício de suas atividades; - Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 

equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; - Executar outras atividades 

correlatas. 

 

5 – DAS PROVAS 

 

5.1. O processo seletivo será composto de prova de: 

 

Agente Comunitário de Saúde:  
- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

Auxiliar de Enfermagem: 
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- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

Auxiliar de Farmácia: 

- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

Auxiliar de Saúde Bucal: 

- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

Cirurgião Dentista: 

- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

Enfermeiro: 

- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

Escriturário Administrativo: 

- 10 Questões de Língua Portuguesa 

- 10 Questões de Conhecimentos Específicos 

 

5.2. As provas poderão ser desenvolvidas em forma de testes, dissertação, perguntas escritas, práticas ou 

prático-orais, avaliação psicológica de acordo com o que for estabelecido pelo IDEAIS – Instituto de 

Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde. 

 

5.3. A prova de seleção será realizada no dia 17 de julho de 2011, em locais e horários a serem 

divulgados, conforme item 10.2. Tendo o processo a duração de 3 (três) horas, no máximo. 

 

5.5. A classificação final será de acordo com o total de pontos obtidos pelo candidato. 

 

5.6. A prova objetiva de múltipla escolha será atribuída um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.  

 

5.7. O candidato que não atingir o mínimo de 05 (cinco) pontos será desclassificado do processo. 

 

5.8. Os candidatos somente poderão se retirar do local da prova depois de transcorrido o tempo mínimo 

de 1h (uma hora) do início da mesma, não podendo levar consigo o caderno de prova. 

 

5.9. O caderno de prova estará disponível no site da PERSONA- Capacitação – Assessoria e Consultoria 

– Ltda. (www.personacapacitacao.com).  Após as 20 horas do dia de realização da prova objetiva. 

 

5.10. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será 

o único documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas 

contidas no impresso intitulado Instruções para Realização da Prova. Não haverá substituição do 

Cartão de Respostas por erro do candidato. 

 

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

http://www.personacapacitacao.com/
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Português (Nível Fundamental): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Tipologia 

textual. Significação literal e contextual de palavras. Estabelecimento da seqüência lógica de frases, 

acontecimentos, situações. Coesão e coerência. Ortografia oficial: emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e G. 

Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da oração e 

do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: emprego, formas 

de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. 

 

Português (Nível Médio): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Tipologia textual. 

Significação literal e contextual de palavras: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, 

homonímia, parônima, e ambigüidade. Coesão e coerência. A intertextualidade na produção de textos, funções da 

linguagem. Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da informal. Ortografia oficial: emprego de S, 

SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Emprego das classes 

gramaticais. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 

verbal. Pronome: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. 

 

Português (Nível Superior): Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Tipologia textual. 

Significação literal e contextual de palavras: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, 

homonímia, parônima, e ambigüidade. Coesão e coerência. A intertextualidade na produção de textos, funções da 

linguagem. Variação lingüística: emprego da linguagem formal e da informal. Ortografia oficial: emprego de S, 

SS, Z, Ç, CH, X, J e G. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo da crase. Estrutura e formação de 

palavras. Emprego das classes gramaticais. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e 

verbal. Regência nominal e verbal. Pronome: emprego, formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 

modos verbais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CIRURGIÃO DENTISTA: Odontologia Social: Saúde Bucal, Saúde Pública e Odontologia Social; Noções 

básicas de atendimento à pessoas portadoras de necessidades especiais; Relações da odontologia social com a 

odontologia e com a saúde pública: Relações com a odontologia preventiva, Caracterização e hierarquização dos 

problemas da odontologia social, Níveis de prevenção, Organização e Administração de serviços Odontológicos, 

Planejamento e Avaliação em Odontologia, Educação em Odontologia; Controle de infecção em Odontologia; 

Farmacologia em Odontologia: Terapêutica Medicamentosa, Analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, 

Farmacologia em pacientes especiais; Emergências em Endodontia; Dentística: Tratamentos preventivos de 

cicatrículas e fissuras, Ionômero de vidro, Resinas compostas, Amálgama; Políticas de Saúde: Evolução histórica 

e as perspectivas da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde do Brasil, Atenção primária à saúde e a 

organização dos serviços primários de saúde através do PSF, Estratégias para o desenvolvimento do SILOS, 

Promoção da saúde em todos os níveis de Atenção, Educação e saúde, Participação social no SILOS, Atual 

sistemática de financiamento do SUS; SILOS, Sistemas de Informação utilizados pelo Ministério de Saúde, 

Fontes de dados e informações; Periodontia: Etiologia da doença periodontal, Prevenção da doença periodontal, 

Tratamento básico da Gengivite Crônica e Periodontite, Abscesso Periodontal, Periodontite Juvenil e Lesões 

agudas da gengiva. Exame de cavidade oral: ananese, exame clínico, exames complementares; Semiologia e 

tratamento de afecções dos tecidos moles bucais; Semiologia e tratamento de cárie dental; Procedimentos básicos 

de dentística operatória e restauradora: preparos cavitários, proteção ao complexo dentino -pulpar; 

Materiais Odontológicos: forradores, restauradores; Etiopatogenia e prevenção das doenças periodontais; 

Interpretação radiológica em odontologia; Anestesiologia: mecanismos de ação, técnicas, cuidados; Terapêutica e 

farmacologia odontológica de interesse clínico; Cirurgia oral menor: indicações e contra- indicações, cuidados pré 

e pós operatórios. Procedimentos Básicos em Endodontia: Doenças da Polpa e Periápice; Tratamento das 

doenças; Atendimento emergencial em endodontia. Odontopediatria: Tratamento endodôntico em dentes 

decíduos; Procedimentos restauradores em odontopediatria. Processo Saúde-Doença: Epidemiologia: conceito, 

levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, sistema de vigilância epidemiológica; Vigilância Sanitária em 
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Saúde Bucal: flúor (mecanismos de ação, formas de utilização, efeitos e controles), ambientes de trabalho 

(salubridade, desinfecção, assepsia, anti-sepsia e esterilização); Prevenção em Saúde Buca l: conceito, níveis de 

prevenção, níveis de aplicação, métodos de prevenção; Educação em Saúde: conceito e aplicação em ações de 

saúde. Sistema de Saúde: Características gerais dos Serviços de Saúde Bucal Brasileiro; Assistência 

Odontológica: organização de serviços, sistemas de trabalho (Recursos humanos e princípios de ergonomia), 

sistemas de atendimento (incremental e outros). Conhecimento sobre a área de Saúde na esfera municipal. Demais 

assuntos que compõem o quadro de atribuições do cargo. 

 

ENFERMEIRO: Ética e legislação do exercício da enfermagem profissional. Assistência de enfermagem em 

Saúde da Criança – puericultura, AIDPI, criança feliz, teste do pezinho, suplementação de ferro e vitamina A. 

Assistência de enfermagem à saúde da mulher (planejamento familiar, pré-natal de baixo risco, puerpério, 

aleitamento materno, prevenção de câncer do colo de útero e mama). Assistência de enfermagem em clínica 

médica - programa de hipertensão e diabetes. Assistência de enfermagem à saúde do adolescente. Infecções 

sexualmente transmissíveis/ AIDS. Assistência de enfermagem à saúde do idoso. Assistência de enfermagem em 

Saúde Mental. Programa de imunização (calendário de vacinação da secretaria estadual de saúde do Estado de 

São Paulo, rede de frio, vias de administração). Assistência de enfermagem a doenças crônico - Degenerativas. 

Assistência de enfermagem à saúde do trabalhador. Assistência de enfermagem nas urgências e emergências 

(primeiros socorros, crises hipertensivas, distúrbios glicêmicos). Doença de notificação compulsória. 

Enfermagem em saúde pública: Situação da saúde no país: peculiaridades regionais; atividades básicas de 

enfermagem em saúde pública; a epidemiologia e sua importância no campo da enfermagem; assistência de saúde 

pública na comunidade; Aplicação de técnicas educativas em enfermagem de saúde pública; Doenças 

transmissíveis e seu controle; Doenças sexualmente transmissíveis; importância do 

saneamento no meio ambiente; a prevenção das doenças e seus níveis. Saúde pública: Lei orgânica do SUS 

(8080/90), Legislação e Ética profissional, Lei 7498/86, NOAS. Legislação Básica do SUS (Leis Federais 

8080/90 e 8.142/90). Noas 2002. Programa Estratégia Saúde da Família – PSF (Programa Saúde da Família) – 

Normas e Bases Operacionais. Pacto pela vida, em defesa do SUS e de Gestão – Port MS 399/2006. Doenças 

endêmicas de acordo com o perfil nosológico/ epidemiológico do Município: Dengue, esquistossomoses, hansen, 

tuberculose, DST/ AIDS, Leishmaniose, HAS, ICC – Insuficiência cardíaca congestiva, dermatoses, diarréia, 

pneumonias, parasitoses, viroses, pré-natal de baixo risco, planejamento familiar, asmas, ansiedades, depressão, 

psicoses, diabetes millitus e vulvovaginites. 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: 1 Educação em saúde bucal - Higiene Bucal. 2 Hábitos alimentares e 

consumo de açúcar. 3 Uso de fluoretos e selantes. 4 Acolhimento odontológico do paciente. 5 Doenças da boca - 

cárie e controle dentário, periodontopatias. 6 Câncer bucal, fissuras lábio - palatais, controle da placa bacteriana. 7 

A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática odontológica. 8 Tipos de esterilização. 9 Manutenção 

do equipamento odontológico. 10 Riscos ocupacionais e sua prevenção. 11 Atribuições do auxiliar de saúde 

bucal, na equipe de trabalho. 12 Ética profissional. 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 

administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de 

Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – 

Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, 

Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei 

nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do 

Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de 

colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas 

Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; 

Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 

19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOBSUS de 1996, 
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Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 

medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e 

escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de 

infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, 

fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de 

Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência 

Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 

 

ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO: Windows XP / Vista / Seven, INTERNET E INTRANET: 

Configurações Básicas e Navegação; MICROSOFT OFFICE 2000/2003/2007 WORD: Formatação de textos em 

geral, Mala direta e memorandos;  

EXCEL: Planilhas Eletrônicas, Gráficos e Funções 

Outlook, Power Point.  

Sistemas Operacionais Livres e Softwares Livres 

Conhecimentos de Hardware, manutenção e cuidados com equipamento de informática. 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE: O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do 

PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; 

Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); 

Territorialização (área e micro área) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio 

Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e 

Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, 

Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: 

(Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na 

Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um tempo 

para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e 

Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e 

Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue. 
 

AUXILIAR DE FARMÁCIA: Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou necessidades 

urgentes. Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de 

compras. Princípio ativo das drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contra indicações. 

Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: 

dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. Comissões 

hospitalares. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de 

medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de psicofarmacologia. Noções básicas 

de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de 

fármacos. Preparo de soluções não estéreis e estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes 

físicos. Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema Único de 

Saúde - SUS. 

 

 

7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

7.1. Período das inscrições  

7.2. Aplicação da Prova Escrita 

7.3. Divulgação do Resultado da Prova Escrita 
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7.4. Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo.  

 

8- DAS NORMAS 

 

8.1. O candidato deverá chegar ao local da prova, com no mínimo trinta minutos de antecedência do 

horário designado, munido de cédula de identidade, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis 

preto e borracha. 

 

8.2. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido. 

 

8.3. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 

do candidato. O não comparecimento a qualquer prova, importará na eliminação do candidato. 

 

8.4. Durante a realização das provas não será permitido qualquer espécie de consulta, comunicação com 

outro candidato, uso de telefones celulares, bips ou qualquer outro meio de comunicação com o mundo 

exterior e calculadoras. Reserva-se a Empresa Organizadora do Processo Seletivo o direito de excluir do 

recinto e eliminar da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como 

tomar medidas e estabelecer outros critérios para resguardar a execução individual e correta das provas. 

 

8.5. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, 

emenda ou rasura, ainda que legível. 

 

9 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. Se ocorrer igualdade na classificação final, proceder-se-á o desempate segundo os seguintes 

critérios: 

 

a) o maior número de pontos na prova de Conhecimento Específico; 

b) o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 

c) maior idade; 

d) o candidato que for casado; 

e) sorteio público. 

 

9.2. Das decisões da Empresa Organizadora do Processo Seletivo caberá recurso fundamentado ao 

IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde, nos seguintes 

prazos: 

Recurso contra indeferimento da inscrição: 02 (dois) dias úteis, contados da homologação das 

inscrições. 

Recurso a respeito de questões ou resultados do Gabarito: 02 (dois) dias úteis, contados da 

divulgação dos gabaritos e cadernos de questões. 

Recurso a respeito da somatória dos pontos obtidos pelo candidato: 02 (dois) dias úteis, contados da 

divulgação classificação final. 

 

9.2.1. O recurso deverá ser entregue, diretamente pelo candidato ou por terceiro, com indicação precisa 

do objeto em que o candidato se julgar prejudicado. Os recursos poderão ser entregues via sedex no 

prazo determinado no item 9.2., ou na sede da Persona Capacitação Assessoria e Consultoria Ltda., 
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situada a Rua Rio Grande do Sul, 2885, município de Fernandópolis, Estado de São Paulo - CEP: 

15.600-000, das 8h às 11h ou das 13h às 17h. 

 

9.2.2.Os Recursos deverão ser entregues datilografados ou digitados, em 02 (duas) vias (original e 

cópia) em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte externa e frontal do envelope os 

seguintes dados: 

a) Processo Seletivo 01/2011 – Diretoria da Saúde de Cajamar/SP; 

b) Referência do motivo do recurso, exemplo: INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

c) Nome completo e número de inscrição do candidato; 

d) Cargo para o qual o candidato está concorrendo. 

 

9.2.3.Não serão considerados os recursos encaminhados via fax, telegrama, internet ou qualquer outra 

forma que não esteja prevista neste edital, assim como aqueles apresentados fora do prazo determinado 

no item 9.2. deste Edital. 

 

9.2.4. Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no item 9.2. deste Edital. 

 

9.2.5. O candidato deverá usar o modelo de formulário para recurso, anexo a este Edital. 

 

 

9.3. A convocação para admissão dos candidatos habilitados ocorrerá de conformidade com a 

necessidade do preenchimento das vagas, tendo o candidato o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após 

convocado, para comparecer junto a IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência 

Integral à Saúde. A convocação obedecerá a ordem de classificação, não gerando o fato de sua 

aprovação o direito automático à nomeação, pois serão chamados na conformidade da real necessidade 

dos serviços segundo o critério oportunidade. Nesta ocasião, o candidato deverá comprovar 

documentalmente as exigências do cargo para o qual foi aprovado. 

 

9.4. Para efeito de sua admissão, fica o candidato aprovado e convocado, sujeito à aprovação em exame 

médico, cópia do RG, CPF, Título de Eleitor, 1 foto 3x4, comprovante de votação nas últimas eleições 

ou justificativa e ausência, certidão de antecedentes criminais, comprovante de escolaridade e 

habilitação legal para o cargo, declaração de gozo dos direitos políticos e civis. Documentos estes que 

devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias. 

 

9.5. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido previstos no presente 

Edital, serão resolvidos pela Empresa Organizadora deste Processo Seletivo. 

 

10 - DA DIVULGAÇÃO 

 

10.1. A divulgação do Edital do Processo Seletivo será da seguinte forma: 

a) O Extrato do Edital será publicado nos Jornais “Cajamar News” e “Gente em Evidência”; 

b) O Edital na íntegra estará disponível no endereço eletrônico da empresa, 

www.personacapacitacao.com e no local das inscrições sito a Rua Vereador João Cardoso, N° 28 – 

Bairro do Polvilho, Cajamar – SP. 

10.2. Os demais atos pertinentes ao certame serão publicados no endereço eletrônico da Persona 

Capacitação: www.personacapacitacao.com.  

http://www.personacapacitacao.com/
http://www.personacapacitacao.com/
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10.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais, 

avisos e comunicados referentes a este Processo Seletivo que sejam publicados através dos meios de 

divulgação acima citados. 

10.4. Não haverá avisos pelos correios dos atos do certame, presumindo-se que os candidatos estão 

cientificados dos atos concernentes ao processo seletivo nos termos dispostos nos itens 10.1. a 10.4. 

deste Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Cajamar - SP , 28 de junho de 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Osvaldo Perezi Neto  
Presidente do IDEAIS 
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MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

(Um Recurso por Folha) 

 

_________________, ______ de _______________ de 2011 

 

À 

PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 

 

Ref: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Edital nº 01/2011 – 

IDEAIS Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde. 

 

(   ) Inscrições. 

(   ) Gabarito Oficial - Revisão de Questões da Prova. 

(   ) Resultado da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

(   ) Resultado da Prova Prática 

(   ) Resultado Parcial - Classificação 

(   ) Resultado Final - Classificação 

 

Nome: 

 

Nº. de Inscrição: 

 

Cargo: 

 

Nº. da questão 

recorrida: 

 Resposta do gabarito 

oficial: 

 Resposta do 

candidato: 

 

 

Fundamentação e argumentação lógica: 

 

 

 

 

 

 

Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do candidato: 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________________________________ 

(assinatura do candidato) 
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MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A 

REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 

_________________, ______ de _______________ de 2011 

 

 

À 

PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 

 

Ref: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Processo Seletivo Edital nº. 

01/2011 – IDEAIS – Instituto de Desenvolvimento Estratégico e Assistência Integral à Saúde. 

 

Nome: 

 

Nº. de Inscrição: 

 

Cargo: 

 

 

Descrição da deficiência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade especial para a realização da prova: 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________________________________________________ 

(assinatura do candidato) 

 

 

 

 


