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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2017 

 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI, Estado do Paraná, e o 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público, nomeada pela Portaria Nº 61/2016, de acordo com o Estatuto 

do CISNORPI no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com 

a Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização do Processo Seletivo 

Público, sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, para provimento de vagas, do seu quadro de pessoal. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Processo Seletivo Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à 

UNESPAR - Campus de Paranavaí, sob sua inteira responsabilidade, organização e controle. 

1.2 A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime CLT, no quadro de servidores do Consórcio Público 

Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI, de acordo com a tabela do item 3 deste Edital, e tem 

prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado 

por igual período a critério do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro – CISNORPI. 

1.3 A prova objetiva do concurso público será realizada na cidade de Jacarezinho – PR. 

1.4 À Comissão Especial do Processo Seletivo Público designada pela Portaria nº 61/2016 ficam delegados todos os 

poderes necessários ao pleno desenvolvimento do certame, tais como publicação de editais, sendo parte 

legítima para responder os recursos administrativos previstos no item 16, subitem 16.1, deste Edital e fornecer 

documentos/informações na esfera administrativa ou judicial.   

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

2.1 A seleção dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Público de que trata o presente Edital, dar-se-á por 

meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para os empregos de Contador, Enfermeiro, 

Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Motorista, Profissional de Educação Física na Saúde, Serviços Gerais e Técnico 

em Enfermagem.  

2.2 A convocação para as vagas informadas na tabela do item 3 deste Edital será feita de acordo com a 

necessidade e a conveniência do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI, 

dentro do prazo de validade do Processo Seletivo. 

2.3 Durante o período de validade do Processo Seletivo, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte 

Pioneiro - CISNORPI reserva-se o direito de proceder às contratações em número que atenda aos interesses do 

serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, dentro das vagas existentes ou que 

possam vir a existir, atendendo a proporcionalidade de reserva de vagas. 

2.4 Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do prazo de 

validade do certame, o Cisnorpi poderá convocar os candidatos aprovados, observados a ordem de 

classificação. 

2.5 As atribuições, requisitos e a jornada de trabalho dos empregos da tabela do item 3 estão descritas no Anexo I 

deste Edital. 

2.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 

2.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização 

das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação 

estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso 

e www.cisnorpi.com.br.  

 

3. DOS EMPREGOS  

 

3.1 O emprego, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para candidatos 

afrodescendentes, o número de vagas para pessoa com deficiência, as remunerações iniciais e o valor da taxa 

de inscrição, são os estabelecidos a seguir: 

 
TABELA 3.1 

DOS EMPREGOS 

Requisitos de escolaridade: Conforme o anexo I (requisitos, jornada de trabalho e atribuições dos empregos). 

Nível de 

Escolaridade 
Emprego 

Vagas para os empregos 
Valor da taxa 

de inscrição 
Salário Ampla 

Concorrência 
PcD Afro 

Ensino Fundamental Serviços Gerais (CISNORPI) 01+CR* - - R$50,00 R$1.220,00 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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Completo Serviços Gerais (Hospital Regional do Norte Pioneiro) 01+CR* - - R$50,00 R$1.220,00 

Motorista (Hospital Regional do Norte Pioneiro) 01+CR* - - R$50,00 R$1.333,08 

Nível Técnico 
Técnico em Enfermagem (Hospital Regional do Norte 

Pioneiro) 
01+CR* - - R$70,00 R$1.353,29 

Ensino Superior 

Contador (CISNORPI) 01+CR* - - R$100,00 R$2.404,39 

Enfermeiro (CISNORPI) 01+CR* - - R$100,00 R$3.747,86 

Farmacêutico (Hospital Regional do Norte Pioneiro) 
01+CR* 

 
- - R$100,00 R$3.173,37 

Fonoaudiólogo (CISNORPI) 01+CR* - - R$100,00 R$2.404,39 

Profissional de Educação Física na Saúde (CISNORPI) 01+CR* - - R$100,00 R$2.961,75 

*CR = Cadastro de Reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do número de vagas 

oferecido por emprego. Os candidatos que compõem o cadastro de reserva somente serão nomeados se durante o período de 

validade do Processo Seletivo ocorrer o surgimento de novas vagas. 

Os horários de trabalho serão de acordo com as necessidades do CISNORPI e do Hospital Regional do Norte Pioneiro. O candidato 

deverá possuir disponibilidade de horário para desenvolver atividades conforme escalas de revezamento para trabalhos aos 

sábados, domingos, feriados e para horários diurnos e/ou noturnos.   

 

4. REQUISITO PARA CONTRATAÇÃO NO EMPREGO 

 

4.1  São requisitos básicos para o ingresso no quadro de pessoal do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Norte Pioneiro - CISNORPI, Estado do Paraná:  

a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 

b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o emprego a qual se candidatou; 

f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação no emprego 

público; 

g) Não estar ocupando emprego ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os 

casos de acumulação expressas em lei; 

h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Processo Seletivo Público e ser 

considerado apto após submeter-se aos exames médicos físicos e psicológicos exigidos para a contratação. 

 

5. DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

5.1 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Processo 

Seletivo Público, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

5.2 Para estar inscrito no Cadastro Único, é necessário que o candidato tenha efetuado o cadastramento junto ao 

órgão gestor do Cadastro Único do município em que reside. 

5.3 O cadastro e o respectivo Número de Inclusão Social (NIS) do candidato deverão estar devidamente 

identificados e confirmados na base de dados do CadÚnico até a data da sua inscrição no Processo Seletivo 

Público. 

5.4 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Processo Seletivo Público será realizada somente via 

internet. 

5.5 Da Isenção – CadÚnico: 

5.5.1 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá: 

a) Solicitar no período das 8h do dia 13/02/2017 às 23h59 do dia 16/02/2017, observado o horário oficial de 

Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no 

endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

b) O candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção, e salvá-lo de acordo com as orientações 

constantes no formulário. No Requerimento, deverá indicar o Número de Identificação Social – NIS, atribuído 

pelo CadÚnico do Governo Federal, nome completo sem abreviações; data de nascimento; sexo; número 

do documento de identidade; data de emissão do documento de identidade; sigla do órgão emissor do 

documento de identidade; número do CPF; nome completo da mãe. 

5.6 As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão de inteira responsabilidade 

do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará 

na sua eliminação do Processo Seletivo Público e exoneração do emprego. 

5.7 Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, deverão ser exatamente iguais aos que foram 

declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico. 

5.8 Não serão analisados os pedidos de isenção sem a indicação do número correto do NIS e, ainda, aqueles que 

não contenham as informações suficientes e corretas para a identificação do candidato na base de dados do 

Órgão Gestor do CadÚnico ou que não atendam ao estabelecido no presente subitem. 

5.9 A organizadora consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas 

pelo candidato. 

5.10 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

http://www.fafipa.org/concurso
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parágrafo único do Art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

5.11 Serão desconsiderados os pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição do candidato que omitir 

informações relevantes/necessárias/essenciais ou prestar informações inverídicas; 

5.12 Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato que já tenha 

efetuado o pagamento da inscrição; 

5.13 Não serão analisados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não 

preencham as condições para sua concessão, seja qual for o motivo alegado; 

5.14 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que, não observar a forma, o 

prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.5.1 deste Edital; 

5.15 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 

5.16 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 17/02/2017 no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso.  
5.16.1 No caso de duas ou mais solicitações de isenção de um mesmo candidato para o mesmo período de 

realização da prova, será homologada a última isenção realizada. As demais isenções serão canceladas 

automaticamente. 
5.17 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através 

do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no período das 0h do dia 20/02/2017 às 23h59 do 

dia 22/02/2017 através do link – Recurso contra o Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de 

Inscrição. 

5.18 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o 

candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso até às 23h59 do dia 

12/03/2017, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento 

para participar do certame. 

5.18.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na 

forma e no prazo estabelecido neste Edital estarão automaticamente excluídos do certame. 

5.18.2 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no 

Processo Seletivo Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da organizadora 

a partir do dia 17/02/2017. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 

6.1 A inscrição no Processo Seletivo Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 

candidato das condições estabelecidas neste Edital. 

6.2 As inscrições para o Processo Seletivo Público do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - 

CISNORPI serão realizadas somente via internet. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da 

estabelecida neste item. 

6.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 13/02/2017 às 23h59 do dia 12/03/2017, 

observado horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

6.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 

 a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para 

admissão no emprego, submetendo-se às normas expressas neste Edital; 

 b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na tabela do 

item 3 deste Edital. 

6.5 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o emprego para o qual se inscreveu. 

6.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela empresa organizadora, por meio 

da confirmação pelo banco do pagamento de sua taxa de inscrição. 

6.6.1 Não haverá devolução da taxa de inscrição paga em duplicidade ou para dois empregos. 

6.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. 

6.8 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como 

falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinará o 

cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando em qualquer época, na 

eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja 

constatada após a contratação do candidato, ele será demitido do emprego por justa causa pelo Consórcio 

Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI, Estado do Paraná. 

6.9 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu 

vencimento. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá 

acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, imprimir a segunda via do boleto 

bancário e realizar o pagamento até o dia 13 de março de 2017. As inscrições realizadas com pagamento 

após esta data não serão acatadas. 

6.10 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no 

subitem 6.9 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 

alguma, a não ser por anulação plena deste Processo Seletivo Público. 

6.11 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas 

em depósito ou transferência bancária e, nem tampouco, as de programação de pagamento que não sejam 

efetivadas. 

6.12 O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI e a empresa organizadora não se 

responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos 

http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

7. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

 

7.1  Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada emprego e 

das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do emprego 

sejam compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência, são 

correspondentes às da Lei nº 7.853/89 e do Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto n° 5.296/2004, e da Lei nº 

12.764/12 regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14. 

7.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 deste edital resulte em número fracionado, este 

deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas 

oferecidas por emprego, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990. 

7.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos emprego com número de 

vagas igual ou superior a 5 (cinco). 

7.1.3 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o emprego que o candidato com 

deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será 

convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD serão convocados 

para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o 

número máximo de aprovados. 

7.1.3.1 Se o candidato com necessidades especiais tiver uma classificação melhor na lista geral, ele será contratado 

por esta, permitindo-se o provimento do emprego, conforme subitem 7.1.3, por outra pessoa com deficiência. 

7.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o emprego no qual se inscreveu será declarada por junta 

médica especial, perdendo o candidato o direito à contratação caso seja considerado inapto para o exercício 

do emprego. 

7.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, a avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e 

ao local de aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 

7.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se 

enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior 

Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, 

às vagas reservadas aos deficientes”: 

 I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 

o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação 

dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 

2004); 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for 

igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada 

pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 

dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer;  

h) trabalho. 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos 

legais. 

7.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 

7.4.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de solicitação de 

Inscrição, conforme orientações dos itens 5 ou 6, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende 

participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência 

que possui; 

7.4.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 7.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do 

subitem 8.3 deste Edital; 

7.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a 

espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código 
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correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com citação do nome por extenso do 

candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. 

Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da 

realização da inscrição. 

7.4.2.2 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas 

cópias desse laudo. 

7.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como 

não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla 

concorrência. Nesses casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

7.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação 

supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será 

desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência. 

7.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará 

disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso a partir da data provável de 

15/03/2017. 

7.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência PcD poderá impetrar recurso, 

em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no período das 

0h do dia 16/03/2017 até às 23h59 do dia 20/03/2017, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

7.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência PcD, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome 

divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados  para pessoas com 

deficiência. 

7.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, essa será preenchida 

com estrita observância da ordem de classificação geral. 

 

8. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE 

 

8.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva: 

8.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador de 

deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99. 

8.1.2 As condições específicas disponíveis para realização da prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25), 

fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 01 (uma) hora para 

realização da prova (somente para os candidatos portadores de deficiência). O candidato portador de 

deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá requerê-lo, com justificativa 

acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no 

subitem 8.3 deste Edital. 

8.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá: 

 a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos especiais 

necessários; 

 b) enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital. 

8.1.3.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie 

e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código 

correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitado. 

8.2 Da Candidata Lactante: 

8.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá: 

 a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante; 

 b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) 

que ateste esta necessidade, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital. 

8.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de 

realizar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala 

reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer 

pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local. 

8.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 15 

deste Edital durante a realização do certame. 

8.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da 

sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que 

necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova. 

8.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.4, alínea “b”, 8.1.2, 8.1.3, alínea “b” e 8.2.1, alínea “b” 

deste Edital deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 13/03/2017 em 

envelope fechado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 

 
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí/PR 

Caixa Postal 40 

Paranavaí– PR  

CEP 87.701 – 970 

Processo Seletivo Público do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI 

(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE) 

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX 

EMPREGO: XXXXXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX 
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8.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou 

indeferida após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 

8.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 8.3 ou por outra via diferente da 

estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial. 

8.6 A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede. 

8.7 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, 

bem como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias. 

8.8 A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da 

referida documentação ao seu destino. 

8.9 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir da data provável de 15/03/2017. O candidato que tiver a sua 

solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 16 deste Edital. 

 

9. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES 

 

9.1 Conforme determinado pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 14.274/2003, 10% (dez por cento) das vagas oferecidas 

no Processo Seletivo Público serão reservadas aos afrodescendentes.  

9.1.1 Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração igual ou superior a 0,5 (cinco 

décimos), arredondar-se-á para o número inteiro superior; quando resultar em fração menor que 0,5 (cinco 

décimos), arredondar-se-á para o número inteiro inferior.  

9.1.2  O percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes será observado ao longo do período de validade do 

Processo Seletivo Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou forem criadas.  

9.2  Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do Formulário de 

Solicitação de Inscrição, se declarar como de cor preta ou parda e como pertencendo à etnia negra, devendo 

tal informação integrar os registros cadastrais de servidores, conforme disposto no § único do artigo 4º da Lei 

Estadual Nº 14.274/03. 

9.2.1 O candidato que não efetuar a inscrição com observância do previsto no subitem 9.2, deste Edital, não 

concorrerá às vagas reservadas a candidatos afrodescendentes, mas automaticamente às vagas de ampla 

concorrência. 

9.2.2 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

respondendo esse por qualquer falsidade. 

9.2.3 Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas 

à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 

9.2.4 Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência 

não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

9.2.5 Em caso de desistência de candidato afrodescendente aprovado em vaga reservada, essa será preenchida 

pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado. 

9.2.6 Na hipótese de não haver número de candidatos afrodescendentes aprovados suficientes para ocupar as 

vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e essas serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

9.2.7 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 

consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com 

deficiência e a candidatos afrodescendentes. 

9.3 O candidato afrodescendente participará do Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e ao 

local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para aprovação, conforme artigo 2º da Lei Estadual 

nº 14.274/2003. 

9.4  O candidato aprovado pelas cotas, na ocasião de sua convocação pelo CISNORPI, para a apresentação dos 

documentos citados no subitem 19.1 deste Edital, assinará uma declaração reafirmando a sua condição de 

pessoa preta ou parda. 

9.5 Caso seja detectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 9.2 deste Edital, o candidato será 

eliminado do Processo Seletivo Público, com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, enquanto for 

candidato, podendo ser demitido após ser contratado, conforme previsto no artigo 5º da Lei Estadual Nº 

14.274/03. 

9.6  O candidato que, no ato de inscrição, não declarar a opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas 

pretas ou pardas, conforme determinado no item 9 e seus subitens, deixará de concorrer a essas vagas e não 

poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

 

10. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 

10.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso, e no site do CISNORPI, www.cisnorpi.com.br, bem como no JORNAL 

OFICIAL de circulação das publicações do CISNORPI na data provável de 15/03/2017. 

10.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, 

às vagas para candidatos afrodescendentes, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos 

solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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10.3 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 3 (Três) dias úteis, 

contados da data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar-se do 

sistema de interposição de recursos constante no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

10.4 Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no item 16 

deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando de termos desrespeitosos ou ofensivos. 

 

11. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

 

 
TABELA 11.2 

NIVEL TÉCNICO 

EMPREGO FASE 
TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 

QUESTÃO PONTO 

VALOR  

TOTAL 
CARÁTER 

Técnico em 

Enfermagem 

ÚNICA OBJETIVA 

Língua Portuguesa 04 3,00 12,00 

Eliminatório e 

Classificatório 

Matemática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Gerais 02 2,00 4,00 

Conhecimentos Específicos 21 4,00 84,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------ 106,00 

 
TABELA 11.3 

NIVEL SUPERIOR 

EMPREGO FASE 
TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 

QUESTÃO PONTO 

VALOR 

TOTAL 
CARÁTER 

Contador 

Enfermeiro 

Farmacêutico 

Fonoaudiólogo 

Profissional de 

Educação Física na 

Saúde 

ÚNICA OBJETIVA 

Língua Portuguesa 04 3,00 12,00 

Eliminatório e 

Classificatório 

Matemática 03 2,00 6,00 

Conhecimentos Gerais 02 2,00 4,00 

Conhecimentos Específicos 21 4,00 84,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------- 106,00 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 

12.1 A prova objetiva será aplicada no município de Jacarezinho, Estado do Paraná. Caso o número de candidatos 

inscritos exceda a oferta de lugares existentes no município, a empresa organizadora e a Comissão Especial do 

Processo Seletivo Público se reservam do direito de alocar os locais de prova em cidades próximas àquela 

inicialmente determinada para este fim. 

12.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Especial do Processo Seletivo Público, em hipótese alguma, se 

responsabilizarão por qualquer ônus proveniente ao deslocamento e hospedagem dos candidatos inscritos. 

12.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 02 de abril de 2017, em horário e local a ser informado, por 

meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso e no CARTÃO DE 

INFORMAÇÃO DO CANDIDATO. 

12.3 O Cartão de Informação do Candidato, com o local de prova, deverá ser emitido no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir de 21 de março de 2017. 

12.4 O local de realização da prova objetiva, constante no Cartão de Informação, divulgado conforme subitens 

anteriores, não será alterado, em hipótese alguma, a pedido do candidato. 

12.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário 

fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta 

esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o 

Cartão de Informação do Candidato, impresso por meio do endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

12.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas 

Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, 

cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como 

documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de 

Habilitação com foto, nos termos da Lei Federal nº 9.503 art. 159, de 23/9/97 e passaporte. 

12.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que 

ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da 

realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de 

impressão digital. 

12.6 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, 

eliminado do Processo Seletivo Público. 

TABELA 11.1 

NIVEL FUNDAMENTAL 

EMPREGO FASE 
TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 

QUESTÃO PONTO 

VALOR 

TOTAL 
CARÁTER 

Motorista 

Serviços Gerais 

ÚNICA OBJETIVA 

Língua Portuguesa 10 3,00 30,00 

Eliminatório e 

Classificatório 

Matemática 10 3,00 30,00 

Conhecimentos Gerais 10 4,00 40,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------- 100,00 
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12.7 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato 

somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova, sendo que em caso de 

ausência temporária em que o candidato ainda não tenha terminado a sua prova, deverá fazê-lo 

acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária e 

necessidade extrema, que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o 

início da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um Fiscal. 

12.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de 

estudo ou leitura. 

12.9 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 

12.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato: 

 a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no 

mínimo, foto, filiação e assinatura; 

 b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada; 

 c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso; 

 d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados; 

 e) comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 

 f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no subitem 15.1.3 

deste Edital. 

12.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no item 

15 deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão 

ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela empresa 

organizadora no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os 

candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do 

despertador, caso esteja ativado. 

12.12 A empresa organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes aos 

candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 

realização da prova, ou ainda por danos neles causados. 

12.13 Não será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. O candidato que estiver armado 

será encaminhado à Coordenação. 

12.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, 

durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 8.2.2 deste Edital. 

12.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar 

detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, ser adotadas medidas adicionais de 

segurança. 

12.16 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de 

Respostas devidamente preenchida e assinada. 

12.16.1 Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior conferência, desde 

que no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra anotação será considerada tentativa de fraude, 

sujeitando o candidato à eliminação do certame, nos termos do item 15.1.6 deste Edital. 

12.17 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

12.18 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova 

objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém não poderá levar 

consigo o Caderno de Questões.  

12.19 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem o 

termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. 

12.20 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos 60 

(sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido no subitem 

12.25 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente 

preenchida e assinada. 

12.21 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda 

estiverem realizando. 

12.22 A prova objetiva será composta por 30 (trinta) questões de caráter eliminatório e classificatório, distribuída e 

avaliada conforme as tabelas do item 11 deste Edital. 

12.23 As questões da prova objetiva serão de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas e apenas 01 (uma) 

alternativa correta. 

12.24 O candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimentos da prova 

objetiva, para não ser eliminado do Processo Seletivo Público. 

12.25 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não 

haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do 

afastamento de candidato da sala de prova. 

 

13. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

 

13.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a 

aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, e no site do 

CISNORPI, www.cisnorpi.com.br, bem como no JORNAL OFICIAL de circulação das publicações do CISNORPI; 

Os Cadernos de questões ficarão disponíveis para download no período de 03/04/2017 a 10/04/2017.  

13.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, 

devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. 
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14. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 

14.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 

14.2 A Nota Final dos candidatos habilitados para os empregos de Contador, Enfermeiro, Farmacêutico 

Fonoaudiólogo, Motorista, Profissional de Educação Física na Saúde, Serviços Gerais e Técnico em Enfermagem 

será a soma das notas obtidas na prova objetiva. 

14.3 Na hipótese de igualdade da nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo 27, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003); 

b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos, quando houver; 

c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 

d) obtiver maior pontuação em Matemática; 

e) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais; 

f) tiver maior idade; 

g) por sorteio. 

14.4 O resultado final do Processo Seletivo Público será publicado por meio de três listagens, no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso, e no site do CISNORPI, www.cisnorpi.com.br, bem como no JORNAL 

OFICIAL de circulação das publicações do CISNORPI; a saber: 

a) Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos 

como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação; 

b) Lista de Candidatos Afrodescendentes, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados 

inscritos como afrodescendente em ordem de classificação; 

c) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa 

com Deficiência e como afrodescendente em ordem de classificação. 

 

15. DA ELIMINAÇÃO 

 

15.1 Será eliminado do Processo Seletivo Público o candidato que: 

15.1.1 Não estiver presente na sala ou local de realização das provas no horário determinado para o seu início. 

15.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 

material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de 

terceiros. 

15.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma 

diferente das orientações deste Edital: 

a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 

expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; 

b) Carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

15.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma 

diferente das orientações do item 12.11 deste Edital. Os itens abaixo descritos devem ser obrigatoriamente 

acondicionados em envelope para guarda de pertences fornecido pela empresa organizadora. 

a) Equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, 

gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; relógio de 

qualquer espécie, que emita ruídos e/ou sons. 

15.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as 

autoridades presentes ou com os demais candidatos. 

15.1.6 Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos. 

15.1.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 

15.1.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 

15.1.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas. 

15.1.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

15.1.11 Não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a realização 

das provas. 

15.1.12 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregar a arma à Coordenação. 

15.1.13 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

15.1.14 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização. 

15.1.15 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste Edital para ser considerado habilitado em qualquer das 

fases do certame. 

15.1.16 Ao passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer 

objeto relacionado no subitem 15.1.3 e 15.1.4. 

15.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento ilícito, 

suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público. 

 

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Processo Seletivo 

Público, no prazo de 03 (três) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 

a) contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 

inscrição como Pessoa com Deficiência; 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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  b) contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 

  c) contra o resultado da prova objetiva; 

  d) contra a nota final e classificação dos candidatos. 

16.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos 

recursos no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, sob pena de perda do prazo recursal. 

16.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

16.3.1 A empresa organizadora submeterá os recursos à Comissão Especial do Processo Seletivo Público que decidirá 

sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado, por meio de Edital disponibilizado no endereço 

eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

16.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso previsto na 

alínea “b” do subitem 16.1, os recursos deverão estar acompanhados de citação da bibliografia. 

16.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 

estabelecido neste Edital não serão apreciados. 

16.6 Especificamente para caso previsto na alínea “b” do subitem 16.1, admitir-se-á um único recurso por questão 

para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos. 

16.7 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas 

serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

16.8 Se da análise do recurso resultar anulação de questão (ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o 

resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

16.9 No caso de anulação de questão (ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

16.10 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 

classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá 

acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação. 

16.11 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 

16.12 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

16.13 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao 

candidato. 

16.14 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 

16.15 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço 

eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

16.16  A Comissão Especial do Processo Seletivo Público e a empresa responsável pela organização do certame 

constituem última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos ou revisões adicionais. 

 

17. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

17.1 O resultado final do Processo Seletivo Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado 

pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro – CISNORPI, do Estado do Paraná , publicado 

em Diário Oficial , no endereço www.fundacaofafipa.org.br/concurso, e no site do CISNORPI, 

www.cisnorpi.com.br, bem como no JORNAL OFICIAL de circulação das publicações do CISNORPI; em três listas, 

em ordem classificatória, com pontuação: Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos 

habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com Deficiência e como afrodescendente em ordem de 

classificação, Lista de Candidatos Afrodescendentes, contendo a classificação exclusiva dos candidatos 

habilitados inscritos como afrodescendente em ordem de classificação; e Lista de Candidatos com Deficiência, 

contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como Pessoa com Deficiência em 

ordem de classificação; 

 

18. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS  

 

18.1 Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo Público as demais etapas do concurso serão 

precedidas de convocações publicadas em Diário Oficial pelo CISNORPI.  

18.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os atos convocatórios publicados após a 

homologação do Processo Seletivo Público. 

18.3 Os candidatos aprovados serão convocados através de publicação em jornal oficial e site do CISNORPI, além 

de e-mail, telefone e telegrama. 

 

19. DA CONVOCAÇÃO  

 

19.1 O candidato aprovado e classificado às vagas ofertadas deverá entregar, quando convocado para o início 

dos procedimentos preparatórios do ato de admissão no respectivo emprego, os seguintes documentos: 

 1. Fotocópias Simples:   

 a) Título de Eleitor e comprovantes de votação da última eleição; 

 b) Certificado de Reservista;  

 c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

 d) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 5 anos de idade;  

 e) Carteira de Vacinação atualizada do candidato;  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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 f) Cartão PIS/PASEP;  

 g) Comprovante de endereço atual;  

 h) Uma foto 3x4 recente; 

 i) Cartão SUS; 

 j) Declaração de horário de trabalho, caso seja contratado (a) por outra Empresa/Instituição (Declaração em 

papel timbrado da outra Empresa/Instituição a que está vinculado contendo: Nome, RG, Nome da 

Empresa/Instituição, Admissão, Emprego/Função, Regime Jurídico, Carga Horária Semanal, Jornada de Trabalho 

(especificar dia e horário) e a Assinatura com Identificação). 

  2. Fotocópias autenticadas:  

 a) Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública;  

 b) Certidão de Casamento ou Nascimento;  

 c) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade;  

 d) Comprovante de conclusão do ensino fundamental, para o emprego que for o requisito exigido; 

 e) Diploma de conclusão da Graduação para os empregos de nível superior; 

 f) Comprovante de conclusão de Curso Técnico em Enfermagem (emprego de TÉCNICO EM ENFERMAGEM);  

 g) Comprovante de Registro no Conselho para os empregos descritos no Anexo I  

 h) Certidão negativa de antecedentes criminais e não ter sido condenado em processos de responsabilidade e 

improbidade.  

 i) Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou E; 

19.2 Os horários de trabalho serão de acordo com as necessidades do Hospital Regional do Norte Pioneiro e do 

CISNORPI, podendo haver atividades conforme escalas de revezamento para trabalhos aos sábados, domingos, 

feriados e para horários diurnos e/ou noturnos. 

19.3 Preenchidas as vagas e eventualmente surgindo novas vagas durante o prazo de validade do Processo Seletivo 

Público, poderão ser convocado os demais candidatos classificados, obedecendo-se rigorosamente a ordem 

de classificação e demais exigências normativas.  

19.4 Todos os avisos e editais até a homologação do resultado final serão publicados no site 

www.fundacaofafipa.org.br/concurso, após a homologação final do resultado, todos os editais serão publicados 

pelo Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI, no endereço eletrônico: 

www.cisnorpi.com.br e no Órgão Oficial de Imprensa do CISNORPI.   

 

20. DA CONTRATAÇÃO 

 

20.1 Serão contratados, gradativamente, através do Diário Oficial, os candidatos aprovados em todas as etapas do 

Processo Seletivo Público, para o início do contrato de experiência no emprego. 

20.1.1 O provimento dos empregos ficará a critério da Administração do Consorcio Público Intermunicipal de Saúde 

do Norte Pioneiro - CISNORPI e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação. 

20.2 A aprovação no Processo Seletivo Público não gera direito à contratação. 

20.3 A contratação será condicionada à comprovação de que o candidato goze de boa saúde física e mental, 

sendo efetuada após o candidato ser considerado apto nos exames médicos pré-admissionais.  

20.3.1 Após a aprovação, o candidato convocado comparecerá ao CISNORPI, no Departamento de Recursos 

Humanos, para providenciar os exames médicos necessários.  

20.3.2 Para todas as vagas, os selecionados, que vierem a ser contratados, assinarão, inicialmente, CONTRATO DE 

EXPERIÊNCIA DE ATÉ 60 (SESSENTA DIAS), nos termos do art. 443, § 2º, alínea “c” e do parágrafo único do art. 445, 

todos da CLT, findo o qual, se considerado apto para as funções, transformar-se-á em CONTRATO POR PRAZO 

INDETERMINADO.  

20.4 No ato da contratação o candidato firmará declaração de que não acumula cargo, emprego ou função 

pública respeitada o acúmulo legal, contemplado no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal e artigo 27, 

incisos XVI e XVII da Constituição do Estado do Paraná.  

20.4.1 Na hipótese de acúmulo legal de empregos, o candidato deverá apresentar Declaração em papel timbrado 

do outro Órgão a que está vinculado contendo: Nome, RG, Nome da Instituição/Empresa, Admissão, 

Emprego/Função, Regime Jurídico, Carga Horária Semanal, Jornada de Trabalho (especificar dia e horário) e a 

Assinatura com Identificação.  

20.5 Será eliminado do Processo Seletivo Público o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados 

para contratação e início do contrato de trabalho. 

20.6 Caberá a Administração do Consorcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI a 

definição da data de admissão dos candidatos, não sendo permitida modificação desta data para qualquer 

fim que não seja necessidade e conveniência da Administração. 

20.7 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos à admissão até a data do início do exercício do emprego 

ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de contratação 

do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 

consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Norte Pioneiro - CISNORPI, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concursos
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21.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que 

já tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo Público e embora tenha sido aprovado, levará a sua 

eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

21.3 A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Processo 

Seletivo Público. 

21.4 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer por meio de 

solicitação assinada pelo próprio candidato, via Sedex com AR (Aviso de Recebimento), para o endereço da 

Fundação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-

190, Paranavaí/PR, ou para o e-mail candidato@fafipa.org, anexando documentos que comprovem tal 

alteração e documento oficial com foto, com expressa referência ao Processo Seletivo Público nº 01/2017, 

emprego e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, 

junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro - CISNORPI, situada na Rua Paraná, 1261, 

Centro, Jacarezinho/PR, CEP 86.400-000, Jacarezinho, Estado do Paraná ou enviar a documentação via SEDEX 

com AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Especial do Processo Seletivo Público nº 01/2017. 

21.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização 

das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação 

estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org/concurso. 

21.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo Público ouvido à empresa 

organizadora. 

21.7 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de sua 

publicação. 

21.8 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex para o 

endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, 

Centro, CEP 87.705-190, Paranavaí/PR. 

21.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Jacarezinho, 31 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Sergio Eduardo Emigdio de Faria 

Presidente 

 

 

 

Paulo Amaral Soares Pasturczach 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público 

 

 

 

Eliezer de Freitas Ribeiro                                                                        Janaina Albuquerque Marques Pinto 

Membro da Comissão do Processo Seletivo Público                           Membro da Comissão do Processo Seletivo Público 
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ANEXO I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2017 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

CONTADOR 

REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com registro no CRC — Conselho Regional de Contabilidade. 

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 

Atribuições:  

Planejar, coordenar e executar os trabalhos de análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo princípios, normas e 

procedimentos, obedecendo às determinações de controle externo, para permitir a administração dos recursos patrimoniais e 

financeiros do Consórcio; Organizar os serviços de contabilidade do Consórcio, traçando o plano de contas, o sistema de livros e 

documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Supervisionar os trabalhos de 

contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o seu processamento, adequando-os ao plano de contas, para 

assegurar a correta apropriação contábil; Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e demonstrativos de contas e empenhos, 

observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender a exigências legais e 

formais de controle; Controlar a execução orçamentária, analisando documentos, elaborando relatórios e demonstrativos; 

Controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, cumprimento de obrigações de pagamentos a 

terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a administração dos recursos financeiros do Consórcio; Analisar 

aspectos financeiros, contábeis e orçamentários da execução de contratos, convénios, acordos e atos que geram direitos e 

obrigações, verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação 

aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; Analisar os atos de natureza orçamentária, financeira, 

contábil e patrimonial, verificando sua correção, para determinar ou realizar auditorias e medidas de aperfeiçoamento de 

controle interno; Planejar, programar, coordenar e realizar exames, perícias e auditagens, de rotina ou especiais, bem como 

orientar a organização de processos de tomadas de contas, emitindo certificado de auditoria, com a finalidade de atender a 

exigências legais; Elaborar. pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo 

medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das 

atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;  Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 

os diversos setores do Consórcio e outras entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações elou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 

técnico científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Consórcio; Emitir notas de 

empenho, liquidação de despesas e ordens de pagamento de fornecedores, prestadores e pessoal; Fazer conferência das notas 

fiscais dos fornecedores/prestadores para efeito de pagamento; Elaborar resoluções para a criação e suplementação de 

dotações orçamentárias; Fazer conciliações bancárias das contas correntes do Consórcio; Alimentar, realizar o fechamento e 

envio das informações do Sistema de Informações Municipais Acompanhamento Mensal (SIM-AM) e do Sistema Integrado de 

Transferências (SIT); Prestar contas de convênios, auxílios e subvenções recebidas pelo Consórcio; Elaborar e encaminhar a 

prestação anual de contas, além das demais exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; Elaborar e encaminhar a 

prestação de contas de recursos oriundos de órgãos Estaduais, Federais, Municipais e outros; Elaborar o Plano de Diretrizes Básicas, 

Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual e o PLACIC; Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas, no âmbito de sua 

área de atuação; 

ENFERMEIRO 

REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Enfermagem, com registro no COREN — Conselho Regional de Enfermagem. 

CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais 

Atribuições:  

Compreende os empregos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e executar os serviços de enfermagem no 

Consórcio, bem como participar da elaboração e execução de programas de saúde pública; Elaborar plano de enfermagem a 

partir de levantamento e análise das necessidades prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir 

os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; 

Desenvolver tarefas de enfermagem de maior complexidade na execução de programas de saúde pública e no atendimento aos 

pacientes e doentes; Coletar e analisar dados sociossanitários das comunidades a serem atendidas pelos programas específicos 

de saúde; Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver 

atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da função; 

Controlar o padrão de esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais 

onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 

pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de 

atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 

ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com os diversos setores do Consórcio e outras entidades públicas e 

particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos 

e programas de trabalho afetos ao Consórcio; Participar de campanhas de educação e saúde; Orientar as ações desenvolvidas 

pela equipe enfermagem como, recepção, pré-consulta, imunização, curativos, administração de medicamentos, coleta de 

material para exames laboratoriais, limpeza, acondicionamento e esterilização de material, uso adequado de equipamentos e 

soluções, organização do ambiente de trabalho, atividades educativas e atendimento de enfermagem; Aplicar a sistematização 

da assistência de enfermagem aos pacientes e programar a utilização dos protocolos de atendimento; Assegurar e participar da 

prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes; Participar, conforme a política interna 

da Instituição, de projetos, cursos, treinamentos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão e 
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realizando e/ou colaborando para a pesquisa científica em saúde; Participar da equipe multidisciplinar no estabelecimento em 

ações de saúde a serem prestadas ao individuo, família e comunidade, na elaboração de projetos e programas de saúde, na 

supervisão e avaliação dos serviços de saúde e na capacitação e treinamento de recursos humanos; Desempenhar outras 

atividades que lhe sejam atribuídas, no âmbito de sua área de atuação; 

FARMACÊUTICO 

REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no CRF - Conselho Regional de Farmácia. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais 
Atribuições:  

Compreende os empregos que se destinam a realizar tarefas relacionadas com a composição, controle e fornecimento de 

medicamentos para atender a receitas médicas e odontológicas; Proceder à manipulação dos insumos farmacêuticos, como 

medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e 

outros preparados; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração de seus insumos, valendo-se de métodos 

químicos para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; Analisar soro antiofídico, pirogênico e outras 

substâncias, valendo-se dos meios biológicos e outros, para controle da pureza, qualidade e atividade terapêutica; Realizar 

estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias 

primas; a manipulação, análise, estudo de reações e balanceamento de fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos, 

físicos, estatísticos e experimentais, para obter remédios e outros preparados; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação: Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 

sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho elou reuniões com os diversos setores do Consórcio e outras entidades 

públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações elou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico- científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Consórcio;  Promover assistência farmacêutica individual e coletiva através da 

dispensação racional de medicamentos, proporcionando informações ao paciente, demais profissionais da saúde e ao público 

em geral; Promover, no âmbito da farmácia, o controle, a dispensação e a guarda de medicamentos, drogas e matérias-primas, 

fármacos, psicotrópicos e entorpecentes que requerem regime especial de controle; Preparar e esterilizar vidros e utensílios de uso 

em laboratório e farmácias;  Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas, no âmbito de sua área de atuação; 

FONOAUDIÓLOGO 

REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no CREFONO — Conselho Regional de Fonoaudiologia. 
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais 
Atribuições:  

Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência fonoaudiológica aos usuários do Consórcio, através da utilização 

de métodos e técnicas fonoaudiológicas a fim de desenvolver elou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes; 

Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além de outras técnicas próprias 

para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; Elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando-se nos resultados 

da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas; Desenvolver trabalho 

de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; Desenvolver trabalhos de correção de 

distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; Avaliar 

os pacientes no decorrer do tratamento, a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada; 

Promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos sociais; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo 

aspectos preventivos ligados à fonoaudiologia; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua 

área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 

serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área 

de atuação; Participar de grupos de trabalho elou reuniões com os diversos setores do Consórcio e outras entidades Públicas e 

particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações elou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos 

e programas de trabalho afetos ao Consórcio:  

Na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro: Inserção junto a equipe multidisciplinar; realizar a 

intervenção em nível preventivo primário e secundário; detecção e intervenção direta. Verificar a coordenação sucção, 

deglutição e respiração, a alimentação, os reflexos orais, a audição, o desenvolvimento, a orientação, a retirada de sonda de 

alimentação. Desempenhar outras atividades que sejam atribuídas, no âmbito de sua área de atuação; 

MOTORISTA  

REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo e CNH - Carteira Nacional Habilitação (Categoria D ou E). 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais 
Atribuições:  

Dirigir automóveis e demais veículos de transporte de passageiros e pacientes (ônibus, ambulância); Manter a conservação dos 

veículos em perfeitas condições de aparência e funcionamento; Verificar diariamente as condições de funcionamento do veículo, 

antes de sua utilização: água, pneus, bateria, nível do óleo, amperímetro, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de 

combustível, luz de para pacientes, macas, etc.; Zelar pela segurança de passageiros e do paciente, verificando o fechamento de 

portas, o uso de cintos de segurança, porta traseira, firmeza da maca, etc.; Orientar e colaborar no carregamento e 

descarregamento de macas com pacientes; Fazer pequenos reparos de urgência; Manter o veículo limpo interna e externamente, 

e em condições de uso, levá-lo à manutenção sempre que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva 

do veículo; Anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica, para reparos ou 

consertos; Anotar, segundo normas estabelecidas, a quilometragem do veículo no começo e no final dos serviços, anotando a 

hora de saída e chegada, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências; Preencher mapas e formulários sobre 

utilização diária do veículo, assim como o abastecimento de combustível; Recolher o veículo após o serviço, deixando-o 

corretamente estacionado e fechado; Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; Auxiliar na distribuição de 

volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos; Conduzir os colaboradores do Consórcio, em lugar e hora 

determinados, conforme itinerário estabelecido ou instruções especifica; Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas, 

no âmbito de sua área de atuação; 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 
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REQUISITOS: Superior Completo em Educação Física, com registro no CREF – Conselho Regional de Educação Física. 

CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais 
Atribuições:  

Desenvolver atividades físicas com os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial e demais unidades do Consórcio; Realizar 

atividades de ginástica laboral com os funcionários do CISNORPI; Ensinar técnicas desportivas; Avaliar e supervisionar as atividades 

realizadas pelos pacientes; Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; Elaborar informes técnicos e científicos na área de 

atividades físicas; Realizar oficinas com os pacientes (expressão corporal, dança, ginástica e técnicas teatrais, oficinas culturais) e 

acompanhá-los nas diversas atividades físicas (caminhada, gincanas e atividades terapêuticas); Promover uma Educação Física 

no sentido de que a mesma se constitua em meio efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo dos seus beneficiários, 

através de uma educação efetiva, para promoção da saúde e ocupação saudável do tempo de lazer, Desempenhar outras 

atividades que lhe sejam atribuídas, no âmbito de sua área de atuação; 

SERVIÇOS GERAIS 

REQUISITOS: Ensino fundamental completo. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais 
Atribuições:  

Compreendem os que se destinam a serviços gerais, auxiliar de cozinha, copeiro, cozinheiro, cozinheiro hospitalar e de roupa 

hospitalar, entre outros que se fizerem necessários; Proceder a limpeza prédio e instalações, varrer, desinfetar, coletar e 

acondicionar o lixo, retirar detritos; Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza, 

recolhendo-os e mantendo-os limpos; Limpar e arrumar as dependências e instalações do prédio a fim de mantê-los nas condições 

de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 

determinações definidas; Percorrer as dependências do Consórcio, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como 

ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Realizar limpeza nos Pisos das salas, consultórios 

médicos, banheiros, corredores, cozinha, pátio e calçadas do consórcio; Efetuar higienização nas macas e cadeiras de rodas, 

banquetas, colchonetes, suporte de hamper, escadinha, lixeiras, pias, toalheiros, saboneteiras, paredes, janelas, portas, armários e 

geladeiras conforme rotina estabelecida; Repor papel toalha, sabonete líquido e papel higiénico nos banheiros, bem como nos 

consultórios médicos; Recolher os resíduos dos serviços de saúde e armazená-los no abrigo de resíduos para coleta posterior; 

material de higienização, panos, vassouras, rodos, escovas, toalhas, aventais, entre outros, em ambiente sempre limpo e 

organizado; Preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores do Consórcio; Lavar, descascar, cortar, moer ou 

cozinhar legumes ou carnes, acondicionando-os em plásticos para armazenamento em freezer ou geladeiras, sob a orientação 

Cozinheiro; Colocar toalhas, pratos, copos e talheres nas mesas, ou outros locais e servir alimentos; Retirar as refeições do fogão, 

aguardar o tempo de descanso e resfriamento e para servi-las; Auxiliar no preparo de sobremesas e servi-las; Proceder a limpeza e 

higienização de cozinhas e copas, limpando ou lavando móveis, equipamentos (fogão, pias, prateleiras, freezer etc.) ou outros 

utensílios; Organizar, guardar e conservar gêneros alimentícios, mantendo o depósito em perfeita ordem de armazenamento; 

Auxiliar no preparo de refeições especiais segundo orientação médica; Atender com serviços de copa e cozinha todas as 

dependências; Efetuar serviços de preparação e distribuição de lanches, refeições, sucos de frutas, leite e outros, bem como 

manter a limpeza e higienização da cozinha, equipamentos e utensílios em geral; Selecionar os ingredientes para preparo de 

refeições, preparando-os, medindo-os, pesando-os de acordo com o número de atendimento e cardápio; Coordenar a lavagem, 

descascar, temperar, cortar, moer ou cozinhar legumes ou carnes para acondiciona-los em plásticos a fim de armazená-los em 

freezer ou geladeiras; Realizara limpeza e higienização de cozinhas e copas, limpando ou lavando móveis, equipamentos (fogão, 

pias, prateleiras, freezer etc.), azulejos, vitral, pisos e portas ou outros utensílios; Organizar, guardar e conservar gêneros alimentícios, 

mantendo o depósito em perfeita ordem de armazenamento; Preparar refeições especiais a determinados pacientes segundo 

orientação médica; Preparar cardápios especiais sob orientação de Nutricionista; Conferir medidas e adaptá-las ao cardápio a ao 

número de refeições a serem servidas a cada dia; Registrar número de refeições servidas e dar baixas no estoque; Pesar e registrar 

as sobras para avaliar a aceitação dos alimentos; Executar serviços de lavanderia, tingimento e passadoria usando equipamentos 

e máquinas; Recepcionar, classificar e testar roupas e artefatos para lavar a seco ou com água. Retirar manchas, tingir e dar 

acabamento em artigos do vestuário, sofás e tapeçarias de tecido e couro; passar roupas. Inspecionar o serviço, embalagem e 

expedição das roupas e artefatos; Verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Comunicar ao superior imediato 

qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que 

lhe cabe; Atender a convocação eventual para trabalhar em outros locais; Executar outras tarefas afins, determinadas pelo 

superior imediato. Desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas, no âmbito de sua área de atuação; 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

REQUISITOS: Curso Técnico em Enfermagem, com registro no COREN — Conselho Regional de Enfermagem. 
CARGA HORÁRIA: 44 horas semanais 
Atribuições:  

Compreende os empregos que se destinam a executar tarefas de enfermagem e atendimento ao público; Executar as tarefas de 

maior complexidade no auxílio a médicos e enfermeiros em suas atividades específicas; Prestar, sob orientação do Médico ou 

Enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes; Controlar sinais vitais dos 

pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão; Efetuar curativos diversos, empregando os 

medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica; Orientar os usuários em assuntos de sua competência; 

Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções 

cirúrgicas; Auxiliar o Médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme 

instruções recebidas; orientar e supervisionar o pessoal auxiliar, a fim de garantir a correta execução dos trabalhos; Participar de 

programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade 

(crianças, gestantes e outros); Participar de campanhas de vacinação; Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais 

de enfermagem, verificando nível de estoque para, quando for o caso, solicitar ressuprimento; Supervisionar e orientar a limpeza e 

desinfecção dos recintos, bem como zelar pela conservação dos equipamentos que utiliza; Desempenhar outras atividades que 

lhe sejam atribuídas, no âmbito de sua área de atuação; 
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ANEXO II – DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº01/2017 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, 

sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, 

significação das palavras, sentido conotativo e denotativo). 

MATEMÁTICA: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, Operações com frações; Razão e 

proporção; Regra de três Simples; Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de área; Medidas de volume; Medidas de 

tempo; Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem. Resolução de problemas. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Ética. Tópicos atuais e relevantes da área política, sociedade, meio-ambiente, ciência e tecnologia, 

relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

histórico-geográficas em nível nacional e internacional; Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro.  

COMUNS AO EMPREGO DE NÍVEL TÉCNICO 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial 

(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; 

Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas;  Concordâncias 

nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 

MATEMÁTICA: Sistemas de numeração; Números Naturais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Números fracionários; 

Números decimais; Números Inteiros; Números Racionais e Irracionais; Números Reais; Razão e proporção; Sistemas de Equações do 1º 

grau e 2º grau; Potências; Monômios e Polinômios; Produtos Notáveis; Teorema de Pitágoras; Regra de Três Simples e Composta. - 

Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de área; Medidas de volume; Medidas de tempo; Medidas de ângulos; 

Medidas de temperatura; Sistema monetário.  Geometria Plana; Geometria Espacial; Relações Métricas no Triângulo Retângulo; 

Trigonometria no Triângulo Retângulo. - Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem, Estatística; Média Aritmética; Moda e mediana; Juros 

simples, Gráfico e Informação; População e amostra. Análise Combinatória; Probabilidade. - Função Afim; Frações e Resolução de 

problemas. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Ética. Tópicos atuais e relevantes da área política, sociedade, meio-ambiente, ciência e tecnologia, 

relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

histórico-geográficas em nível nacional e internacional; Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, 

óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos 

pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós-morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, 

emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto-parasitárias. 

Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas 

Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, 

massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, 

medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e 

sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. 

Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós-operatório, emergências, hemorragia, 

envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas 

complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e 

mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de 

Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da 

Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais. 

COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial 

(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; 

Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  Sintaxe 

(coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; 

Pontuação; Emprego do que e do se. 

MATEMÁTICA: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações 

Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. - Função Afim; Função 

Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão 

Aritmética; Progressão Geométrica. - Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. - 

Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações e Resolução de Problemas. 

CONHECIMENTOS GERAIS: Ética. Tópicos atuais e relevantes da área política, sociedade, meio-ambiente, ciência e tecnologia, 

relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações 

histórico-geográficas em nível nacional e internacional; Cultura e sociedade brasileira: literatura, artes, arquitetura, cinema, jornais, 

revistas, televisão, música e teatro.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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CONTADOR 

Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as normas brasileiras de contabilidade. O 

Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, Equações e Variações 

Patrimoniais. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos Contábeis - Métodos, Sistemas e Elementos básicos. Receitas, Despesas. 

Principais aspectos Contábeis das Contas Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores. Operações com mercadorias, Avaliação dos 

Estoques. Tributos incidentes sobre compras e vendas de mercadorias/produtos. Tributos incidentes sobre a folha de pagamento. 

Ativos Permanentes: pelo método do custo e de equivalência patrimonial. Depreciação, Amortização e Exaustão. Reservas, Provisões 

e Retenção de Lucros: conceitos, tipos, contabilização e apresentação. Variações Monetárias Ativas e Passivas. Reavaliação de 

Ativos. Ações na Tesouraria, Dividendos. Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração 

do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do 

Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação. Procedimentos contábeis: duplicatas descontadas, despesas 

antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão para o imposto de renda e contribuição social. Contabilidade de Custos: 

Conceitos, terminologia e nomenclatura usada, classificação; Esquema básico da contabilidade de custos; critérios de custeio por 

absorção e direto ou variável; custeio baseado em atividades; contribuição marginal; Margem de Contribuição e limitações na 

capacidade de produção; relação custo/volume/lucro; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. Contabilidade e Finanças 

Publicas: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16; Plano de Contas do Setor Público; Demonstrações 

Contábeis Aplicadas ao Setor Público e Notas Explicativas; Noções de Orçamento Público: conceito, noções gerais, campo de 

atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários, Créditos 

Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pública: Conceito, Receita Orçamentária e Extra-orçamentária. Classificação 

orçamentária. Estágios da Receita. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito - Despesa Orçamentária e Extra-orçamentária. 

Classificação Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar ou Dívida Passiva. Adiantamento ou Suprimento de Fundos. 

Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Código de ética do contador. Legislação Contábil e Financeira: Lei 6404/76; Lei 

4320/64. Lei 8666/93; Lei Complementar 101/00; Lei 10520/02; Lei Complementar 131/09; Fiscalização e Prestação de Informações: 

Controles Internos e Externos; Prestação de Contas e Informações ao Tribunal de Contas. 

ENFERMEIRO 

Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias). Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Política 

Nacional de Atenção Básica; Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); Prevenção e Promoção a Saúde; Política Nacional 

de Humanização; Atividades de Capacitação em Serviço; Aleitamento Materno; Biossegurança nas Ações de Saúde; Ações de 

enfermagem na promoção da Saúde infantil; Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias; Assistência 

de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação; Transtornos mais comuns na infância; Saúde da Mulher: Assistência de 

enfermagem no pré–natal; Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério; Sexualidade da mulher e autocuidado; Saúde da 

Mulher no curso da vida; Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado; Tratamento de feridas; Cuidados com o 

paciente portador de patologias das vias respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC; Assistência a pacientes com 

distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite; O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e 

patológicos; Vigilância em Saúde; Perfil epidemiológico da comunidade; Sistemas de Informação em Saúde; Enfermagem Perioperatória; 

Enfermagem em urgência e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; hipotermia e hipertermia; 

medidas de ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de 

substâncias químicas.  

FARMACÊUTICO 

Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, 

individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de 

qualidade. Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e 

fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para nutrição parenteral e outras formulações de grande 

volume; controle microbiológico, controle de qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplásicos; validação de processos. 

Cálculos em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos farmacêuticos; sistema informatizado 

de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação 

medicamentosa; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e 

intoxicação; utilização de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de 

medicamentos em condições especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. Farmacocinética: conceitos 

gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a 

farmacocinética; monitorização de fármacos na prática clínica; metodologia de monitorização. Farmácia clínica e atenção 

farmacêutica: conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao 

medicamento; monitorização da farmacoterapia; Farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de 

medicamentos. Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custo-benefício, custo-utilidade e custo minimização. Seleção de 

medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90) e Decreto 7. 508 de 28 

de Junho 2011.  

FONOAUDIÓLOGO 

ÉTICA PROFISSIONAL: Código de Ética da Fonoaudiologia; Lei n° 6.965/81. AUDIOLOGIA: Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da 

audição; Avaliação e diagnóstico audiológico; Testes audiológicos para identificação das alterações cocleares, retrococleares e do 

sistema tímpano-ossicular, testes eletrofisiológicos, avaliação e reabilitação do processamento auditivo; Intervenção audiológica na 

criança, adulto e idoso; Intervenção audiológica na saúde do trabalhador; Deficiência da audição, reabilitação e prótese 

auditiva/aparelho auditivo e implante coclear; Exame otoneurológico; Terapia fonoaudiológica da criança surda; Reabilitação 

vestibular; Triagem auditiva neonatal e acompanhamento do desenvolvimento da audição; PAIR – Perda auditiva induzida por ruído; 

Trabalho interdisciplinar em Audiologia. DISFAGIA; Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago; Fisiologia 

da deglutição; Métodos de avaliação nas disfagias; Disfagias em recém-nascidos e lactentes: conceito, etiologia, classificação, 

investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias em crianças com disfunções neuromotoras: conceito, etiologia, classificação, 

investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias neurogênicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento 

fonoaudiológico; Disfagias mecânicas/oncológicas: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; 

Disfagias em portadores de doenças neuromusculares: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; 

Disfagia psicogênica: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Atuação hospitalar: avaliação, 

orientação, tratamento e encaminhamentos a pacientes da clínica médica, UTI, berçário, UTI neonatal e geriatria; Trabalho 

interdisciplinar em disfagia. FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: Políticas públicas federais na educação – Lei de Diretrizes e Bases e 

Parâmetros Curriculares Nacionais; Políticas de atendimento educacional especializado; Aquisição da leitura, escrita e alfabetização; 

Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios relacionados à aprendizagem; Atuação fonoaudiológica na educação: ações 

vinculadas a alunos, professores, gestores e equipes multidisciplinares. LINGUAGEM: Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita; Transtornos de fala e fluência: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; 
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Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica nos 

ciclos de vida; Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico, deficiência intelectual e física e outros; Afasias: conceito, etiologia, 

classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; Linguagem nos processos de envelhecimento; Trabalho 

interdisciplinar em Linguagem. MOTRICIDADE OROFACIAL: Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; Desenvolvimento das 

estruturas e funções orofaciais nos ciclos da vida; Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial; Disfunções da 

articulação temporomandibular e dor orofacial, traumas da face, cirurgia ortognática, estética facial, paralisia facial, queimaduras, 

câncer de boca, fissuras lábio-palatinas e demais más-formações orofaciais; Alterações de fala músculo esqueléticas; 

Desenvolvimento e alterações da função respiratória; Trabalho interdisciplinar em Motricidade Orofacial. VOZ: Anatomia e fisiologia 

do aparelho fonador; Distúrbios da voz; Avaliação de voz clínica, voz profissional e em fononcologia; Métodos de avaliação em voz; 

Teoria da fonação; Tratamento em voz clínica; Fisiologia, aplicabilidade e raciocínio clínico das técnicas vocais; 

Intervenção/tratamento em voz profissional; Tratamento em fononcologia; Voz e disfonia nos ciclos de vida: da infância à senectude; 

Promoção de saúde, qualidade de vida e voz; Microcirurgias da laringe; Trabalho interdisciplinar em voz. SAÚDE COLETIVA: Diretrizes e 

Princípios do Sistema Único de Saúde; Bases teóricas, conceituais e operacionais das políticas públicas e na saúde coletiva; 

Planejamento e gestão em saúde; Bases teóricas, conceituais e operacionais dos modelos tecnoassistenciais em saúde; Ações de 

promoção e educação; Ações de prevenção e reabilitação; Educação em saúde; Atuação fonoaudiológica em saúde coletiva; 

Trabalho interdisciplinar em saúde coletiva. 

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 

Atividade física, saúde e qualidade de vida. Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Atividade motora adaptada. 

Corporeidade e motricidade. Ginástica laboral. Atividades rítmicas e expressivas. Cinesiologia. Fisiologia do exercício. 

Cineantropometria. Atividades Físicas para grupos especiais. Planejamento e prescrição da atividade física. 

 


