
 

    
   
  

  

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  
 

EDITAL Nº 01/2.018 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROGRAMA APRENDIZ 

 
 O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL Sul – CONSAÚDE CNPJ n° 57.740.490/0001-
80, com base no art. 227 da Constituição Federal, na Lei n° 10.097/2000, no Decreto n° 5.598/2005 e Lei Federal 8069/90 torna 
pública a realização de processo seletivo, por meio do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, inscrito no CNPJ sob n° 
61.600.839/0001-55, visando o preenchimento de vagas para contratação de APRENDIZES, para o curso de Aprendizagem de 
Ocupações Administrativas.  
  1 - Disposições Preliminares:  
 1.1. A seleção será regida por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso existam, e sua execução caberá ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul - CONSAÚDE.  
  2 – Conceitos: 
 2.1 - Aprendiz  
 2.1.1. Descrição: Considera-se aprendiz o jovem contratado diretamente pelo empregador ou por intermédio de 
entidades sem fins lucrativos, em conformidade com o disposto no Decreto n° 5.598/2005, e Art. 429 da CLT, e que atenda 
cumulativamente aos seguintes requisitos:  
 a) ter idade entre dezoito e vinte e dois anos;  
 b) apresentar desenvolvimento físico, moral e psicológico compatível com a formação técnico-profissional metódica 
objeto do contrato de aprendizagem;  
 c) apresentar comprovante de realização da prova do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, no ano de 2017. 
  2.2. Os candidatos aprovados e classificados no presente processo seletivo serão convocados,  e obedecendo à ordem de 
classificação, a assinar contrato de aprendizagem com o CONSAÚDE , de acordo com o art. 428 e demais preceitos da 
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e amparado na Lei n° 10.097/2000 e no Decreto n° 5.598/2005, para fins de atendimento 
ao disposto na Constituição Federal, em seu artigo 227, e do Estatuto da Criança e Adolescente, especialmente seus artigos a 60 a 
69, sujeitando-se às normas internas vigentes no Consórcio.  
  2.3. Remuneração: salário mínimo-hora, ou seja, R$ 4,33 a hora trabalhada; 
 2.3.1. Além da remuneração especificada, a empresa oferece como benefício: vale-transporte, seguro de vida em grupo 
e auxílio alimentação. 
 2.3.2. A jornada de aprendizagem será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais, compreendendo 
as horas do curso oferecido pelo CIEE. 
  2.3.3. O contrato de aprendizagem terá duração determinada de acordo com o curso escolhido, no prazo máximo de 16 
(dezesseis) meses.  
  3. Requisitos para a contratação do jovem aprendiz:  
 3.1. O candidato deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:  
 a) ter sido aprovado e classificado no presente processo seletivo, dentro do número de vagas disponíveis, na forma 
estabelecida neste Edital, seus Anexos e em suas retificações;  
 b) ter nacionalidade brasileira;  
 c) ter idade entre dezoito anos completos e até vinte e dois anos;  
 d) ter concluído o ensino médio; 
 e) ter realizado a prova do ENEM no ano de 2017; 
 f) ser considerado apto em todos os exames médicos pré-admissionais a serem realizados pelo CONSAÚDE.  
  4. Seleção:  
 4.1. A seleção será realizada pela Comissão de Processo Seletivo mediante análise da nota do ENEM.  
 4.2. Somente será analisada a nota do ENEM dos candidatos que apresentarem o comprovante de inscrição neste 
processo seletivo.  
  5. Inscrições:  
 5.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita neste Edital.  
 5.2. As inscrições para o processo seletivo para o ingresso nos cursos de aprendizagem deverão ser realizadas no período 
de 10 de setembro de 2018 à 12 de setembro de 2018, no horário de 9h às 12h e 13h às 15h, unicamente no Serviço de Pessoal 
do CONSAÚDE, conforme Anexo I deste Edital. 
 5.3. A inscrição será efetuada pelo candidato ou, no seu impedimento, por seu representante legal, devidamente 
identificado, por procuração, com reconhecimento de firma.  



 

    
   
  

  

 

 

 5.4. No ato da realização da inscrição, o candidato ou seu representante legal deverá apresentar original e cópia dos 
seguintes documentos: Documento de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de Conclusão do Ensino Médio, 
comprovante de residência, documento oficial com a nota que o candidato recebeu no ENEM 2017 e comprovante de renda 
familiar. 
 5.5. No ato da inscrição, o candidato ou seu representante legal deverá preencher a Ficha de Inscrição, com letra de 
forma.  
 5.6. Impreterivelmente no ato da inscrição, todos os pré-requisitos, de acordo com o disposto no Anexo III do presente 
Edital associado à vaga (com exceção dos exames médicos pré-admissionais), deverão ser comprovados, sendo eliminado desta 
seleção aquele que não apresentar a devida comprovação.  
 5.7. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e em seus Anexos, bem como, das normas e condições do curso de aprendizagem e das normas internas do 
CONSAÚDE, das quais não poderá alegar desconhecimento,  
 5.8. O candidato somente será considerado inscrito nesta seleção após ter cumprido todas as instruções descritas neste 
Edital e todos os seus Anexos. 
 5.9. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
  6. Seleção e Classificação: 
 6.1. A seleção e classificação serão realizadas pela Comissão de Processo Seletivo, através de análise da nota recebida 
pelo candidato no ENEM 2017.  
 6.2. Será considerado aprovado o candidato que tiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova do 
ENEM. 
 6.3. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente de maior nota no ENEM 2017, ou 
seja, o candidato que tiver maior nota no ENEM 2017 será classificado em primeiro lugar e assim sucessivamente, de acordo com 
o número de vagas disponíveis. Os demais candidatos serão considerados como cadastro de reserva de vagas.  
 6.4. Em caso de igualdade de notas, para fins de classificação, será obedecido o seguinte critério de desempate:  
 1º) ser aluno de escola pública;  
 2º) renda familiar de até 03 (três) salários mínimos (salário mínimo nacional);  
 3º) maior idade.  
 7. Resultado:  
 7.1. O resultado da presente seleção será afixado no átrio do Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, e publicada a 
classificação final, a homologação e a convocação no Jornal GAZETA DE SÃO PAULO.  
 7.2. Os candidatos deverão entrar em contato diretamente com o Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, conforme Anexo I 
deste Edital, para obter demais informações e orientações sobre o resultado.  
 8. Contratação:  
 8.1. O candidato aprovado e classificado, obedecendo à estrita ordem de classificação, de acordo com as regras previstas 
neste Edital e seus respectivos Anexos, será convocado a comparecer no Serviço de Pessoal do CONSAÚDE, à Rua dos 
Expedicionários, 140, Centro, Pariquera-Açu/SP, por convocação através do Jornal GAZETA DE SÃO PAULO.  
 8.2. A aprovação e classificação final nesta seleção não asseguram ao candidato o direito de ingresso automático na vaga 
de aprendiz, mas apenas a expectativa de ser nele admitido segundo a rigorosa ordem classificatória e até o limite de vagas 
disponibilizado, ficando os demais classificados em cadastro de reserva de vagas.  

A contratação fica condicionada ao atendimento dos requisitos e aprovação em exames médicos pré-admissionais, 
conforme subitem 3.1 deste Edital e ao atendimento às condições constitucionais e legais. 

A contratação de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar a idade limite, ou ainda 
antecipadamente nas seguintes hipóteses: 
 I – desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;"  
 II – falta disciplinar grave;" 

 III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou" 

 IV – a pedido do aprendiz." 

  
 9. Das Disposições Gerais:  
 9.1. O CONSAÚDE e o CIEE fornecerão, ao término do contrato de aprendizagem, certificado de qualificação profissional, 
àqueles que atingirem o índice mínimo de aproveitamento e de frequência, o qual conterá o curso oferecido, com a respectiva 
carga horária e desempenho obtido (grau outorgado) pelo aprendiz.  
 10. RECURSOS: 
 10.1. Caberá recurso contra o resultado do presente processo seletivo, dentro do prazo de 01 (um) dia útil contado a 
partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do Resultado. 



 

    
   
  

  

 

 

 10.2. Em qualquer um dos casos, o recurso devidamente fundamentado, deverá conter todos os dados que informem a 
identidade do candidato e seu número de inscrição, bem como seu endereço completo, inclusive com o respectivo CEP. 
 10.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo automaticamente desconsiderados recursos de igual 
teor interpostos pelo mesmo candidato. 
 10.4. A decisão dos recursos será dada no prazo de 01 (um) dia útil, coletivamente, em caráter irrecorrível na esfera 
administrativa, somente quando houver deferimento, mediante publicação no Jornal GAZETA DE SÃO PAULO. 
 10.5. A decisão proferida pela Comissão de Processo Seletivo tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela 
qual não caberão recursos adicionais. 
 10.6. Os recursos devem ser: 
 a) apresentados, sem formalização de processo, datilografados ou digitados, protocolados dentro de 01 (um) dia útil, 
contados do dia seguinte ao da divulgação do resultado do presente processo seletivo, junto ao SERVIÇO DE PESSOAL DO 
CONSAÚDE – na Rua dos Expedicionários n. 140 – Centro - Pariquera-Açu - SP - CEP 11930-000 e endereçada ao Presidente da 
Comissão de Processo Seletivo. 
 10.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital. 
 10.8. Os recursos intempestivos serão desconsiderados e os inconsistentes serão indeferidos. 
 11. O prazo de validade desse Processo Seletivo é de 12 (doze) meses após sua homologação, podendo, a critério do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE, ser prorrogado, uma vez, por igual 
período. 
  

Pariquera-Açu, 05 de setembro de 2018. 
  
 JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM 
 DIRETOR SUPERINTENDENTE 
  
 BIANCA PALFI 
 DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
   
  

  

 

 

ANEXOS 
 Anexo I - Posto de Inscrição 
 Serviço de Pessoal do CONSAÚDE  
 Rua dos Expedicionários, 140 – Centro – Pariquera-Açu/SP  
 (Referência: Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – HRLB)  
   

Anexo II - Quadro de Vagas  
 NÚMERO DE VAGAS: 03 (três), sendo 01 (uma) destinada a portador de necessidade especial. 
  LOCAL DAS VAGAS: para as unidades do CONSAÚDE. 
 CADASTRO DE RESERVA: os demais aprovados além das vagas disponibilizadas ficarão em Cadastro de Reserva para 
contratação em caso de abertura de novas vagas, pelo período de validade do presente processo seletivo. 
 PERFIL: Ocupações Administrativas  
 Atribuições: prestar serviços de apoio e suporte às atividades administrativas, cumprindo as rotinas e processos 
estabelecidos com foco na otimização e dentro dos padrões de qualidade requeridos, dentre eles, controle de registro de papéis, 
classificação e arquivo de textos, documentos e processos em geral; preparo de relatórios e planilhas; elaboração de 
correspondências, digitação de textos e documentos em geral; suporte na realização de eventos, reuniões e outras atividades 
específicas; executar tarefas, enquadradas em instruções gerais, nas áreas de arquivo, expediente; efetuar atendimento 
telefônico anotando e transmitindo informações; receber, conferir, estocar, separar e distribuir materiais diversos; auxiliar nas 
atividades referentes a controle de pessoal (frequência, férias, escalas, licenças, etc.); executar outras tarefas específicas definidas 
pela Unidade de Trabalho para qual estiver designado etc. 
 DURAÇÃO DO CONTRATO: 16 meses  
 TURNO DE TRABALHO: Manhã ou Tarde  
  

Anexo III – Escolaridade/Pré-Requisitos: 
 •Ter nacionalidade brasileira;  
 •Ter idade entre 18 anos completos e até 22 anos;  
 •Ter concluído o Ensino Médio; 
 •Ter realizado a prova do ENEM no ano de 2017; 
 •Ser considerado apto nos exames médicos pré-admissionais.  
   

Anexo IV – Forma de Seleção: 
 Análise da nota do candidato no ENEM. 
 Requisitos para aprovação: candidato com no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova do ENEM. Será 
considerado não aprovado o candidato que não tiver acertado no mínimo 50% (cinquenta por cento) da prova do ENEM. 
 Classificação: pela ordem decrescente de maior nota no ENEM 2017 (a maior nota será classificada em primeiro lugar e 
assim sucessivamente). 


