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PROCESSO SELETIVO – CONSAÚDE 
EDITAL Nº 002/2020 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - 

CONSAÚDE, torna pública por meio deste Edital, a abertura das inscrições para o Processo Seletivo,  

para contratação por prazo determinado das vagas previstas no item 1 deste Edital, com a finalidade 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com o 

inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal e artigo 37 do Contrato de Consórcio Público (Protocolo 

de Intenções) do CONSAÚDE, visando a operacionalização de gestão e execução de atividades nas 

unidades gerenciadas pelo CONSAÚDE, em atendimento às disposições do Plano Operativo nº 

01/2019 do Convênio nº 253/2016 celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, através da 

Secretaria de Estado da Saúde.  
A contratação será por prazo determinado e no regime jurídico administrativo, nos termos 

do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, aplicando-se as disposições previstas no Contrato de 

Consórcio Público do CONSAÚDE e seu respectivo Estatuto. 
 

1. DAS VAGAS E DETALHAMENTO DA FUNÇÃO 

1.1 – O Processo Seletivo destina-se à contratação para as funções abaixo: 

Função INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 

Requisito Ensino Médico Completo e formação específica 

Salário R$ 2.028,74 

Vagas 02 (duas) 

Carga Horária 40 horas/semanais 

Atribuições da função Desempenhar atividades técnicas de enfermagem; atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; 
assistir o paciente; administrar medicamentos e desempenhar tarefas de 
instrumentação cirúrgica; organizar o ambiente de trabalho; realizar registros e 
relatórios técnicos; atuar na promoção da saúde da família. 

 

Função TÉCNICO DE FARMÁCIA 

Requisito Ensino Médio Completo e formação técnica específica 

Salário R$ 1.087,04 

Vagas 08 (oito) 

Carga Horária 36 horas/semanais 

Atribuições da função Realizar operações farmacotécnicas. Conferir fórmulas. Fazer a manutenção de 
equipamentos. Controlar estoque. Fazer teste de qualidade de materiais. Registrar 
atividades e procedimentos realizados. Realizar leitura das prescrições separando os 
medicamentos. Controlar estoques, analisar vencimentos, organizar disposição dos 
medicamentos em estoque. Documentar atividades e procedimentos de dispensação 
de medicamentos. Orientar pessoas que procuram a Farmácia. Trabalhar sob 
supervisão direta de farmacêutico. 
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2.     DATA DA INSCRIÇÃO  

2.1 As inscrições serão realizadas, no período de 17 de fevereiro de 2020 a 21 de fevereiro de 2020 e 

27 de fevereiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2020, no horário das 9:00 às 15:00 horas, no Serviço de 

Pessoal, sito à Rua dos Expedicionários, nº 140, Centro, em Pariquera-Açu/SP. 

2.2 A ficha de inscrição – Anexo V –  será disponibilizada no site www.consaude.org.br, a qual deverá 
ser impressa, digitada, para facilitar a compreensão das informações, sem rasura, assinada e 
apresentada no Serviço de Pessoal – CONSAÚDE. Em hipótese alguma a ficha de inscrição será 
fornecida pelo CONSAÚDE. 
2.3 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital, à qual não poderá alegar desconhecimento. 

2.4  Condições para a inscrição: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade nas 

condições previstas pelo Decreto Federal nº 7.4361/72; 

b) Ter na data da convocação, idade mínima de 18 anos; 

c) Ter votado nas últimas eleições ou justificado ausência; 

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

e) Possuir nível de escolaridade exigido para o exercício da função, o qual deverá ser 

comprovado no momento da contratação; 

f) Não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão. 

g) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente edital. 

2.5 São considerados documentos de identidade: carteira e/ou cédula de identidade expedidas pelas 

Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores e Polícia 

Militar; cédulas de identidade para estrangeiros, cédulas de identidade fornecidas pelos Órgãos ou 

Conselhos de Classe e Militar. 

2.6 Efetivada a inscrição, o seu deferimento dependerá do correto preenchimento da Ficha pelo 

candidato, e não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 

2.7 As inscrições para a função serão examinadas e julgadas pela Comissão do Processo Seletivo. 

2.8 O prazo de inscrição poderá ser prorrogado no caso do número de candidatos ser inferior ao das 

vagas iniciais a serem preenchidas, ficando a critério da Administração a adoção de tal medida. 

2.9 O candidato, por ocasião da CONTRATAÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima 

elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida 

pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Processo. 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

3.1 – Às pessoas portadoras de necessidades especiais que pretendam fazer uso das prerrogativas 

que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de 

inscrição para a função do Processo Seletivo, desde que o exercício da função seja compatível com a 

deficiência de que são portadoras.  

3.2 – Nos termos dos Decretos nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e nº 9.508, de 24 de setembro 

de 2018, serão reservadas vagas às Pessoas com Deficiência, a que se refere o Artigo 37, Inciso VIII, da 

Constituição Federal.  
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3.3 – Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais aprovados / classificados, com estrita 

observância da ordem classificatória.  

3.4 – Consideram-se pessoas portadoras de necessidades especiais aquelas que se enquadram nas 

categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.  

3.5 –  Os candidatos com deficiência participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 

aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida de aprovação, para 

todos os demais candidatos 

3.6 – O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência deverá encaminhar, no período destinado às 

inscrições de 17 de fevereiro de 2020 a 21 de fevereiro de 2020 e 27 de fevereiro de 2020 a 28 de 

fevereiro de 2020, ao Serviço de Pessoal -CONSAÚDE, sito à Rua dos Expedicionário nº 140 – 

Pariquera-Açu/SP., identificando o nome do Processo Seletivo no envelope: “PROCESSO SELETIVO – 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE – Edital 

nº 002/2020 – Ref.: LAUDO MÉDICO”, a documentação e solicitação a seguir, nos termos do Anexo II: 

a) cópia autenticada do Laudo Médico, com data de expedição de, no máximo, 06 (seis) meses 
retroativos à data do término das inscrições, assinado por Médico devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Medicina e que nele conste, para fins comprobatórios, o número de registro do Médico 
na referida entidade de classe, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a 
provável causa da deficiência, assinatura do Médico e o número do CRM, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da sua prova, informando, também, o seu nome, documento de identidade 
(RG), número do CPF e a opção da Função; 

b) requerimento de solicitação de condição especial para realização da prova, quando for o caso, 
informando quais os recursos especiais necessários. 

3.6.1 - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade 

do pedido. 

3.6.2 - O candidato que não atender, dentro do prazo do período das inscrições, previsto nos 

dispositivos mencionados no item 3.6 e suas alíneas não terá a condição especial atendida ou será 

considerado portador de necessidade especial candidato não deficiente, seja qual for o motivo 

alegado. 

3.7 – O candidato portador de necessidades especiais que não realizar a inscrição conforme 
instruções constantes neste Edital não poderão impetrar recurso em favor de sua situação. 
 
4.     DO PROCESSO SELETIVO  

4.1 O Processo Seletivo constará das seguintes provas: 
 

Função Prova Conteúdo Nº de itens 

 
 

Instrumentador Cirúrgico 
Técnico de Farmácia 

 
 

OBJETIVA 

- Lingua Portuguesa 
- Matemática 
- Noções de Informática 
- Conhecimentos Específicos 

5 
5 
5 

25 
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Tempo de Experiência na Função a que concorre, de acordo com a tabela de 
pontuação citada no Item 6, deste Edital. 

 
5.     DA PROVA OBJETIVA:  

5.1 A Aplicação da Prova Objetiva, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 04 

(quatro) alternativas cada uma, sendo que apenas uma será a resposta correta. 

5.2 O candidato que não obtiver 50% (cinquenta por cento) da totalidade dos pontos do subitem 4.1 

será desclassificado. 

5.3 As Provas Objetivas, para todas as Funções deste Processo Seletivo serão realizadas na cidade de 

Pariquera-Açu/SP, na data prevista de 15 de Março de 2020, em locais e horários a serem 

comunicados oportunamente no Edital de Convocação para as Provas, a ser publicado no site do  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE 

(www.consaude.org.br), bem como divulgado no Jornal Gazeta SP. 

5.4. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local 
de prova. 
5.5. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, munido de: 

a) comprovante de inscrição; 

b) original de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade; carteira e/ou 
cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar ou pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de 
Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CREA, CRF, CRQ, 
etc.) e Carteira Nacional de Habilitação – CNH (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/1997); e 

c) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente. 

5.6. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
identificação do candidato com clareza. 

5.7. No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no 
local de exame com armas e/ou utilizar aparelhos eletrônicos sendo que o descumprimento desta 
instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

 

6.     DA AVALIAÇÃO DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

6.1 Concorrerão à pontuação do Tempo de Experiência Profissional somente os candidatos que 

lograrem habilitação na Prova Objetiva, conforme estabelecido no Item 5 deste Edital. 

6.2  Os documentos relativos ao Tempo de Experiência Profissional deverão ser entregues ao Fiscal 

da sala, mediante protocolo, exclusivamente no dia e local da realização da prova objetiva, após o 

fechamento dos portões, em momento que antecede a entrega das folhas de respostas da prova 

objetiva e dos cadernos de questões, ou seja, na data provável de 15 de março  de 2020. 

6.2.1 Após esta data, não serão aceitos outros documentos sob qualquer hipótese. 
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6.2.2 A entrega dos documentos relativos ao Tempo de Experiência Profissional não é obrigatória e o 

candidato que não entregar não será eliminado do Processo Seletivo. 

6.3 Os documentos relativos ao Tempo de Experiência Profissional deverão ser acondicionados em: 

FORMA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

1. O candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Entrega do Tempo de Experiência Profissional, conforme Anexo III, disponível 
neste Edital, bem como na Internet, no endereço eletrônico do CONSAÚDE (www.consaude.org.br); 
b) relacionar os documentos entregues e; 
c) numerar sequencialmente e rubricar, cada documento apresentado. 
2. Os documentos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo na sua parte externa o nome 
do candidato, a Função para a qual está concorrendo, o número do documento de identidade e o Formulário de 
Entrega do Tempo de Experiência Profissional. 
NÃO SERÃO ACEITOS, EM HIPÓTESE ALGUMA, DOCUMENTOS QUE NÃO ESTEJAM EM ENVELOPE LACRADO E 

FALTANDO O FORMULÁRIO DE ENTREGA DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. 

6.4 É da exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos 
para o Tempo de Experiência Profissional. 

6.5 Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado. 

6.6 Não serão aceitos protocolos dos documentos apresentados. 

6.7 A pontuação da documentação do Tempo de Experiência Profissional se limitará ao valor máximo 
de 05 (cinco) pontos; 

6.8 Na somatória da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 

6.9 A Avaliação do  Tempo de Experiência Profissional terá caráter classificatório. 

6.10 Qualquer documento apresentado em desacordo com as especificações deste item não será 
avaliado. 

6.11 Os documentos apresentados para o Tempo de Experiência Profissional serão avaliados 
conforme especificado na Tabela abaixo: 

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO  TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

DOCUMENTOS Valor Unitário Valor 
Máximo 

Comprovantes 

Tempo de Experiência 
Profissional (público ou privado) 
relativo à experiência 
profissional no exercício da 
Função a que concorre, voltados 
para atividades relacionadas na 
Descrição da Função, constante 
no Item I, deste Edital, realizado 
até a data de apresentação dos 
documentos que comprovem a 
experiência. 

0,50 (meio ponto) 
por ano completo de 
Tempo de Serviço no 
exercício da Função 

a que concorre. 

5,0 
(cinco 

pontos) 

a) Certidão de Tempo de Serviço: expedida pelo órgão 
público ou privado em que o candidato prestou serviço, 
assinada pela autoridade competente. A referida 
certidão poderá ser original ou cópia devidamente 
autenticada e legível, constando a Função, data de 
início e término da atuação profissional e descrição dos 
serviços prestados compatíveis com a Função à qual 
concorre. ou 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): 
cópias devidamente autenticadas legíveis das páginas 
relativas ao contrato de trabalho (incluindo a página 
seguinte, mesmo que esteja em branco e páginas em 
que constar ressalvas ou informações sobre o contrato 
de trabalho) e das páginas em que consta a 
identificação do candidato. Se as cópias das citadas 
páginas da CTPS estiverem incompletas ou ilegíveis, 
serão desconsideradas no computo dos pontos de 
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comprovação para experiências em instituições 
privadas. Deverá ser apresentada também a descrição 
dos serviços prestados compatíveis com a Função à 
qual concorre. ou 
c) Cópia autenticada do Contrato de Prestação de 
Serviços: expedido pelo órgão em que o candidato 
prestou o serviço, constando a Função/serviço e a data 
de início e término da prestação de serviço 
acompanhada da descrição dos serviços prestados 
compatíveis com a Função à qual concorre. 

 

6.12 Não serão considerados como Experiência profissional: Estágios, Monitorias ou Trabalhos 

Voluntários. 

6.12.1 É vedada a soma de Tempo de Serviço prestado simultaneamente em 02 (duas) ou mais 

funções. 

6.12.2. O Tempo de Serviço prestado pelo candidato será contado até a data de início do recebimento 

dos documentos, inclusive. 

6.12.3. Será atribuída pontuação por ano completo 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), 

relativamente ao Tempo de Serviço efetivamente trabalhado e devidamente comprovado. Os demais 

dias que não completem um ano de trabalho serão desprezados. 

6.12.4. Não serão aceitas Declarações para fins de comprovação de Experiência Profissional.  

6.13. Cada documento apresentado será considerado uma única vez. 

6.14. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE 

poderá solicitar, no ato da admissão temporária, a apresentação dos documentos originais 

apresentados para verificação da autenticidade de suas cópias.  

6.15. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos 

constantes da Tabela apresentada neste Item, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e 

comprovada a culpa do mesmo, este será excluído do Processo Seletivo.  

6.16. Caberá recurso da divulgação do resultado da avaliação de Tempo de Experiência Profissional, 

conforme estabelecido no Item 8, deste Edital. 

 

7.     DOS RESULTADOS  

7.1   O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.consaude.org.br e no Jornal Oficial 

do CONSAÚDE – Jornal a Gazeta SP, na data prevista no cronograma – Anexo IV – sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado final da seleção. 

 
8.     DOS RECURSOS  

8.1   Serão admitidos recursos a serem interpostos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados 

a partir da: 

a) divulgação das inscrições deferidas e indeferidas; 

b) aplicação das Provas Objetivas; 

http://www.consaude.org.br/
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c) divulgação dos Gabaritos Provisórios das Provas Objetivas; e 

d) divulgação dos Resultados Provisórios das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional. 

8.2   O recurso deverá ser protocolado na Seção de Protocolo do CONSAÚDE, sito à Rua dos 

Expedicionários nº 140 – Pariquera-Açu/SP., no horário das 9:00 h às 12:00 h e das 13:00 h às 15:00 h. 

8.3   Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo estabelecido. 

 

9.     DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS  

9.1   A nota final de cada candidato será a somatória dos pontos obtidos na Prova Objetiva acrescida 

dos pontos atribuídos ao Tempo de Experiência Profissional. 

9.2 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da Nota Final, em lista de classificação. 

9.3 O Resultado Final do Processo Seletivo, será publicado no Jornal Gazeta SP, bem como será 

divulgado na internet, no site do CONSAÚDE (www.consaude.org.br). 

9.4 No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato 

que: 

9.4.1 Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição deste Processo 

Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 

9.4.2   Obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos; 

9.4.3   Obtiver maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 

9.4.4  Obtiver maior número de pontos na prova de Matemática; 

9.4.5  Obtiver maior número de pontos na prova de Noções de Informática; 

9.4.6  Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso; e 

 

10.     DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO 

10.1   A aprovação do candidato não gera qualquer direito a contratação, ficando a mesma, 

condicionada a disponibilidade financeira/orçamentária, necessidade e interesse institucional. 

10.2 A contratação dos candidatos aprovados, respeitadas as limitações de ordem financeira e 

orçamentária, ocorrerá na rigorosa observância do número de vagas e da ordem de classificação. 

10.3   Para a contratação, o candidato convocado deverá:   

a) ter sido aprovado neste Processo Seletivo; 

b) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

c) cumprir as normas estabelecidas neste edital; 

d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

e) estar em gozo dos direitos políticos; 

g) não ter registro de antecedentes criminais; 

f) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, devidamente atestada em 

exame admissional 

http://www.consaude.org.br/
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10.4   O candidato que tiver cargo, função ou emprego mantidos pelo Poder Público, no momento da 

convocação, deverá adequar-se ao disposto no artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal 

antes de assumir. 

10.5   Os candidatos aprovados serão contratados por prazo determinado, por 01 (um) ano, na forma 

prevista no parágrafo quarto do artigo 37 do Contrato de Consórcio Público. 

10.6   O horário de trabalho para os candidatos convocados será de acordo com a necessidade do 

serviço, podendo ser em escalas de plantão diurno ou noturno. 

 
11.     DA CONVOCAÇÃO  

11.1   A convocação para a contratação se dará através do site www.consaude.org.br e no Jornal a 

Gazeta SP, conforme estabelecido no cronograma – Anexo IV – e, se for o caso, demais convocações 

ocorrerão em data oportuna. 

11.2   Documentos necessários para a contratação, original e cópia: 

a) Certidão de nascimento ou casamento; 

b) CPF 

c) Cartão PIS/PASEP 

d) Cédula de identidade; 

e) Comprovante de quitação com o serviço militar; 

f) Título de eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais; 

g) comprovante do nível de escolaridade exigida para a função pleiteada; 

h) Declaração de que não acumula cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos 

constitucionalmente admitidos; 

Em caso de acúmulo legal, apresentar declaração de horário de trabalho, emitida pela unidade de 

recursos humanos com a qual mantém o vínculo público. 

Caso já tenha exercido cargo/função pública apresentar comprovante da exoneração/rescisão; 

i) comprovante de residência; 

j) certidão negativa de antecedentes criminais. 

 

12.     DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO  

12.1 O Processo Seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da publicação do 

edital de homologação deste Processo Seletivo. 

12.2   Dentro do prazo de validade poderão ser convocados outros candidatos classificados no 

Processo Seletivo, desde que haja vagas, obedecendo-se a ordem de classificação. 

 

http://www.consaude.org.br/
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13.     DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1     Todas as convocações, os Avisos e os resultados referentes às etapas do presente Processo 

Seletivo serão publicados na internet, no site do CONSAÚDE (www.consaude.org.br) e no Jornal 

Gazeta SP, podendo, facultativamente, ser utilizado outros meios de comunicação para a sua 

divulgação. 

13.1.1  O acompanhamento das publicações, Editais, Avisos e Comunicados referente ao item 

anterior são de responsabilidade exclusiva do candidato. 

13.2      Serão publicados, apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no 

Processo Seletivo. 

13.3   A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas expectativa de direito, cabendo ao 

CONSAÚDE decidir sobre a sua contratação, respeitando o número de vagas e a ordem de 

classificação. 

13.4     Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Processo Seletivo, valendo, para esse fim, a Homologação publicada no Jornal Gazeta SP. 

13.5   A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 

inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas 

de ordem administrativa, civil e criminal cabíveis. 

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

não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito até a data da convocação dos 

candidatos para a prova competente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 

publicado. 

13.7 O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o CONSAÚDE. 

13.8 Os casos omissos serão resolvidos  pela Comissão do Processo Seletivo do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE, no que tange à realização 

deste Processo Seletivo. 

 

Pariquera-Açu, 14 de fevereiro de 2020.   
 

  
Leiri Cristina Kozikoski de Mello 

Presidente da Comissão 
 

http://www.consaude.org.br/
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 

ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

ENSINO MÉDIO COMPLETO / ENSINO MÉDIO TÉCNICO 
FUNÇÕES: INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO E  

TÉCNICO DE FARMÁCIA 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Classificação e sentido que imprime às relações entre as orações, concordância verbal e nominal, 

colocação Pronominal, Interpretação de texto. 

 

MATEMÁTICA: 

Resolução de situações Problema com múltiplos e divisores; Regra de três. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 

Conceitos básicos e características do sistema operacional Windows. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA  INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO: 

Fundamentos básicos da instrumentação cirúrgica. Noções de anatomia e fisiologia humana. Noções 

de microbiologia humana. Biossegurança e infecção hospitalar. O centro cirúrgico e a central de 

material esterilizado. Técnica asséptica e método de esterilização. Noções de anestesiologia. Técnica 

para montagem de caixas cirúrgicas e conservação do instrumental: fios, agulhas e suturas. 

Degermação, paramentação e colocação de campos. Apresentação do material que compõe a mesa 

do instrumentador. Montagem de mesa básica, mesa auxiliar e sinalização cirúrgica. Equipamentos da 

sala cirúrgica. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA  TÉCNICO DE FARMÁCIA: 

Operações farmacêuticas: Filtração, tamisação, trituração e extração. Cálculos em farmacotécnica. 

Sistema métrico decimal: medidas de massa e volume. Armazenamento e conservação de 

medicamentos. Princípios básicos de farmacotécnica: Formas sólidas, semissólidas e líquidas. 

Legislação sanitária e profissional. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais 

de segurança no trabalho: Prevenção e causas dos acidentes do trabalho. Princípios de ergonomia no 

trabalho. Códigos e símbolos específicos de saúde e segurança no trabalho. 
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

O(A) candidato(a) __________________________________________________________, CPF 

n.° ______________________, candidato(a) ao Processo Seletivo para preenchimento de vaga na 

função _______________________________________, regido pelo Edital Nº 002/2020, vem requerer 

vaga especial na condição de pessoa com deficiência.  

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual 

constam os seguintes dados:   

 Tipo de deficiência de que é portador: ____________________________________________.  
 
 Código correspondente da (CID): ________________________________________________.  
 
 Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ___________________________________.  
 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso necessite de Prova 

Especial ou não.  

(    ) NÃO NECESSITA de CONDIÇÃO ESPECIAL para a realização da Prova.  
(    ) NECESSITA de CONDIÇÃO ESPECIAL para a realização da Prova.   
 

Especificar: 

_________________________________________________________________________________  

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. A solicitação de 

condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao 

enquadramento de sua situação, nos termos da legislação, sujeitando-se à perda dos direitos 

requeridos em caso de não homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia 

médica.  

 

__________________________                                 _______________________________            

Local e data                                                                     Assinatura do candidato 
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 

ANEXO III - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
ATENÇÃO: Os documentos relativos aos Tempo de Experiência Profissional deverão ser entregues no dia da Prova Objetiva, após o 
fechamento dos portões, em momento que antecede a entrega das Folhas de Respostas e Cadernos de Questões, 
ATENÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER COLADO NA FRENTE DO ENVELOPE QUE CONTERÁ OS DOCUMENTOS RELATIVOS A 

EXPERIÊNCIA PROFISSSIONAL, COM A PARTE DO PROTOCOLO SEM COLA PARA SER DESTACADA NO MOMENTO DA ENTREGA 
DO MESMO. O ENVELOPE DEVERÁ SER ENTREGUE LACRADO. 

 

Nome do(a) Candidato(a): 

Número Documento de Identidade:  

Nome da Função: 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES 

Nº de Ordem 
DOCUMENTO ENTREGUE 

(Candidato relacione abaixo os documentos 
entregues.) 

Para uso do CONSAÚDE 
(não preencher) 

Validação Pontuação Anotações 

1  Sim    Não   

2  Sim    Não   

3  Sim    Não   

4  Sim    Não   

5  Sim    Não   

 

Observações Gerais: Total de Pontos   

Revisado por   

Declaro, ainda, que, ao entregar a documentação listada na relação acima, para a Prova de Tempo de Experiência Profissional, estou ciente de que 
assumo todos os efeitos previstos no Edital do Processo Seletivo, quanto à plena autenticidade e validade dos Documentos de Tempo de Experiência 
Profissional apresentados, inclusive no tocante às sanções e efeitos legais. 

_________________________, ___________________________ 
                         (LOCAL) (DATA) 

Assinatura do Candidato: ___________________________________                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAUDE 
PROCESSO SELETIVO  – EDITAL Nº 002/2020 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – VIA CANDIDATO 
Nome do Candidato(a) ______________________________________________________________________________________ 
Nome do Fiscal que recebeu o(s) documento(s): _________________________________________________________________ 
DATA: ______/______/2020 
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 
 

ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO 
 

ATENÇÃO! Todas as datas abaixo são prováveis, sujeitas a alterações, sendo de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar os eventos, nos meios informados no presente Edital 

 

DATAS EVENTOS 

17/02 a 21/02/2020 – 
27/02 A 28/02/2020 

Período de Inscrição, nos termos do Item 2 do Processo Seletivo nº 002/2020 do CONSAÚDE. 

04/03/2020 
Divulgação dos deferimentos e indeferimentos das inscrições no site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE. 

05 e 06/03/2020 Prazo recursal contra o indeferimento das inscrições nos termos do Item 8.2 deste Edital. 

10/03/2020 

Publicação do Comunicado dos Deferimentos e Indeferimentos – Pós Recursos e das decisões dos recursos e 
do Edital de Convocação para as Provas Objetivas e Apresentação do Tempo de Experiência Profissional, no 
Jornal Gazeta SP e divulgação no site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE. 

15/03/2020 Aplicação das Provas Objetivas e Apresentação do Tempo de Experiência Profissional. 

16 e 17/03/2020 Prazo recursal contra a aplicação das Provas Objetivas nos termos do Item 8.2 deste Edital. 

16/03/2020 
Divulgação dos Gabaritos das Provas Objetivas, no site do  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE. 

17 e 18/03/2020 
Prazo recursal referente a publicação dos Gabaritos das Provas Objetivas, nos termos do Item 8.2 deste 
Edital. 

24/03/2020 

Afixação das listas de Resultado Provisório das Provas Objetivas e do Tempo de Experiência Profissional 
pelo CONSAÚDE, divulgação da análise dos recursos interpostos por ocasião da divulgação dos gabaritos e 
da aplicação das Provas Objetivas e Divulgação do Resultado Provisório das Provas Objetivas e do Tempo de 
Experiência Profissional no site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E 
LITORAL SUL – CONSAÚDE. 

25 e 26/03/2020 
Prazo recursal referente ao resultado provisório das Provas Objetivas e do Tempo de Experiência 
Profissional, nos termos do Item 8.2 deste Edital. 

31/03/2020 
Divulgação do resultado dos recursos interpostos contra o resultado provisório no site do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE. 

31/03/2020 
Publicação no Jornal Gazeta SP do Resultado Final das Provas Objetivas e do Tempo de Experiência 
Profissional, para todas as Funções e divulgação no site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE. 

01/04/2020 
Homologação do Resultado Final e Convocação, no Jornal Gazeta SP e divulgação no site do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE.  
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PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 002/2020 
ANEXO V – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME: ___________________________________________________________________________  

CANDIDATO À FUNÇÃO DE: _______________________________  

CPF: _________________ RG: _______________ DATA DE NASCIMENTO: ______/______/______ 

ENDEREÇO: ______________________________________ BAIRRO: ______________________ 

CIDADE: _______________________ CEP: ________________  

NACIONALIDADE: _________________ NATURALIDADE: _____________________ SEXO: _________ 

ESTADO CIVIL: _____________________ TELEFONE PARA CONTATO: __________________  

E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

Candidato portador de deficiência: SIM (    ) NÃO (    ) 
 

Declaro que, ao efetivar minha inscrição para o processo seletivo nº 002/2020, realizado pelo 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE, tomei conhecimento 
das normas deste Processo Seletivo o qual concordo plenamente. 

 
Pariquera-Açu,          de                                 de 2020. 

 
____________________________________ 

Assinatura do candidato 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAUDE 
PROCESSO SELETIVO  – EDITAL Nº 002/2020 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO – VIA CANDIDATO 

 

Nome do Candidato: _____________________________________________________ RG nº ______________________ 

Candidato à função de: ____________________________________              DATA: ________/_________/2020 
Nome do Servidor(a) que recebeu a inscrição: ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA SERVIDOR CONSAÚDE 


