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AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME ASSIS 
 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013 
 
A Santa Casa de Misericórdia de Assis, por seu Provedor, Sebastião Carlos Aizo, torna 
pública a abertura de inscrições ao Processo Seletivo, para preenchimento de cargos 
abaixo especificados, a serem providos mediante contrato de trabalho em Regime CLT, 
para atuação junto ao Ambulatório Médico de Especialidades – AME ASSIS.  
O Processo Seletivo será regido pelas instruções constantes do presente instrumento. 
 
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. Os cargos, número de vagas, requisitos, salários, carga horária e taxas de inscrição 
são os estabelecidos no item "3" que integra o presente Edital. 
1.2. Os candidatos habilitados serão contratados considerando a necessidade de pessoal, 
disponibilidade orçamentária do Ambulatório Médico de Especialidades – AME ASSIS e 
limites legais para tais despesas, obedecendo à ordem de classificação final. 
1.2.1. Os remanescentes (do item 1.2) formarão listagem para serem aproveitados, dentro 
do prazo de validade do Processo Seletivo, à medida que forem vagando ou sendo 
criadas novas vagas.  
1.3. O Processo Seletivo será constituído por provas eliminatórias e classificatórias de 
acordo com o item “6” deste Edital. 
1.4. O local, data e hora da realização das provas escritas (de conhecimentos e de 
redação) serão divulgados até 72 horas após o encerramento das inscrições, no link da 
internet www.santacasadeassis.org.br/editais e no mural do Setor de Recursos Humanos 
da Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizado na Rua: Barão do Rio Branco, nº  676, 
Centro. 

 
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO E 

CONTRATAÇÃO 
 

2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, § 
1º da Constituição Federal; 
2.2. Ter 18 anos de idade completos até a data do encerramento das inscrições; 
2.3. Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino; 
2.4. Não possuir registro de antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de 
seus direitos civis e políticos; 
2.5. Gozar de boa saúde física e mental, confirmada por exame admissional; 
2.6. Preencher as exigências do cargo, no que se refere à titulação escolar ou técnico-
profissional prevista no item "3" do presente Edital; 
2.7.  Não ter sido demitido por justa causa da  Santa Casa de Misericórdia de Assis; 
2.8.  Pagar e apresentar o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, no valor e 
forma previstos neste Edital; 
2.9. Apresentar currículo, contendo dados pessoais, formação escolar e técnico-
profissional, bem como experiência profissional pregressa.  
2.10. Estar quites com suas obrigações perante o Conselho de Classe quando for o caso. 
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3. DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIOS, CARGA 

HORÁRIA, NÍVEL ESCOLAR EXIGIDO E VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

3.1 CARGOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO  
                                                              

CARGOS 
N° 

VAGAS 
SALÁRIO R$ 

CARGA 
HORÁRIA 

FORMAÇÃO 
ESCOLAR 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 08 678,00 44 Horas 

Semanais 
Médio 

Completo R$ 30,00 

AUXILIAR DE 
ALMOXARIFADO 01 779,70 44 Horas 

Semanais 

Médio 
Completo 

R$ 30,00 

AUXILIAR DE FATURAMENTO  01 853,96 44 Horas 
Semanais 

Médio 
Completo 

R$ 30,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 779,70 44 Horas 
Semanais 

Médio 
Completo R$ 30,00 

COPEIRO 01 678,00 44 Horas 
Semanais 

Médio 
Completo 

R$ 30,00 

PORTEIRO 02 707,21 44 Horas 
Semanais 

Médio 
Completo 

R$ 30,00 

VIGIA 03 707,21 12/36 
HORAS 

Médio 
Completo 

R$ 30,00 

 
 
 
 
 
3.2 CARGOS COM ENSINO TÉCNICO   
 

CARGO 
N° 

VAGAS 
SALÁRIO 

CARGA 
HORÁRIA 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

TÉCNICO 
MANUTENÇÃO/ELETRICISTA 01 2.275,79 44 Horas 

Semanais 

Técnico Completo 
na Área R$ 40,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 08 707,21 44 Horas 
Semanais 

Técnico Completo 
na Área e 

Registro no 
COREN 

R$ 40,00 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 01 853,96 44 Horas 
Semanais 

Técnico Completo 
na Área R$ 40,00 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 03 1.356,00 24 Horas 
Semanais 

Técnico Completo 
na Área R$ 40,00 
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3.3 CARGOS COM ENSINO SUPERIOR   
 

CARGO N° VAGAS SALÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 02 1.024,75 44 Horas 

Semanais 

Superior 
Completo de 

Administração  ou 
Afim 

R$ 60,00 

ASSISTENTE SOCIAL 01 1.580,41 
 

30 Horas 
Semanais 

Superior 
Completo de 

Serviço Social e 
Registro no 

CRAS 

R$ 60,00 

ENFERMEIRO 02 1.952,27 
 

44 Horas 
Semanais 

Superior 
Completo de 

Enfermagem, e 
Registro no 

COREN 

R$ 60,00 

 
4. DAS INSCRIÇÕES: 
 
4.1. As inscrições deverão ser efetuadas através do link da internet 
www.santacasadeassis.org.br/vagas-ame no período de 17 a 31 de janeiro de 2013.  
4.1.1. Caso o candidato não tenha acesso à internet, as inscrições poderão ser feitas no 
Setor de Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizado na Rua: 
Barão do Rio Branco, nº 676, Centro, no mesmo período, das 14 às 17 horas, de segunda 
a sexta-feira. 
4.2. O pagamento das inscrições será realizado, exclusivamente, através de depósito 
bancário identificado: 
 

Dados para Depósito Bancário Identificado com o nome do candidato legível: 
Banco Santander 
Agência: 0092 
Conta Corrente: 13.000.850 – 4 
 
4.3. A Santa Casa de Misericórdia de Assis não se responsabiliza por inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem 
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
4.4. Não será concedida ISENÇÃO ou DEVOLUÇÃO da taxa de inscrição.  
4.5. O descumprimento das instruções implicará na não efetivação da inscrição. 
4.6. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por via postal, fac-símile, ou  
qualquer outro meio que não o especificado neste Edital. 
4.7. A inscrição implicará na aceitação de todas as normas do Edital e no cumprimento, 
pelo candidato, de todas as exigências nele previstas, pena de sua eliminação do 
processo seletivo, devendo apresentar a documentação comprobatória no momento de 
sua contratação. 
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5.  DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
 
5.1. Para as pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes 
são facultadas pela lei é assegurado o direito de inscrição e participação no processo 
seletivo, condicionada a contratação à verificação da compatibilidade das atribuições do 
cargo com a deficiência de que são portadoras.   
5.2. O candidato portador de deficiência deverá informar sua condição, especificando-a na 
ficha de inscrição e protocolar no Setor de Recursos Humanos da Santa Casa de 
Misericórdia de Assis, localizado na Rua: Barão do Rio Branco nº 676, Centro, CEP 
19814-020, das 14 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, no período de 17 a 31 de 
janeiro de 2013, relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - 
CID, bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação 
da sua prova. 
5.3. Se preferir, o candidato poderá encaminhar o relatório médico a que se refere o item 
5.2. via Sedex com Aviso de Recebimento (AR) para o mesmo endereço e no mesmo 
período.  
5.4. Participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de 
aprovação, local de aplicação e ao horário das provas, devendo ser elaborada lista 
especial de acordo com a legislação em vigor, sendo os candidatos enumerados em 
ordem de classificação.  
5.5. O candidato que não realizar a inscrição, conforme as instruções constantes deste 
Edital, não poderá invocar sua situação para quaisquer benefícios, inclusive não sendo 
cabível recurso sobre o tema. 
5.6. A Santa Casa de Misericórdia de Assis não se responsabilizará e desconsiderará 
relatórios entregues fora do período de inscrição. 
 
6. DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO: 
 
6.1. A avaliação será realizada com base em instrumentos que mensuram as habilidades 
e conhecimentos exigidos pelo cargo conforme indicação do Anexo I e constará de duas 
fases: 
Fase 1 -  Eliminatória  
6.1.1 Prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos.  
 
Fase 2 -  Classificatória 
6.1.2. Prova de redação 
6.1.3. Entrevista individual 
 
6.2. Ainda que classificado no processo seletivo, o candidato somente será contratado se 
a documentação apresentada atender às exigências do Edital e se estiver apto no exame 
admissional, conforme determinação legal. 
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7.  DA PROVA OBJETIVA  E DA REDAÇÃO 
 

7.1. A prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos constará de 30 (trinta) 
questões de múltipla escolha, sendo de caráter eliminatória para os candidatos que não 
obtiverem o mínimo de 18 (dezoito) acertos (60% da prova), salvo se o número de 
aprovados não atingir no mínimo o triplo de candidatos por vaga para cada cargo, 
situação em que a Comissão do Processo Seletivo, poderá a seu critério reduzir o 
percentual mínimo de acertos. Valerá de 0 a 10 pontos. 
7.1.1. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos 
os candidatos presentes à prova. 
7.2. A prova de redação será realizada juntamente com a prova objetiva, mas serão 
corrigidas apenas as redações dos candidatos classificados na prova objetiva. 
7.2.1. A redação consistirá no desenvolvimento de um tema dissertativo,  com o objetivo 
de avaliar a capacidade de expressão linguística, especialmente a clareza, a correção 
gramatical e a pertinência dos argumentos apresentados. 
7.2.2.  A redação valerá de 0 a 10 pontos, e entrará na composição da nota final do 
candidato. 
7.3. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova com antecedência mínima de 
pelo menos 1 (uma) hora, munidos de comprovante de inscrição, comprovante de 
Depósito Bancário IDENTIFICADO COM O NOME  LEGÍVEL DO CANDIDATO (original), 
documento de identificação original com foto, caneta esferográfica azul ou preta. 
7.4. Não será admitido na sala de Prova o candidato que se apresentar após o horário 
estabelecido para o exame ou que não estiver de posse dos documentos hábeis previstos 
no item anterior. 
7.5. Durante a prova não será permitido comunicação entre os candidatos ou pessoa 
estranha ao Processo Seletivo, bem como consulta de nenhuma espécie a livros, revistas 
ou folhetos, nem uso de máquinas calculadoras, celulares ou qualquer meio eletrônico ou 

não de comunicação. 
7.6. Em casos de comportamentos inadequados, desobediência a qualquer regulamento 
constante deste Edital, persistência em comunicação entre os candidatos e consultas 
vedadas no item anterior, o candidato será eliminado do processo seletivo. 
7.7. Será vedado ao candidato se ausentar durante a prova. Em casos especiais, será 
acompanhado pelo fiscal. 
7.8. As instruções dadas pelos orientadores assim como as contidas na prova, deverão 
ser respeitadas pelos candidatos. 
7.9. As provas serão identificadas, em campo específico, pelo nome, número de inscrição 
e pela assinatura do candidato. 
7.10. As respostas deverão ser assinaladas pelos candidatos com caneta esferográfica 
azul ou preta, em folha própria devidamente identificada. 
7.10.1. Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais 
de uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que legível. 
7.11. Por razões de segurança e de ordem técnica, não serão fornecidos exemplares do 
caderno de questões aos candidatos, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo. 
7.12. O não comparecimento à avaliação excluirá automaticamente o candidato do 
Processo Seletivo. 
7.13. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, vista, revisão de provas ou de 
resultados, seja qual for o motivo alegado. 
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8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS E CONVOCAÇÃO PARA A 
ENTREVISTA 
 
8.1. As notas da prova objetiva, assim como a convocação para a segunda fase 
(entrevista individual) serão publicadas e disponibilizadas no dia 25/02/2013 a partir das 
14h no link da internet www.santacasadeassis.org.br/editais e no mural do Setor de 
Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizado na Rua: Barão do 
Rio Branco nº  676, Centro. As notas e a convocação estarão identificadas pelo número 
do RG do candidato. 

8.2 . A nota da redação será divulgada juntamente com a classificação final. 
 

9.  DA  ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 
9.1. As entrevistas individuais serão agendadas conforme cronograma que será divulgado 
no dia 25/02/2013 a partir das 14h no link da internet 
www.santacasadeassis.org.br/editais e no mural do Setor de Recursos Humanos da 
Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizado na Rua: Barão do Rio Branco, nº  676, 
Centro. 
9.2. As entrevistas serão realizadas por banca designada pela Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, com participação de até 3 (três) entrevistadores e terá o objetivo de 
avaliar as competências comportamentais e técnicas específicas de cada cargo, bem 
como a vivência profissional. 
9.3. Cada entrevistador atribuirá uma nota de 0 a 10, resultando a nota final da entrevista 
da média aritmética das notas atribuídas por cada entrevistador. 
9.4. Até 72 (setenta e duas) horas antes da data estabelecida para o início da fase de 
entrevista individual, os candidatos habilitados a essa fase deverão protocolar no Setor de 
Recursos Humanos da Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizado na Rua Barão do 
Rio Branco, nº 676, centro, no horário das 8:30h às 17:00h, o currículo  a que se refere o 
item 2.9 deste Edital.        
 
10.  DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
10.1. A classificação final do candidato será obtida pela nota resultante da média 
aritmética das notas da prova objetiva, da redação e da entrevista individual, sendo 
considerado classificado o candidato que obtiver no mínimo a nota final 6 (seis). 
10.2. Em caso de igualdade de classificação, na Lista de Classificação Final, terá 
preferência sucessivamente o candidato que: 
10.2.1 Tiver obtido a maior nota na prova objetiva. 
10.2.2. Tiver maior tempo de vivência profissional no cargo, devidamente comprovada. 
10.3. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, responsável pela realização do 
mesmo, dará publicidade ao Edital de Classificação Final no dia 13/03/2013, através do 
site da Santa Casa de Misericórdia de Assis no link da internet 
www.santacasadeassis.org.br/editais e no mural do Setor de Recursos Humanos da 
Santa Casa de Misericórdia de Assis, localizado na Rua: Barão do Rio Branco, nº  676, 
Centro. 
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11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Os recursos deverão ser feitos por escrito, dirigidos à Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, devendo ser entregues e protocolados junto a Santa Casa de 
Misericórdia de Assis, Rua: Barão do Rio Branco, nº  676, Centro, CEP 19814-020  em 
Assis - SP, na área de  Recursos Humanos das 14 às 17 horas e estar devidamente 
fundamentado, constando o nome do candidato, número de inscrição e o endereço para 
correspondência. 
11.1.1. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, e-mail, 
redes sociais ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
11.1.2. O prazo para interposição de recursos é de 48 (quarenta e oito) horas após a data 
da divulgação dos resultados das provas e da publicação da classificação final. 
 
12. DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1. A contratação do candidato será feita respeitando-se a ordem da Lista de 
Classificação Final, o número de vagas previsto no Edital e o prazo de validade do 
Processo Seletivo que é de 6 (seis) meses, sempre respeitando o cronograma de início 
das atividades de funcionamento  das especialidades do AME ASSIS, conforme 
estabelecido no Contrato de Gestão 2011 Nº 001.0500.000.077/2011 e seus aditivos.  
12.2. O regime ao qual estarão vinculados os candidatos contratados será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
12.3. Para efeito de contratação e exercício, fica o candidato sujeito à aprovação em 
exame admissional, realizado pela Santa Casa de Misericórdia de Assis que avaliará sua 
aptidão física e mental para o exercício do emprego. 
12.4. É facultado à Administração, exigir dos candidatos classificados, além da 
documentação prevista no item 2 (dois) deste Edital, outros documentos comprobatórios 
de bons antecedentes criminais. 
12.5. O candidato inscrito nos termos do item 5, cuja deficiência não for configurada ou 
quando esta for considerada incompatível com a função a ser desempenhada, será 
desclassificado. 
12.6. A deficiência existente jamais poderá ser arguida para justificar readaptação 
funcional ou concessão de aposentadoria.  
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
. 
13.1. A inexatidão das informações prestadas pelo candidato ou irregularidades de 
documentação, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do Processo 
Seletivo, cancelando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 
13.2. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 6 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado segundo interesse da Administração, observado o limite máximo de 02 (dois) 
anos. 
13.3. Os empregados da Santa Casa de Misericórdia de Assis poderão participar do 
Processo Seletivo em iguais condições aos demais candidatos. Em caso de classificação, 
sua contratação só ocorrerá após seu desligamento voluntário (pedido de demissão) do 
quadro da Santa Casa de Misericórdia de Assis. 
13.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo. 
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ANEXO I - PROGRAMA 

 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRA, PORTEIRO E VIGIA  
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 4 (quatro) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 13 (treze) questões 
Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. 
Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e 
conjunções: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem.  
Concordância verbal e nominal. Crase. Regência. 
 
Matemática: com 13 (treze) questões 
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 
fracionária e decimal: operações e propriedades. Mínimo múltiplo comum. Razão e 
proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Média aritmética simples. Equação do 1º 
grau. Sistema de equações do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, 
comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 
Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. 
 
AUXILIAR DE FATURAMENTO, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 6 (seis) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais.  
Língua Portuguesa: com 8 (oito) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 8(oito) questões 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1 º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Raciocínio lógico. Resolução de 
situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: com 08 (oito) questões. 
Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do 
Sistema Operacional Windows; Microsoft Office (criação, formatação e manipulação de 
editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados) e Internet. 
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ENSINO TÉCNICO COMPLETO 
  
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO/ELETRICISTA 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 4 (quatro) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 8 (oito) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 8 (oito) questões 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1 º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: 10 (Dez) questões 
Lei de Ohm. corrente contínua e alternada; Tabela de condutores, uso e interpretação; 
Temperatura e resistência elétrica, coeficiente de temperatura, resistores e medição de 
resistências; Capacitor e indutor, circuitos resistivos com capacitores e indutores; 
Impedância; Elementos passivos e ativos dos circuitos elétricos; Análise de circuitos 
elétricos; Transitórios em circuitos elétricos; Análise senoidal em regime permanente; 
Corrente, tensão, potência e energia em circuitos elétricos; Circuitos com acoplamento 
magnético; Circuitos monofásicos, potências e fator de potência; Circuitos trifásicos, 
potências, ligação de cargas, estrela e triângulo; Transformadores, tipos e aplicações, 
princípio de funcionamento, circuito equivalente, regulação, rendimento; Máquinas 
assíncronas: princípio de funcionamento, circuito equivalente, curvas de conjugado, 
rendimento, controle de velocidade; Partida de motores, direta, estrela/triângulo e 
compensadora de partida; Geradores CA e CC; Redes elétricas de média e baixa tensão; 
Dispositivos de manobra e proteção; Aterramentos, tipos e aplicações; Proteção de 
aparelhos eletrônicos, proteção contra surtos e descargas atmosféricas, conservação de 
energia; Compensação de energia reativa; Multímetro: medição e aplicações; Tarifação 
de energia elétrica. Programa e procedimentos de manutenção elétrica. Conceitos de 
Segurança em serviços com eletricidade - NR 10. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 4 (quatro) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 6 (seis) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 6 (seis) questões 
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Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1 º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: com 14 (quatorze) questões 
Código de Ética Profissional; Curativos: material utilizado, tipo de feridas, procedimentos, 
limpeza e assepsia, anti-sepsia, e noções de primeiros socorros; DSTs; Limpeza, 
desinfecção e esterilização de materiais: conceitos, procedimentos, materiais, soluções, 
invólucros utilizados, tipos de esterilização, armazenamento, validade de esterilização. 
Medicação. Atendimento humanizado de enfermagem. Patologias nas especialidades. 
Biossegurança, técnicas de enfermagem; preparo e acompanhamento de exames. NR 32. 
 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 4 (quatro) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 6(seis) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 6(seis) questões 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1 º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: 14 (Quatorze) questões  
Conhecimentos de instalação e uso de Sistema Operacional plataformas  Windows como 
seus utilitários e aplicativos; Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office ; Arquitetura 
dos microcomputadores padrão PC; Configuração de microcomputadores e 
Microprocessadores; Hardware: arquitetura e funcionamento, características de 
componentes de hardware (placas, memórias, barramentos, discos rígidos); Dispositivos 
de entrada e saída, instalação e configuração de periféricos; Instalação, configuração e 
manutenção de microcomputadores e impressoras; Componentes de microcomputadores; 
Dispositivos de armazenamento de dados; Gerenciamento de Memória; Memória principal 
e Cache; Tipos de Memórias; Dispositivos de entrada e saída; Placa Mãe Interfaces 
paralela, serial, USB, IDE e SCSI; Redes: tipos, classificação, componentes, arquitetura e 
cabeamento; Equipamentos de redes; Segurança e desempenho de redes. Configuração 
rede sem fio (Wifi); Configuração da estrutura de rede TCP/IP 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA     
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 4 (quatro) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 6(seis) questões 



   

 

 ____________________________________________________________________ 

11 

____________________________________________________________________ 

Rua Elias Machado de Padua, 540 – Vila Rodrigues – Assis – SP – CEP 19807-240 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS  

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES –  AME ASSIS 
        C.N.P.J   44.364.826/0002-96      INSC .  EST .  ISENTA  

Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 6 (seis) questões 
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juro simples. Equação do 1 º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de 
geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: 14 (Quatorze) questões 
Anatomia Geral, Sistêmica, Esquelética e Artrologia; Terminologia Radiológica; Planos, 
Cortes e Linhas Corporais; Posicionamento e Posições do Corpo Humano de Forma 
Geral; Posições. Específicas do Corpo Humano; Princípios do Posicionamento 
Radiológico; Anatomia Radiológica Humana e Rotina para Exames Radiológicos do(a): 
Crânio e Face, Coluna Vertebral, Membros Superiores, Membros Inferiores, Tórax 
(Pulmões) e Caixa Torácica (Componentes Ósseos e Articulares), Pelve e Articulações, 
Abdome, Sistema Gastrointestinal, Vesícula Biliar e Ductos Hepáticos, Sistema Urinário, 
Orto-Radiografia, Artrografia e Mielografia, Exames no Traumatizado e Radiografias em 
Aparelhos Portáteis; Os equipamentos radiológicos - e seus materiais - em suas diversas 
modalidades (radiologia convencional, CT, Ressonância e Ultrassom); Identificação do 
uso dos equipamentos radiológicos - princípio de funcionamento e seus componentes 
básicos; Física e Produção das Radiações Ionizantes (Raios X); O Espectro dos Raios X; 
Fatores que Modificam o Espectro dos Raios X; A Produção de Raios X; O Tubo de Raios 
X e seus Componentes Estruturais; Efeitos biológicos dos Raios X; Proteção Contra os 
Raios X; Princípios Básicos da Formação da Imagem Radiológica; Dosimetria; Meios 
Antidifusores das Radiações Ionizantes (Raios X): Diafragma, Grade, Cone, Filtro e 
Cilindro; Radiologia Pediátrica; Exame Radiológico; Preparo do paciente e realização do 
exame; Proteção Radiológica; Normas de biossegurança Imagem Radiológica; Filmes 
Radiográficos; Processamento Radiográfico; Identificação dos filmes e montagem; 
Técnica Radiológica: Kvp (Kilovoltagem), Ma (Miliamperagem), T (Tempo), D (Distância); 
Componentes e Tipos de Chassis E Ecrans; Fatores de Controle de Qualidade da 
imagem; Ética profissional. 
 
ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 4 (quatro) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 8 (oito) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 8 (oito) questões 
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Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão 
e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1 º e 2º graus. Relação entre grandezas: tabelas e 
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, 
volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-
problema. 
Conhecimentos Específicos: com 10 (dez) questões 
Conceitos básicos e modos de utilização das ferramentas, aplicativos e procedimentos do 
Sistema Operacional Windows; Microsoft Office (criação, formatação e manipulação de 
editores de texto, planilhas, apresentações e bancos de dados) e Internet. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 5 (cinco) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 06 (seis) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 4 (quatro) questões 
Operações com números reais.  Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples 
e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimento Específico: 15 (quinze) questões 
Estatuto do idoso Lei 10.741/03; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90 
Código de Ética do Serviço Social nº 8662/93; LOAS Lei Orgânica da Assistência Social 
Lei 8742/93 e Lei 12.435/11; Direitos do Paciente (Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria do Estado da Saúde); Benefícios da Previdência Social, Auxílio Doença e 
Benefício da prestação continuada (www.previdencia.gov.br);  
 
ENFERMEIRO 
Conhecimentos Gerais 
Atualidades: com 5 (cinco) questões sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 
Língua Portuguesa: com 06 (seis) questões 
Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 
que imprimem às relações que estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação 
pronominal. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Crase. 
Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Matemática: com 4 (quatro) questões 
Operações com números reais.  Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples 
e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Relação entre 
grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 
perímetro, área, volume, ângulo. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos:  15 (quinze) questões 
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Administração do serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento, 
organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço; Assistência a 
portadores de problemas clínicos e cirúrgicos. Assistência ao idoso: Assistência nas 
doenças crônico-degenerativas; A saúde do trabalhador (noções sobre doenças 
ocupacionais); Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais: conceitos, 
procedimentos, materiais, soluções, invólucros utilizados, tipos de esterilização, 
armazenamento, validade de esterilização. Código de ética, lei do exercício profissional. 
Conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, embriologia, farmacologia, 
imunologia. Enfermagem em saúde pública: doenças transmissíveis, DSTs, medidas 
preventivas. Assistência humanizada de enfermagem, biossegurança, Higiene e limpeza 
de artigos e superfície. Plano e Gerenciamento de Resíduos de Saúde. Controle de 
infecção ambulatorial, Sistematização da assistência de enfermagem. NR 32. Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Saúde 
 
 
 

Sebastião Carlos Aizo 
Provedor 


