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INSTITUTO GNOSIS – CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE NASF E DEMAIS 

CATEGORIAS 

 

 

A Direção do Instituto Gnosis, no uso de suas atribuições legais, considerando o contrato de gestão 

firmado com a Prefeitura do Município do Maricá, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna 

pública a realização de Processo Seletivo Público para o preenchimento de vagas e formação de 

cadastro reserva para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva com a seguinte distribuição 

por emprego: Psicólogo; Nutricionista; Fonoaudiólogo; Fisioterapeuta; Assistente Social; Farmacêutico; 

Auxiliar de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família;  Técnico de Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da 

Família , Oficial de Farmácia e Auxiliar Administrativo, sob Regime Jurídico CLT, para ingresso no Programa da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) gerida pelo Instituto Gnosis, no Município de Maricá, na Área 

Programática Maricá de acordo com o Anexo I – Quadro de Vagas, em conformidade com as 

disposições regulamentares contidas no presente Edital, seus Anexos e eventuais Atos e Retificações. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

1.1. O presente Processo Seletivo Público se destina a selecionar candidatos para o preenchimento de 

vagas e formação de Cadastro de Reserva de Pessoal, ficando o citado preenchimento condicionado a 

conveniência e oportunidade do Instituto Gnosis, durante o prazo de validade desta Seleção Pública. 

1.2. O Processo Seletivo Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais Atos e Retificações, 

caso existam, e será realizado sob a responsabilidade da Equipe de Gestão de Pessoas do Instituto Gnosis. 

1.2.1 Caso se esgote a relação dos candidatos que participaram e foram considerados aptos na Entrevista 

Técnica em Primeira Chamada, eventuais futuras chamadas para novas entrevistas técnicas serão de 

responsabilidade do Instituto Gnosis, sem prejuízo de convocações antes do esgotamento dos candidatos em 

hipóteses em que a Organização Social julgar conveniente e oportuno. 

1.3. Os candidatos serão convocados, conforme necessidade e conveniência do Instituto Gnosis e de acordo 

com a classificação obtida, por emprego, para comprovação de requisitos exigidos, demais etapas e 

procedimentos pré-admissionais, todos de caráter eliminatórios. 

1.4. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste Edital, 

com renúncia expressa a quaisquer outras. 
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1.5. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data da publicação 

de primeira classificação após a realização da Primeira Chamada da Entrevista Técnica, podendo este prazo 

ser prorrogado por igual período, por decisão do Instituto Gnosis. 

1.6. As inscrições para este Processo Seletivo Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no 

Item 4. 

1.7. Todo o processo de execução deste Processo Seletivo Público, com as informações pertinentes, estará 

disponível no site do Instituto Gnosis - http:// www.institutognosis.org.br.   

1.8.Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Público serão publicados no site do Instituto Gnosis - 

http:// www.institutognosis.org.br.  

1.9. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as notícias e etapas relativas a este 

Processo Seletivo Público, no endereço eletrônico do Instituto Gnosis: http:// 

www.institutognosis.org.br, mediante observação do cronograma (ANEXO II) e das publicações 

disponibilizadas, pois caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, estas serão nele 

divulgadas.  

1.10. O conteúdo programático para todos os cargos está disponível no ANEXO III. 

1.11. Não será enviada nenhuma correspondência durante a realização das etapas de seleção do Processo 

Seletivo Público por Correio (ECT). 

1.12. Os candidatos convocados para a contratação pelo Instituto Gnosis serão contratados sob o Regime 

Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não possuindo direito à estabilidade e serão lotados 

conforme necessidades reais definidas pelo Instituto Gnosis. 

1.12.1.Os contratos de trabalho de que trata o presente Edital serão por escrito e por prazo indeterminado, na 

forma do art. 443 da CLT, de acordo com a necessidade, o interesse e conveniência do Instituto Gnosis.  

1.12.2. O candidato convocado ficará sujeito ao contrato de experiência de até 90 (noventa) dias, durante os 

quais será avaliado, nos termos do artigo 445 da CLT. 

1.12.3. Os profissionais cumprirão a carga horária estabelecida no ANEXO I deste Edital, podendo exercer 

suas atividades de segunda-feira a domingo, em horário a ser definido pela Gnosis, no momento da 

contratação. 

1.13.  As informações sobre os empregos, cargas horárias, quantitativos de vagas, pré-requisitos e salários 

base iniciais encontram-se estabelecidos no ANEXO I. 

1.14.  As atribuições dos empregos constam no ANEXO IV. 

1.15. Não poderá participar do Processo Seletivo Público o ex-empregado do Instituto Gnosis, demitido com 

aplicação de justa causa, bem como ex-empregado demitido sem justa causa que tenha sido dispensado nos 

últimos 6 (seis) meses contados da data de publicação deste edital. 

 

1.16  Da Remuneração 

1.16.1. O vencimento mensal será pago a referida categoria profissional a que trata este edital, pelo Instituto 

Gnosis, de acordo com o salário base estabelecido pela legislação vigente, bem como obedecendo a prática 

de remuneração interna do Instituto. 

http://www.institutognosis.org.br/
http://www.institutognosis.org.br/
http://www.institutognosis.org.br/
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1.16.2. Além do vencimento mensal que os profissionais farão jus, serão oferecidos benefícios previstos em 

Lei/Convenção Coletiva do emprego. 

   Os benefícios oferecidos são: 

1. Vale-Transporte; 

2. Vale Alimentação ou Refeição 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

2.1.  O candidato aprovado e classificado ao final de todas as etapas no Processo Seletivo Público de que 

trata este Edital, quando convocado, de acordo com a ordem de classificação e o quadro de vagas, segundo 

conveniência e oportunidade do Instituto Gnosis, deverá comprovar as seguintes exigências necessárias à 

contratação: 

a) Ter sido aprovado no presente Processo Seletivo Público, na forma estabelecida neste edital, seus anexos 

e em suas eventuais retificações; 

b) O candidato (exceto para o cargo de Auxiliar Administrativo) deverá comprovar que atende às exigências 

previstas na Portaria nº 134/2011 do Ministério da Saúde, que vedam aos profissionais de saúde 

pertencentes à Estratégia de Saúde da Família - ESF: 

   b.1) O trabalho em mais de uma equipe de Estratégia de Saúde da Família – ESF; 

   b.2) A coexistência de mais de 02 (dois) cargos ou empregos públicos; 

   b.3) O trabalho em mais de 03 (três) estabelecimentos de saúde, independentemente de sua natureza; 

   b.4) O não cumprimento da Portaria nº 134/2011 do Ministério da Saúde, acarretará na imediata eliminação 

do candidato desse Certame; 

 b.5) Será verificado junto ao Sistema de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – SCNES, a veracidade das    

alegações do candidato; 

 b.6) Qualquer informação inverídica prestada pelo candidato importará em sua imediata eliminação do 

presente Certame; 

c)   Ser considerado apto no Exame Médico Admissional; 

d) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e 

do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal; 

e) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos, na data da assinatura do contrato de trabalho; 

f)  Gozar de direitos políticos; 

g) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

h) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

i) Apresentar, na data da contratação, todos os pré-requisitos exigidos para o emprego, através da 

apresentação da documentação original e cópia simples, conforme estabelecido no ANEXO I deste Edital; 
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j) Comprovar estar regularmente inscrito no Conselho de Classe competente, se for o caso, e estar quite com 

o pagamento da anuidade do órgão de classe competente; 

k) Ter disponibilidade para cumprir a carga horária estipulada neste edital. 

2.1.1 O candidato aprovado ao emprego poderá ser designado ao exercício de suas funções em 

qualquer uma das Unidades de Saúde da Área Programática a qual se inscreveu, NÃO PODENDO O 

MESMO ESCOLHER SEU LOCAL DE LOTAÇÃO. Para os cargos de nível médio/técnico serão 

contratados apenas moradores do Município de Maricá, mediante comprovação de residência neste 

município há pelo menos 3 meses. Para os cargos de nível superior poderão ser contratados 

moradores de municípios adjacentes. 

2.1.2 A prestação de informação falsa ou a falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o 

candidato do Processo Seletivo Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo 

das sanções penais aplicáveis. 

2.1.3 O candidato deverá apresentar no ato da contratação os documentos, original e cópia, listados 

abaixo quando solicitado: 

a) Carteira do Trabalho do MTE (original) e 01 (uma) fotografia 3 x 4 colorida; 

b) Apresentar o Título de Eleitor (original e cópia simples) e estar quite com as obrigações eleitorais, 

apresentando o último comprovante de votação ou a Certidão Negativa da Justiça Eleitoral (original) e gozar 

dos direitos políticos; 

c) Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos de sexo masculino (original e cópia simples); 

d) Comprovar todos os pré-requisitos exigidos, através da apresentação de documentação original e cópia 

simples; 

e)  Apresentar documento pessoal de identidade (original e cópia simples); 

f) Cadastro de Pessoa Física da Receita Federal – CPF (original e cópia simples); 

g) Certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento (original e cópia simples); 

h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos (original e cópia simples); 

i) PIS / PASEP (original e cópia simples);  

j) Comprovante de Residência com data dos últimos 03 (três) meses (conta de luz, conta de telefone, conta 

de água ou gás) em nome do candidato; 

k) Carteira de Vacinação atualizada do próprio e dos filhos menores de 06 (seis) anos de idade (atualizada 

conforme calendário oficial do Ministério da Saúde); 

l) Registro no Conselho Profissional, no caso de formação superior ou técnica, se for o caso (original e cópia 

simples); 

m) Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho Profissional dentro do período do exercício, no 

caso de formação superior ou técnica, se for o caso (original e cópia simples); 

n) Certificado ou Diploma de Escolaridade (original e cópia autenticada). Os comprovantes de conclusão dos 

cursos serão aferidos apenas os oriundos de Instituições de Ensino Superior, para empregos de nível 

superior, reconhecidas pelo MEC e observadas às normas que lhes regem a validade, dentre as quais, se for 

o caso, as pertinentes ao respectivo registro; 
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n.1) Será aceito apenas o diploma, para cursos mencionados no subitem anterior, concluídos no exterior, 

desde que revalidado por instituição de ensino superior do Brasil; 

 o) Extrato CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) – Pode ser retirado em qualquer agencia da 

Previdência Social ou através do site MEU INSS (www.meu.inss.gov.br); 

 p) Outras documentações ou certidões poderão ser solicitadas no momento de convocação para a 

contratação. 

 NOTA: A falta de comprovação de qualquer dos requisitos especificados neste item impedirá a 

contratação do candidato. 

 

3.DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 

3.1.  O presente Processo Seletivo Público será composto das seguintes etapas: 

1ª Etapa: Prova online Objetiva (PO), de caráter eliminatório e classificatório; 

2ª Etapa: Entrevista Técnica e Comportamental (ET), de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados 

na prova objetiva para comprovação de formação profissional e registro profissional, no caso de formação 

superior ou técnica, se for o caso; 

3ª Etapa: Avaliação Médica Admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados e 

recomendados na Entrevista Técnica, de responsabilidade do Instituto Gnosis, no ato da Convocação; 

4ª Etapa: Checagem de Pré-Requisitos e Comprovação de Documentos, de caráter eliminatório, para os 

candidatos aprovados e recomendados na Entrevista Técnica, de responsabilidade do Instituto Gnosis, no ato 

da Convocação. 

3.2. Ao final da 1ª e 2ª etapas, os resultados serão divulgados no site Instituto Gnosis: 

www.institutognosis.org.br. As demais etapas, bem como os chamamentos previstos nos subitens 1.2.1. e 

11.1.6 serão divulgados no site do Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br . 

3.3. As informações quanto a data e horário da prova online/ estarão disponíveis no site do Instituto Gnosis 

no Anexo I. 

3.4. A aprovação do candidato em todas as etapas previstas neste Edital não assegura ao candidato a 

contratação imediata, ficando a concretização deste ato condicionada às necessidades do Instituto Gnosis. 

3.5. Todas as etapas do Processo Seletivo Público deverão ser acompanhadas pelo cronograma (ANEXO 

II). 

4. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 

4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Processo Seletivo 

Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese. 

4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o emprego. 

http://www.meu.inss.gov.br/
http://www.institutognosis.org.br/
http://www.institutognosis.org.br/
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4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos 

requisitos e das atribuições do emprego. 

4.2. A inscrição no Processo Seletivo Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital. 

4.3. As inscrições deverão ser realizadas pela Internet no site do Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br, 

no prazo estabelecido no Cronograma Previsto - ANEXO II. 

4.4. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, que 

deverá fornecer todas as informações solicitadas, inclusive e-mail, endereço e uma referência para acesso ao 

endereço, este último deverá ser indicado no campo “complemento” do endereço. 

4.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a atualização de endereço eletrônico e telefone de contato 

durante a realização Processo Seletivo Público, devendo direcionar quaisquer alterações cadastrais para o 

Instituto Gnosis, através do endereço de e-mail: inscricao.marica@institutognosis.org.br .  Caso haja 

quaisquer alterações cadastrais após o término do Processo Seletivo Público, é de responsabilidade 

exclusiva do candidato informar as alterações ao Instituto Gnosis, através do endereço de e-mail: 

inscricao.marica@institutognosis.org.br. Eventuais prejuízos que possam ocorrer ao candidato pela falta de 

atualização de seus dados cadastrais não acarretam qualquer responsabilidade ao Instituto Gnosis. 

4.6. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line sua 

opção de emprego e Área programática onde deseja atuar. Depois de efetivada a inscrição, não será 

aceito pedido de alteração desta opção. 

4.7. O candidato que efetuar mais de uma inscrição terá sua primeira inscrição automaticamente cancelada. 

4.7.1. O candidato somente terá confirmada a inscrição para um único emprego/vaga. 

4.7.2. Para os cargos de NASF (Assistente Social, Fisioterapeuta, Psicólogo, 

Fonoaudiólogo e Nutricionista) será exigida a comprovação em saúde da família e/ou 

saúde pública. Para o cargo de Farmacêutico será desejável que o candidato tenha 

especialização em saúde da família e/ou pública. 

 

4.8. Da inscrição pela Internet 

4.8.1. As inscrições serão ser realizadas através do endereço eletrônico (www.institutognosis.org.br), 
conforme cronograma do anexo II. 

4.8.2.O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para realização da Inscrição via Internet e 

demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados preenchidos antes de enviar a 

inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja acionado indevidamente e altere os respectivos 

dados. 

4.8.3. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no cancelamento 

da mesma. 

4.8.4. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com antecedência, 

evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site do Instituto: www.institutognosis.or.br nos 

últimos dias de inscrição. 

http://www.institutognosis.org.br/
mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
http://www.institutognosis.org.br/
http://www.institutognosis.or.br/
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4.8.5. O Instituto Gnosis não será responsável por problemas na inscrição via Internet, motivado por falhas 

de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias do período de inscrição, 

que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de dados.  

 

5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

5.1. Será admitida a inscrição de pessoa com deficiência (PCD). 

5.1.1. É considerada pessoa com deficiência (PCD), aquela que se enquadra nos empregos especificados no 

Decreto Federal nº. 3.298, de 20 dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de 

dezembro de 2004. 

5.1.1.1. Aos candidatos com deficiência classificados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) 

das vagas que vierem a surgir no prazo de validade deste Processo Seletivo Público. 

5.1.1.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, 

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

oferecidas. 

5.1.1.1.1.1. A observância do percentual de vagas reservadas à pessoa com deficiência (PCD) dar-se-á 

durante todo o período de validade do Certame e aplicar-se-á a todos os empregos oferecidos. 

5.1.2. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Processo Seletivo 

Público, desde que comprovada à compatibilidade da deficiência com as atribuições do emprego para o qual 

o candidato se inscreveu. 

5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal 

para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente. 

5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão 

do Processo Seletivo Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao local 

de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e 

aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo 

Público. 

5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Processo Seletivo Público, terão seus nomes publicados 

em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral. 

5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da 

inscrição, caso aprovados no Certame, deverão se submeter à perícia médica realizada por Junta Médica 

indicada pelo Instituto Gnosis que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, 

observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do emprego. 

5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Perícia Médica 

na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na listagem de 

pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla concorrência. 

5.7. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na perícia médica, ou de não 

haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, as 
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vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 

classificação. 

5.8. Após a investidura no emprego, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a concessão 

de readaptação ou de aposentadoria por invalidez. 

 

6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se o 

que se segue. 

6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei, 

declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line. 

6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá  enviar cópia simples da 

carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico ORIGINAL ou cópia autenticada em cartório, contendo data 

da expedição do laudo, assinatura e carimbo com o n° do CRM do médico que está emitindo o laudo, 

atestando claramente a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, 

para o correio eletrônico inscricao.marica@institutognosis.org.br especificando o Processo Seletivo Público, 

nome completo do candidato e o número da Inscrição. 

6.3.1. Fica reservado à Comissão do Processo Seletivo Público ou ao Instituto Gnosis, o direito de exigir, a 

seu critério e a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência. 

6.4. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de enviar o 

laudo médico ORIGINAL ou cópia autenticada em cartório ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a 

prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 

6.4.1.O envio do laudo médico previsto no subitem 6.3 não afasta a obrigatoriedade de apresentação do 

referido laudo quando da realização da perícia médica, conforme disposto no subitem 5.5. 

6.5. A relação preliminar das pessoas que se declararam com deficiência estará disponível no site do Instituto 

Gnosis: www.institutognosis.org.br, na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

6.5.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se declararam com 

deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do primeiro dia até as 18h do 

último dia, observado o Horário Oficial de Brasília/DF. 

7. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA ONLINE OBJETIVA 

 

7.1. As informações sobre os horários de aplicação da Prova online Objetiva serão divulgadas no site do 

Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br no dia indicado no Cronograma Previsto – ANEXO II. Não haverá, 

sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta em virtude de esquecimento do candidato. 

 

7.1.1 Será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Público, o candidato que durante a realização de 

qualquer uma das etapas: 

mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
http://www.institutognosis.org.br/
http://www.institutognosis.org.br/
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a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas; 

b) for responsável por falsa identificação pessoal; 

c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação; 

d) deixar de assinar lista de presença na entrevista; 

e)  fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

g) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais quando solicitado; 

h) não atender as determinações deste Edital. 

 

8. DA PROVA ONLINE OBJETIVA 

 

8.1. A Prova online Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de 

múltipla escolha, conforme o Quadro de Provas. 

8.1.2 As provas online objetiva/específica online serão de caráter eliminatório e classificatório. A prova 
objetiva terá 6 (seis) questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos, totalizando 60 pontos. Já a 
prova específica terá 4 (quatro) questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos, totalizando 40 
pontos para os cargos de nível médio/técnico.  

8.1.3 A prova objetiva terá 7 (sete) questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos, totalizando 70 
pontos. Já a prova específica terá 5 (cinco) questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos, 
totalizando 50 pontos para os cargos de nível superior.  

8.1.4 A prova de Língua Portuguesa e Matemática terá como referência conteúdo do ensino médio. A 
prova de informática terá como referência os conhecimentos básicos indispensáveis ao registro 
das informações de trabalho no sistema correspondente. 

8.1.5 As questões de múltipla escolha da prova objetiva terão 04 (quatro) alternativas e uma única 
opção correta. 

8.1.6 O gabarito das questões da prova online, serão divulgados. 
8.1.7 A relação das notas dos aprovados na primeira etapa será divulgada no site do Instituto 

Gnosis: www.institutognosis.org.br, conforme ANEXO I estará ordenada por ordem de 
classificação na unidade escolhida por cada candidato e por ordem de classificação de 
acordo com as categorias. 

8.1.8 Não serão computadas as questões não assinaladas, e/ou que tiverem mais de uma alternativa 
assinalada como resposta. 

8.1.9 A prova online terá o tempo de 30 minutos para ser respondida; 
8.1.10 Ao final da realização da prova online, o candidato poderá visualizar seus erros e acertos, bem 

como sua pontuação e se já está aprovado para a próxima fase do processo seletivo. 
1.1.1. As provas online aplicadas para os níveis médio/técnico e superior serão compostas por questões 
objetivas geral/específicas, conforme quadro abaixo. O candidato deverá realizar a prova online no 
horário marcado, através do site www.educagnosis.com.br, data e horário mencionado no Anexo 
II conforme cada cargo; será encaminhado para o candidato um link para o e-mail cadastrado no 
ato da inscrição, com login e senha do www.educagnosis.com.br para realização da prova online 
com o dia e horário conforme Anexo II. 

 
 

8.2 A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das 
questões encontram-se representados nas tabelas abaixo: 

http://www.educagnosis.com.br/
http://www.educagnosis.com.br/
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Nível Médio: Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Saúde Bucal, Oficial de Farmácia e Auxiliar 

Administrativo 

Disciplinas 

 

Nº de 
Questões 

 

Valor da 
Questão 

Pontuação 
Máxima 

 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Noções de Informática  
Conhecimentos Específicos  

Ensino Médio/Técnico 

Completo  

2 
2  
2  
4  

10  
10  
10  
10 

20  
20  
20 
40 

 

Nível Superior: Psicólogo; Nutricionista; Fonoaudiólogo; Fisioterapeuta; Assistente Social; 

Farmacêutico 

 

Disciplinas 

 

Nº de 
Questões 

 

Valor da 
Questão 

Pontuação 
Máxima 

 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Noções de Informática  
Conhecimentos Específicos  

Ensino Superior 

Completo  

3 
2  
2 
5  

10  
10  
10 
10  
 

30  
20  
20 
50 
 

 

 

8.3. NOTA: Para fins de aprovação na Prova online Objetiva e Classificação, será necessário considerar os 

seguintes critérios: 

1) O mínimo de acertos exigidos por Disciplina representa 50% (cinquenta) do total de pontos de cada 

disciplina (primeira linha de corte); 

2) O mínimo de acertos exigidos no total de pontos da prova representa 60% (sessenta) do total de pontos 

possíveis para todos os cargos (segunda linha de corte). 

8.3.1. Desta forma, o candidato que não atender a qualquer dos critérios descritos no subitem 9.3 será 

eliminado do Certame. 

8.4. O gabarito oficial será disponibilizado no site Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br no 2º dia útil 

após a data de realização da prova, a partir das 12 horas (Horário Oficial de Brasília/DF), conforme 

Cronograma Previsto – ANEXO II. 

 

http://www.institutognosis.org.br/
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9. DA ENTREVISTA TÉCNICA E COMPORTAMENTAL - ET 

 

9.1. Serão convocados para a Primeira Chamada da Entrevista Técnica os candidatos que, 

cumulativamente, obtiverem nota mínima para aprovação na Prova online Objetiva, segundo os critérios 

estabelecidos no subitem 10.6 deste edital e obtiverem o posicionamento, conforme o quadro abaixo: 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CÓD. EMPREGO 
ÁREA 

PROGRAMÁTICA 
AMPLA PCD 

 
M02 

 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
     AP Maricá 

 
30º 

 
TODOS 

 
M03 

 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 

      
     AP Maricá 

 
50º 

 
TODOS 

 
M04  

 
OFICIAL DE FARMÁCIA 

      
     AP Maricá 

 
15º 

 
TODOS 

 
M05 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
AP Maricá 

 
15º 

 
TODOS 

 
NÍVEL SUPERIOR 

CÓD. EMPREGO 
ÁREA 

PROGRAMÁTICA 
AMPLA PCD 

 
M06 

 
PSICÓLOGO 

 
     AP Maricá 

 
30º 

 
TODOS 

 
M07 

 
NUTRICIONISTA 

      
     AP Maricá 

 
50º 

 
TODOS 

 
M08  

 
FONOAUDIÓLOGO 

      
     AP Maricá 

 
15º 

 
TODOS 

 
M09 

 
FISIOTERAPEUTA 

      
     AP Maricá 

 
15º 

 
TODOS 

 
M10 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

     
     AP Maricá 

 
15º 

 
TODOS 

 
M11 

 
FARMACEUTICO 

     
     AP Maricá 

 
15º 

 
TODOS 

Legenda: PCD: Pessoa com deficiência Ampla: ampla concorrência 

9.1.1. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova online 

Objetiva. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, por emprego escolhido, todos 

os empatados nesta posição serão convocados para a Primeira Chamada para a Entrevista Técnica (ET). 

9.1.2. Todos os candidatos que se declararam com deficiência aprovados na Prova online Objetiva serão 

convocados. 

9.1.3. Serão convocados para vaga da ampla concorrência, os candidatos classificados dentro dos critérios 

de pontuação definidos no quadro acima, independente de concorrer à vaga reservada para PCD, observada 

a classificação. 

9.1.4. Os candidatos que estiverem aprovados na Prova online Objetiva e classificados além do 

posicionamento indicado no subitem 10.1, serão mantidos em uma lista de Aprovados Aptos para a Entrevista 

Técnica e poderão ser convocados, segundo a ordem de classificação, para futuras Chamadas para a 

Entrevista Técnica, caso existam, segundo conveniência e oportunidade do Instituto Gnosis. 
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9.1.4.1. Conforme previsto no subitem anterior, as futuras Chamadas para a Entrevista Técnica somente 

ocorrerão caso se esgote a relação dos candidatos que participaram da Entrevista Técnica em Primeira 

Chamada e serão realizadas pelo Instituto Gnosis, que será responsável pela forma da convocação. 

9.2. Os candidatos convocados, segundo os critérios estabelecidos neste Edital, para a Primeira Chamada 

para a Entrevista Técnica (ET) a ser realizada nos dias indicados no Cronograma Previsto - ANEXO II, 

deverão levar todos os documentos solicitados no ato da Convocação para a Entrevista Técnica (ET), 

conforme subitem 10.9.2 deste edital, de modo a comprovar possuir a formação do nível de escolaridade 

exigido para o emprego. 

9.3.O candidato convocado para a Entrevista Técnica, após a realização dos respectivos procedimentos 

previstos neste Edital, será considerado, “RECOMENDADO”, “FALTOSO" ou “NÃO RECOMENDADO”. 

9.4. O candidato “NÃO RECOMENDADO” ou “FALTOSO” será eliminado do Processo Seletivo Público. 

9.5 A nota máxima da entrevista técnica é de 50 (cinquenta) pontos. 

9.5. Não serão admitidos recursos para a Entrevista Técnica e Comportamental.  

 

9.6. DO OBJETIVO: 

9.6.1. A Entrevista Técnica (ET) tem por objetivo avaliar o desempenho do candidato frente a situações 

problemas, em especial, os aspectos relacionados à formação acadêmica específica para o exercício da 

profissão e demais condições, motivação, liderança, iniciativa, criatividade, ética, organização, capacidade de 

comunicação, habilidade com trabalho em equipe. 

9.7. DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

9.7.1. O candidato deverá comparecer ao local designado com pelo menos 15 (quinze) minutos de 

antecedência quando será feita a formalização do horário de chegada. O candidato que chegar após o horário 

estabelecido para sua entrevista será considerado faltoso e por consequência eliminado do Processo Seletivo 

Público. 

9.7.2. A Entrevista Técnica será dividida em dois módulos; o primeiro módulo de Credenciamento quando o 

candidato deverá comprovar possuir as condições necessárias para ocupar o emprego, previstas no edital, 

conforme subitem 10.9.2. O segundo módulo é a Entrevista propriamente dita realizada pela Banca de 

Avaliadores. O candidato somente fará o segundo módulo se todos os itens e documentações estiverem de 

acordo com o estabelecido nas condições do subitem 10.9.2, caso contrário o candidato será eliminado do 

Processo Seletivo Público. 

9.7.3. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para a Entrevista Técnica para os candidatos que 

já foram convocados na primeira chamada. O não comparecimento ou atraso do candidato, por qualquer que 

seja a alegação, acarretará na eliminação automática do mesmo. 

 

9.8. DO LOCAL E DATAS: 

9.8.1. A Entrevista Técnica (ET) dos candidatos classificados até a colocação indicada no subitem 10.1, 

considerados os empates, será realizada entre os dias indicados no Cronograma Previsto – ANEXO II, em 

horários pré-estabelecidos para cada candidato, conforme divulgação pelo Instituto Gnosis, na página do 

Processo Seletivo: www.institutognosis.org.br. 

http://www.institutognosis.org.br/
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9.8.2. A primeira convocação para a Entrevista Técnica será realizada por meio da página do Instituto 

Gnosis. Eventuais futuras convocações para esta Etapa serão divulgadas no site do Instituto Gnosis, também 

através de ligação telefônica, além de enviadas por e-mail para o endereço cadastrado pelo candidato no ato 

da inscrição. 

9.8.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a atualização de endereço eletrônico, telefone e e-mail 

de contato durante a realização Processo Seletivo Público, devendo direcionar quaisquer alterações 

cadastrais para o Instituto Gnosis, por meio do endereço de e-mail: inscricao.marica@institutognosis.org.br.  

Caso haja quaisquer alterações cadastrais após o término do Processo Seletivo Público, é de 

responsabilidade exclusiva do candidato informar as alterações ao Instituto Gnosis, por meio do endereço de 

e-mail: inscricao.marica@institutognosis.org.br. Eventuais prejuízos que possam ocorrer ao candidato pela 

falta de atualização de seus dados cadastrais não acarretam qualquer responsabilidade ao Instituto Gnosis. 

 

9.9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA TÉCNICA: 

9.9.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para participar da Entrevista Técnica, munido de 

documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura, devendo chegar com 

antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário estabelecido na convocação para a Entrevista 

Técnica (ET), conforme definido neste item; 

9.9.2. Dos documentos necessários a comprovação das condições de atendimento ao edital, os candidatos 

devem trazer original e cópia simples, ficando desde já ciente que as cópias serão retidas: 

a) Carteira de Identidade com foto recente (Carteira de Trabalho, Carteira do Conselho, CNH, etc.); 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; 

c) Comprovante de Escolaridade comprovando que o candidato possui ter o pré-requisito requerido para 

o emprego informado conforme ANEXO I (Diploma/Certificado de conclusão do curso, caso seja entregue 

Declaração de Conclusão do Curso esta deverá obrigatoriamente vir acompanhada do Histórico Escolar); 

d) Currículo simplificado descrevendo formação acadêmica e experiência profissional, anexando as 

cópias simples dos documentos que comprovem esta experiência profissional, bem como, certificados de 

conclusão de cursos para o emprego para o qual concorre (incluindo, cursos de pós-graduação, de 

especialização, de aperfeiçoamento e habilitação/capacitação (mínimo de 80 horas); 

e) Registro no Conselho de Classe (se for o caso), mesmo que provisório, que rege a profissão do 

emprego a que concorre. Não será aceito protocolo de solicitação de registro profissional. 

e1) Não é necessária a comprovação de quitação com o conselho no momento da entrevista, devendo 

apresentar a quitação quando da contratação, conforme Item 2 deste Edital. 

9.9.3. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a verificação 

das condições de atendimento ao Edital e a identificação do candidato. 

9.9.4. Os documentos originais serão confrontados com as cópias apresentadas para verificação da 

autenticidade e validade, em caso de divergência as cópias não serão aceitas e o candidato será considerado 

eliminado. 

9.9.5. O candidato que não apresentar documento oficial e original de identidade com foto não realizará a 

Entrevista Técnica (ET). 

mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
mailto:inscricao.marica@gmail.com
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9.9.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial e original de identidade com 

foto, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que comprove o registro do fato em 

órgão policial, expedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo o candidato submetido à identificação 

especial. 

9.9.7. O candidato que não apresentar, no ato de verificação, toda documentação solicitada de acordo com o 

item 10.9.2 para realização do Credenciamento da Entrevista Técnica será eliminado do Processo Seletivo. 

9.10. Demais informações acerca da Entrevista Técnica estarão disponíveis na Convocação para a etapa. 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das 

questões da Prova online Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da 

questão. 

10.2. O recurso será dirigido ao Instituto Gnosis e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

após a divulgação do gabarito oficial. 

10.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via 

formulário específico disponível online no site do Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br que deverá ser 

integralmente preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O 

formulário estará disponível a partir das 8h do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no 

Cronograma Previsto - ANEXO II, considerando-se o Horário Oficial de Brasília/DF. 

10.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será 

automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação. 

10.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, 

amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. O recurso deverá ser encaminhado 

via e-mail para o endereço inscricao.marica@institutognosis.org.br . 

10.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova online 

Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 

10.4. A Prova online Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial após o resultado dos 

recursos. 

10.5. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem mesmo por 

meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares 

cujo teor seja o mesmo objeto do pedido apontado no subitem 6.1. 

10.6. Será indeferido liminarmente o recurso que descumprir as determinações constantes neste Edital; for 

dirigido de forma ofensiva ao Instituto Gnosis; for apresentado fora do prazo ou fora de contexto. 

10.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas 

decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. 

10.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes das 

decisões dos recursos serão dados a conhecer, coletivamente, por meio da Internet, no site do Instituto 

Gnosis:  www.institutognosis.org.br, nas datas estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO II. 

 

http://www.institutognosis.org.br/
mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
http://www.institutognosis.org.br/
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11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL 

 

11.1. A nota final no Processo Seletivo Público será a nota final da Prova Objetiva, condicionada a 

recomendação na Entrevista Técnica. 

11.2. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no 

parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para 

esse fim, a data de realização da prova objetiva para o emprego, dar-se-á preferência sucessivamente ao 

candidato que obtiver: 

a) maior número de pontos na Prova Objetiva, disciplina Conhecimentos Específicos; 

b) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

 

12. DA COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS E CONTRATAÇÃO 

 

12.1. O candidato aprovado e classificado de acordo com os critérios deste Edital e dentro dos limites 

previstos e definidos neste Processo Seletivo será convocado, por ordem de classificação, conforme 

resultado final e de acordo com a necessidade segundo sua conveniência, oportunidade pelo Instituto Gnosis, 

por convocação via e-mail, endereçada ao que foi informado no ato de inscrição, para a realização do exame 

médico e comprovação de requisitos, ambos de caráter eliminatório. 

12.2. Caso haja bancos anteriores a este Certame de formação de cadastro reserva de candidatos, o 

candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo Público somente será convocado após se esgotar 

o cadastro de reserva de bancos anteriores para os empregos referidos neste edital. 

12.3. No momento da convocação, o candidato será informado onde e quando comparecer. E quando 

solicitado, deverá apresentar a documentação necessária, de acordo com o subitem 2.1.3. 

12.4. No caso de impossibilidade de convocação do candidato por ausência de dados suficientes ou sua 

inconsistência, o candidato que não se manifestar, será eliminado do Processo Seletivo e será convocado o 

candidato subsequente. 

12.5. O Instituto Gnosis divulgará, sempre que necessário, normas complementares, listas de classificados 

e avisos oficiais sobre o Processo Seletivo. 

12.6. Não será contratado o candidato que deixar de comprovar qualquer um dos requisitos para 

contratação no emprego, estabelecidos neste Item do Edital. 

12.7. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do Processo Seletivo 

de que trata este Edital correrão por conta dos candidatos, os quais não terão direitos a ressarcimento de 

despesas de qualquer natureza. 

12.8. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
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13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo através do site do 

Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br ou por meio do telefone (21) 2637-9700 - Rio de Janeiro, ou pelo 

e-mail: inscricao.marica@institutognosis.org.br. 

13.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 

provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer relacionadas 

aos resultados provisórios ou finais das provas e do Processo Seletivo Público. O candidato deverá observar 

rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital. 

13.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital de 

retificação. 

13.1.3. O Instituto Gnosis não se responsabiliza por informações de qualquer natureza, divulgados em sites 

de terceiros. 

13.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, 

comunicações, retificações e convocações referentes a este Processo Seletivo Público, durante todo 

o período de validade do mesmo. 

13.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá 

fazer a solicitação ao Instituto Gnosis, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou feriado, até o 

primeiro dia útil seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo, portanto, 

acolhimento de recurso posterior relacionado a este subitem. 

13.4. Os resultados finais serão divulgados na Internet no site do Instituto Gnosis: 

www.institutognosis.org.br, até a realização da primeira chamada para a Entrevista Técnica, após, os 

resultados serão divulgados no site do Instituto Gnosis: www.institutognosis.org.br.  

13.5. Acarretará a eliminação do candidato no Processo Seletivo Público, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros editais 

relativos ao Processo Seletivo Público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova. 

13.6. O Instituto Gnosis reserva-se o direito de proceder às convocações em número que atenda ao seu 

interesse e às suas necessidades, de acordo com a disponibilidade de vagas que venham a surgir no prazo 

de validade deste Processo Seletivo Público. 

13.7. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 2 

deste Edital, no prazo de 48 horas a partir do envio da convocação, será automaticamente eliminado do 

Processo Seletivo Público. 

13.8. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do 

presente Processo Seletivo Público, valendo, para esse fim, o resultado final divulgado nas formas previstas 

no subitem 9.4. 

13.9. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço de e-mail junto ao Instituto Gnosis, até o 

encerramento da 2ª etapa do Processo Seletivo Público sob sua responsabilidade, e, após, junto ao Instituto 

Gnosis. 

http://www.institutognosis.org.br/
mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
http://www.institutognosis.org.br/
http://www.institutognosis.org.br/


 

 
  

17 

 

13.10. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em 

dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do presente 

Processo Seletivo Público. 

13.11. O candidato aprovado no Processo Seletivo Público, quando convocado para contratação e efetivo 

exercício do emprego, será submetido a Exame Médico Admissional para avaliação de sua capacidade física 

e mental, cujo caráter é eliminatório e constitui condição e pré-requisito para que se concretize a contratação. 

13.12. O descumprimento da Portaria 134/2011 do Ministério da Saúde (conforme citado no item 2) durante 

toda a execução do contrato de trabalho importará na demissão por justa causa do empregado. 

13.13. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da 

Comissão do Processo Seletivo Público e do Instituto Gnosis. 

13.14. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão ter o 

reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente. 

13.15. O Instituto Gnosis não se responsabiliza por quaisquer textos, apostilas, cursos, referentes a este 

Processo Seletivo Público. 

13.16. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Processo Seletivo 

Público são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua 

disponibilização a terceiros ou ao candidato. 

13.17. O Instituto Gnosis reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em 

qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou 

imprevisíveis. 

13.18. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Processo Seletivo Público e a 

apresentação para exames pré-admissionais correrão a expensas do próprio candidato. 

13.19. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondados 

e para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. 

13.20. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

ANEXO I – Quadro de Vagas;  

ANEXO II – Cronograma Previsto; 

ANEXO III – Conteúdo Programático;  

ANEXO IV – Atribuições dos Empregos; 

ANEXO V – Formulário de recurso. 

Rio de Janeiro /RJ, 15 de Agosto de 2020. 

 

Gerente de Gestão de Pessoas 

Instituto Gnosis 
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                       ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 

Legendas: ¹AC= Ampla concorrência / ² PCD = Pessoa com deficiência / ⁴CR = Cadastro de reserva /  

 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

 
C
Ó
D 

 
EMPREGO 

 
REQUISITO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 
SALÁRIO 
(R$) 

ÁREA 

PROGRAMÁTICA 

VAGAS 

AC¹ 

VAGAS 

PCD² 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

 

M
0
1 

AUXILIAR DE 

SAÚDE BUCAL 

DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MEDIO; 

CURSO TECNICO DE FORMAÇÃO EM 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL; 

REGISTRO ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

40H 

 

     R$ 1.577,21 

 

   AP    
Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
TÉCNICO DE 

SAÚDE BUCAL 

DIPLOMA/CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO; 

CURSO DE FORMAÇÃO EM TÉCNICO 

DE SAUDE BUCAL; REGISTRO ATIVO 

NO CONSELHO DE CLASSE. 

 

40H 

 

     R$ 2.100,00 

 

  AP 
Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
OFICIAL DE 

FARMÁCIA 

DIPLOMA/CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO;  
CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA 

 

40H 

 

    R$ 2.100,00 

 

  AP 
Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

DIPLOMA/CERTIFICADO DE 
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO; 

CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA 

40H R$ 1.577,21   AP 
Maricá 

CR⁴ CR⁴ CR⁴ 
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 NÍVEL SUPERIOR 

 
C
Ó
D 

 
EMPREGO 

 
REQUISITO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 
SALÁRIO 
(R$) 

ÁREA 

PROGRAMÁTICA 

VAGAS 

AC¹ 

VAGAS 

PCD² 

 

TOTAL DE VAGAS 

 

M
0
1 

PSICÓLOGO 
DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO EM PSICOLOGIA; 

REGISTRO ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

40H 

 

     R$ 5.913,21 

 

   AP    
Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
NUTRICIONISTA 

DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO EM NUTRIÇÃO; REGISTRO 

ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

30H 

 

     R$ 4.434,91 

 

  AP Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
FONOAUDIÓLOGO 

DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO EM FONOAUDIOLOGIA; 

REGISTRO ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

30H 

 

    R$ 4.434,91 

 

  AP Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
FISIOTERAPEUTA 

DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO EM FISIOTERAPIA; 

REGISTRO ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

30H 

 

    R$ 4.434,91 

 

  AP Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO EM ASSISTENTE SOCIAL; 

REGISTRO ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

30H 

 

    R$ 4.434,91 

 

  AP Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 
FARMACEUTICO 

DIPLOMA/ CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO EM FARMÁCIA; REGISTRO 

ATIVO NO CONSELHO DE 

CLASSE. 

 

40H 

 

    R$ 5.913,21 

 

  AP Maricá 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 

 

CR⁴ 
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                ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de abertura 15/08/2020 

Período de inscrições pela Internet 15/08 a 26/08/2020 

 

 Divulgação dos candidatos que concorrerão na condição de Pessoa com 

Deficiência – PCD 

 Divulgação preliminar das inscrições 

 
 
 

28/08/2020 

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares 
 

01/09 e 03/09/2020 

 

 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares 

 Divulgação da homologação das inscrições 

 
04/09/2020 

Realização da Prova online Objetiva A ser divulgado – 
acompanhar 

página do 
Instituto e e-mail 

Divulgação do gabarito da Prova online Objetiva (a partir das 12 horas) 18/09/2020 

Período para envio dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva 21/09/2020 e   
22/09/2020 

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva 

 Divulgação das notas da Prova online Objetiva 

Convocação para Entrevista Técnica e Comportamental 

 

     23/09/2020 

 Realização da Entrevista Técnica e Comportamental A ser divulgado – 
acompanhar 

página do 
Instituto e e-mail 

 Resultado final da Entrevista Técnica e Comportamental 

Resultado final do Processo Seletivo Público 

A ser divulgado – 
acompanhar 

página do 
Instituto e e-mail 

 As demais datas serão informadas no site www.institutognosis.org.br.  

 

 

 

 

 

 

http://www.institutognosis.org.br./
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ANEXO III 

I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL MÉDIO:  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Administração: Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções 

administrativas: planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento 

organizacional. Rotinas administrativas: técnicas de arquivo e protocolo. Classificação de documentos, 

correspondências, atos oficiais, envelope e endereçamento postal. Racionalização do trabalho. Delegação de 

poderes; centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. 

Aspectos gerais, características fundamentais, ofícios, requerimentos, pareceres e outros modelos oficias de  

correspondência. Etiqueta no trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; 

atendimento. Gestão de material e controle de estoques. 

 

 
OFICIAL DE FARMÁCIA 

Farmacologia – Nomenclatura de fármacos: antibióticos, anti-hipertensivos, antidiabéticos, antiparasitários, anti- 

inflamatórios, antiulcerosos, antianêmicos, anestésicos e antirretrovirais. Noções de Biossegurança – 

Esterilização, desinfecção e antissepsia, equipamentos de proteção. Noções sobre Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Manipulação de medicamentos. Conhecimento das diferentes 

formas farmacêuticas: comprimidos, drágeas, cápsulas, suspensões, soluções, pastas, cremes, emulsões e 

injetáveis. Noções de Assistência farmacêutica – O ciclo do medicamento: armazenamento, sistemas de 

distribuição e controle de estoque. Medicamentos controlados, excepcionais e genéricos. Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais. Boas Práticas de Fracionamento de Medicamentos em Farmácias. Ética Profissional. 
 

 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Etiqueta Profissional. Introdução. Aparência pessoal. Atendimento ao público. Pontos-chave no contato humano. 

Telefonia. Autocontrole. Relações profissionais. Administração do Consultório Dentário. Ergonomia Aplicada à 

Odontologia. Áreas ou zonas de trabalho. Padronização. Deveres do ASB. Transferências de instrumentos. Tempo, 

ação e movimento. O equipamento como elemento de trabalho. Posição de trabalho do cirurgião dentista. 

Anatomia. Definição. Corpo humano. Constituição. Anatomia dentária. Biossegurança. Contaminação. Cuidados 

universais. Objetivos. Medidas de proteção de profissionais e da equipe de saúde. Normas Gerais de 

biossegurança. Preparação do ambiente. Conceito. Classificação. Cuidados com o instrumental. Classificação dos 

objetivos inanimados - Spaulding. Etapas para o processamento do instrumental contaminado. Cuidados com a 

manipulação do lixo e da roupa suja. Doenças Infectocontagiosas. Infecções bacterianas. Infecções fúngicas. 

Infecções viróticas. Proteção por vacinas. Fundamentos Básicos de Enfermagem. Sinais vitais. Emergências 

médicas em consultório dentário. Vias de administração de medicamentos. Radiologia. Aparelhos de raios-X 

odontológicos. Radioproteção. Filmes radiográficos periapicais. Câmara escura. Soluções de processamento. 

Laboratório de Prótese Dentária. Prótese. Prótese dentária. Tipos de prótese dentária. A participação do ASB no 

atendimento dos serviços de prótese. Relação entre ASB e TSB. Fases de confecção de próteses. Prevenção. Placa 

dentária. Doença periodontal. Doença cárie. Meios de controle. Selantes na prevenção. Instalação de um 

Consultório Odontológico. Requisitos Básicos. Legislação Básica. Sala de clínica. Equipamentos e Aparelhos 

Odontológicos. Cadeia odontológica. Equipo. Unidade auxiliar. Foco ou refletor. Mocho. Aparelho de raios-X. 

Amalgamador. Fotopolimerizador. Ultrassom. Esterilizador de bolinhas. Câmara escura. Negatoscópio. Estufa. 
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Autoclave. Seladora automática. Peças de mão. Seringa tríplice. Compressor. Caixa de comando. Pedal. Bomba de 

alta sucção. Armário clínico auxiliar. Instrumentais Odontológicos. Instrumentais para exame clínico. 

Instrumentais para procedimentos. Instrumentais para cirurgia. Instrumentais e materiais para exodontias. 

Instrumentais para periodontia. Instrumentais e materiais para dentística e prótese. Para endodontia - 

Instrumentais e materiais. Instrumentais para ortodontia. Materiais Dentários. Materiais restauradores diretos. 

Cimentos e bases produtoras. Materiais para confecção de prótese. Manipulação de gessos. Cimentos para 

endodontia. Materiais Diversos. Para dentística, prótese e endodontia. Para prevenção e higiene bucal. Para 

biossegurança e cirurgia. Para dentística, prótese e ortodontia. Legislação Saúde Pública: Constituição Federal - 

Artigos 196 a 200. Lei Federal 8.080/90 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Ética profissional 

- Conceito. Direito dos pacientes. Comportamento profissional. Privacidade e segredo profissional. Conduta do 

ASB frente ao cirurgião dentista. 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Atribuições do técnico em higiene dental na equipe de trabalho. Educação em saúde bucal. Indicadores de cárie 

dentária utilizados em levantamentos epidemiológicos: CPO-D, índice CEO e índice CPO-S. Indicadores de 

alterações periodontais utilizados em levantamentos epidemiológicos: CPI (índice periodontal comunitário) e IHO- S 

(índice de higiene oral simplificado). Biossegurança e controle de infecção cruzada em odontologia; Tipos de 

esterilização. Principais doenças transmissíveis através da prática odontológica. Processo Saúde-Doença. Riscos 

ocupacionais e sua prevenção. Hábitos alimentares e o consumo de açúcar. Anatomia dos dentes e da boca. 

Reconhecimento da dentição permanente e decídua através da representação gráfica e numérica. Características 

gerais e idade de errupção dentária. Morfologia da dentição. Doenças da boca: cárie dentária, peridontopatias, 

más oclusões, câncer bucal e fissuras labiopalatais. Técnicas de higiene bucal. Uso de fluoretos e de selantes. 

Revelação de radiografias. Controle mecânico da placa bacteriana, controle químico da placa bacteriana, controle 

da dieta e educação para a saúde. Materiais para a proteção do complexo dentino-pulpar. Forradores; Amálgama; 

Resinas Compostas; Cimento de Ionômero de Vidro: indicação, composição, manipulação e cuidados. 

Manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. 

 

NÍVEL SUPERIOR:  

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: 

Fundamentos e Práticas em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade - Políticas Públicas de 

Saúde: Bases Legais do Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei Federal nº 

8.080/90, 19 de setembro de 1990. Lei Federal 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990). Histórico. Atenção 

Primária a Saúde. Política Nacional de Atenção Básica (Portaria MS 2.488/11, de 21 de outubro de 2011 e seus 

anexos). Normas Operacionais Básicas – NOB- SUS de 1996. Pacto pela vida em defesa do SUS e de gestão - 

Portaria MS 399/06. Norma Operacional de Assistência a Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Controle Social do SUS. 

Lei Complementar 141/12, de 13 de janeiro de 2012 Regulamenta o § 3o do artigo 198 da Constituição Federal 

para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências 

para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de 

governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, e 8.689/93, de 27 de julho de 

1993; e dá outras providências; - Decreto nº 7.508/11, de 28 de junho de 2011 Regulamenta a Lei nº 8.080/90, de 

19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 

saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Conselhos e Conferências de 

Saúde. 
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FARMACÊUTICO  

Classificação das drogas. Classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração de drogas. Absorção. 

Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de ação de drogas. Farmacotécnica: 

Formas farmacêutica 

s para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas farmacêuticas obtidas 

por dispersão mecânica. Farmácia Hospitalar: Objetivos e Funções; Seleção, Padronização de Medicamentos e 

Correlatos; Aquisição, Armazenamento e Controle de Estoque de Medicamentos; Sistemas de Distribuição de 

Medicamentos em farmácia hospitalar; Manipulação de Medicamentos Estéreis e Não Estéreis em farmácia 

hospitalar; Princípios de Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Participação do Farmacêutico nas 

Comissões de Controle Infecção Hospitalar e Nutrição Parenteral; Assistência Farmacêutica no SUS; Novas 

diretrizes para Assistência Farmacêutica Hospitalar: Atenção Farmacêutica/ Farmácia Clínica; Legislação Sanitária e 

Farmacêutica atinente à prática em Farmácia Hospitalar. 
 

 

PSICÓLOGO 

Psicologia do desenvolvimento. Teorias da personalidade. O processo psicodiagnóstico. Psicopatologia e 
avaliação dos processos psicológicos básicos. Stress. Principais teorias e autores da psicologia clínica. 
Abordagens psicoterápicas. Abordagem cognitivocomportamental. Psicologia Social. Psicologia e Saúde. 
Intervenções em Grupo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Ética profissional do 
psicólogo. Diretrizes do Conselho Federal de Psicologia para avaliação psicológica. O trabalho do psicólogo 
junto à equipe multiprofissional. Saúde mental nos núcleos de apoio à Saúde da Família - NASF. Práticas 
profissionais de psicólogos na atenção básica a saúde. Políticas públicas de saúde mental. Modelos de 
atenção em saúde na Rede de Atenção Psicossocial 
 

 

 

NUTRICIONISTA 

Recomendações Nutricionais de Carboidratos, Proteínas e Lipídios, Micronutrientes e suas funções. 
Conhecimentos e procedimentos de assistência nutricional a indivíduos e coletividades. Controle e prevenção 
dos distúrbios e carências nutricionais. Interpretação de Exames Laboratoriais. Avaliação nutricional e 
Antropométrica em todas as fases da vida. Legislação especifica para Formulas Infantis. Fisiologia e 
Metabolismo. Planejamento de Cardápios. Propriedades Nutricionais dos Alimentos. Microbiologia de 
Alimentos. Alimentos dietéticos / Funcionais. Controle higiênico-sanitário de alimentos. Vigilância Sanitária. 
Dietoterapia nas diferentes patologias. Avaliação nutricional hospitalar. Nutrição enteral. Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. NASF e suas Diretrizes / Atuação do Nutricionista no NASF. 
Legislação e Ética profissional. 
 

FONOAUDIÓLOGO 

Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. 
Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. 
Avaliação. Classificação. Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. 
Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da 
Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação 
Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação 
Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia Orofaríngea Neurogênica 
e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. Alterações Vocais. Orientação e Higiene 
Vocal. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política 
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 
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154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.  
 

FISIOTERAPEUTA 

Conhecimentos técnicos inerentes à fisioterapia no contexto da Saúde Pública; Papel da fisioterapia na 
Atenção Básica; Práticas e técnicas fisioterápicas; Ações e acompanhamento da população nos diferentes 
ciclos de vida; Procedimentos de avaliação, diagnóstico cinéticofuncional, prognóstico e intervenção 
fisioterapêutica , visando promoção, prevenção e reabilitação de disfunções nos níveis de órgãos e sistemas 
corporais nas seguintes áreas: neurologia; traumatologia e ortopedia; reumatologia; cardiologia e angiologia; 
pneumologia; pediatria; geriatria; dermatologia; ginecologia e obstetrícia. Assistência à saúde do trabalhador: 
doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Assistência fisioterapêutica domiciliar: atenção ao paciente 
acamado, orientações ao cuidador. Trabalho em equipe interdisciplinar. Eletroterapia; Saúde Coletiva; 
Noções do Programa de Saúde da Família (PSF); Leis e Diretrizes do NASF (Núcleo de Apoio ao Programa 
Saúde da Família). O papel do Fisioterapeuta nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Legislação 
e ética do profissional fisioterapeuta: Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia aprovado pela resolução 
nº 424, de 8 de julho de 2013. 

 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90. Decreto nº 7508/2011 e Lei nº 8.142/90. Lei Orgânica da Assistência 
Social. Política Nacional de Assistência Social PNAS 2004. Norma Operacional Básica NOB/SUAS 2005. Lei 
nº 10.216/01 - que dispõe sobre a Pessoa Portadora de Transtornos Mentais e Redirecionamento do Modelo 
Assistencial em Saúde Mental. Código de Ética Profissional. Lei n° 8.662 que Regulamenta a Profissão de 
Assistente Social. Resoluções do CFESS N° 568, nº 383/99, nº 493/2006. Lei nº 8069 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Lei nº 10741 – Estatuto do Idoso. Lei nº13146 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
Sistema Único de Saúde: promoção, proteção, recuperação e os desafios encontrados pelo Serviço Social. 
Saúde mental e Serviço Social. Reforma Psiquiátrica Brasileira e a Política de Saúde Mental. Fundamentos 
Históricos Teóricos e Metodológicos do Serviço Social. Política Social. Política de Seguridade Social. SUAS – 
Sistema Único de Assistência Social como operacionalizador das ações realizadas pelo Serviço Social. 
Instrumental Técnico do Assistente Social (entrevistas individuais, abordagens em grupos, relatórios sociais, 
laudos técnicos e parecer técnico-social, visitas domiciliares, etc). Serviço Social e Interdisciplinaridade. 
Previdência social: participação social em saúde, planejamento situacional em saúde. Trabalho com grupos, 
famílias e redes sociais. Planejamento em Serviço Social: planejamento e administração de projetos sociais. 
Pesquisa em Serviço Social: as principais modalidades de investigação em Serviço Social. Estratégias, 
instrumentos e técnicas de intervenção social. Constituição Federal: Seção II da saúde; Seção III da 
Previdência, Seção IV da Assistência Social. 
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ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Realizar serviço burocrático de estatísticas; Inscrição em programas e 
aquisição de documentos; Confecção e envio de planilhas online, planejamentos e relatórios; Auxílio nas 
atividades administrativas junto à Diretoria/Gerência da Unidade 

 

 
OFICIAL DE FARMÁCIA: Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina de 

equipamentos, utensílios, de laboratórios e rótulos das matérias-primas. Receber, armazenar e distribuir 

adequadamente os medicamentos na Atenção Básica/ Saúde da Família. Controlar estoques, fazer testes de 

qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. Documentar atividades e procedimentos da 

manipulação farmacêutica. As atividades são desenvolvidas de acordo com as boas práticas de manipulação, sob 

supervisão do farmacêutico. 

 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Realizar ações de promoção e prevenção 

em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 

saúde; Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e organizar 

instrumental e materiais necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos 

procedimentos clínicos; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Organizar a 

agenda clínica; Realizar atividades de assistência na demanda programada e espontânea (acolhimento); Realizar 

atividades de assistência na demanda programada e espontânea (acolhimento) regulamentados no exercício de 

sua profissão na USF; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; Realizar visitas 

domiciliares quando necessário. 

 
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Realizar diagnóstico com a finalidade de 

obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar a atenção integral 

em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a todas as famílias, a 

indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; 

Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar e 

desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Realizar atividades de assistência na 

demanda programada e espontânea (acolhimento) regulamentados no exercício de sua profissão na USF; Apoiar 

as atividades dos ACD e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; Realizar atividades 

comunitárias; Realizar visitas domiciliares. 

 

FARMACEUTICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Coordenar e executar as atividades de Assistência 
Farmacêutica  no  âmbito  da  Atenção  Básica/Saúde  da  Família;  Auxiliar  os  gestores  e  a  equipe  de  saúde  no 

planejamento das ações e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a 
integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde; Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto  

à  população  e  aos  profissionais  da  Atenção  Básica/Saúde  da  Família,  por  intermédio  de  ações  que 

disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso; Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a 

implementação da Atenção Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família; Selecionar, programar, distribuir e 
dispensar medicamentos e insumos, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; Receber, armazenar e 
distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção Básica/ Saúde da Família; Acompanhar e avaliar a 
utilização de medicamentos e insumos, inclusive os medicamentos fitoterápicos, homeopáticos, na perspectiva da 
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obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; Subsidiar o gestor, os 
profissionais de saúde e as ESF com informações relacionadas à morbimortalidade associados aos medicamentos; 
Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de acordo com o perfil 
epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu 
território de responsabilidade; Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em 
conformidade  com  a  equipe  de  Atenção  Básica/Saúde  da  Família,  visando  uma  farmacoterapia  racional  e  à 

obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à melhoria da qualidade de vida; Estimular, apoiar, 
propor e garantir a educação permanente de profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em 

atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica; Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção 
Básica/Saúde da Família para o cumprimento das atividades referentes à Assistência Farmacêutica. 
 

PSICÓLOGO: Realizar atividades clínicas pertinentes e suas responsabilidades profissionais. Apoiar as 
Equipes de Saúde Família na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de 
transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de 
internações psiquiátricas, pacientes atendidos no Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, tentativas 
de suicídio, situações de violência intra-familiar. Discutir com as Equipes de Saúde da Família os casos 
identificados que necessitem de ampliação 
clínica em relação às questões subjetivas. Criar, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família, 
estratégias para abordar problemas 
vinculados a violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando redução de danos e a 
melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade. Evitar práticas que levem aos 
procedimentos psiquiátricos e medicamentos, a psiquiatrização e a 
medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana. Fomentar ações que visem a 
difusão de uma cultura de atenção não manicomial, diminuindo o 
preconceito e a segregação em relação à loucura; desenvolver ações de mobilização de recursos 
comunitários buscando constituir espaços de 
reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância da 
articulação intersetorial - conselhos tubulares associações de bairro, grupos de auto - ajuda. Priorizar 
abordagens coletivas, identificando aos grupos estratégicos para que a atenção em saúde 
mental se desenvolva nas unidades de saúde em outros espaços da comunidade; possibilitar a 
integração dos agentes redutores de danos aos Núcleos de Apoio a Saúde da Família; ampliar o vínculo 
com as famílias, tornando-as parceiras no tratamento e buscando constituir redes 
de apoio e integração. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

NUTRICIONISTA: Conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos 
regionalmente. Promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 
comunitários. Capacitar as Equipes de Saúde da Família e participar de ações vinculadas aos programas 
de controle, prevenção dos distúrbios nutricionais com carências por micronutrientes, sobrepeso, 
obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição.  Elaborar em conjunto com as Equipes de 
Saúde da Família, rotinas de atenção nutricional e 
atendimento para doenças relacionadas à alimentação e nutrição, de acordo com protocolos de 
atenção básica, organizando a referência e contra - referência do atendimento. Comunicar imediatamente 
a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Dirigir veículo ou moto de acordo com a necessidade do 
serviço (quando possuir habilitação). Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 
imediato. 

 

FISIOTERAPEUTA: Realizar diagnóstico com levantamento de problemas de saúde que requeiram ações 
de prevenção de deficiências e das necessidades em termo de reabilitação. Desenvolver ações de 
promoção e proteção a saúde em conjunto com as equipes de saúde da família. Desenvolver ações para 
subsidiar o trabalho Equipes de Saúde da Família no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. 
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Desenvolver ações conjuntas com Equipes de Saúde da Família visando o acompanhamento das 
crianças que apresentem risco de alteração no desenvolvimento. Realizar ações para a prevenção de 
deficiências em todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos. Acolher os usuários que requeiram 
cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimento, acompanhado, de acordo com as 
necessidades dos usuários e a capacidade instalada das Equipes de 
Saúde da Família. Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais 
necessidades da 
população adstrita; planejar ações e desenvolver educação permanente; acolher os usuários e humanizar 
a atenção; trabalhar de forma integrada com as ESF; realizar visitas domiciliares necessárias; 
desenvolver ações Inter setoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em 
conjunto com as ESF e Conselho Loca! de Saúde do impacto das ações 
implementadas através de indicadores pré-estabelecidos; Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e 
da linguagem em adultos e crianças como forma 
preventiva e, se necessário realizar reabilitação; Realizar triagem auditiva em escolas e creches, bem 
como em indivíduos com suspeita ou de risco à 
perda auditiva; desenvolver ações coletivas preventivas através de palestras abordando situações ou 
patologias que 
interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, aprendizagem, etc. Integrar-se na rede de serviços 
oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo 
pré-estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes encaminhados; Realizar visitas domiciliares em 
conjunto com as ESF dependendo das necessidades. 

 

ASSISTENTE SOCIAL: Coordenar, estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter 
comunitário em 
conjunto com as Equipes Saúde da Família. Discutir e refletir permanentemente com as Equipes Saúde da 
Família a realidade social e as formas de organização social dos territórios, desenvolvendo estratégias de 
como lidar com suas adversidade 
e potencialidades. Atender as famílias de forma integral, em conjunto com as Equipes Saúde da Família, 
estimulando a 
reflexão sobre o conhecimento dessas famílias como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua 
dinâmica e crises potenciais. Identificar no território, junto com Equipes Saúde da Família, valores e 
normas culturais das famílias 
e da comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento. Discutir e realizar visitas 
domiciliares com Equipes Saúde da Família, desenvolvendo técnicas para 
qualificar essa ação de saúde. Possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de 
geração de renda e 
desenvolvimento sustentável na comunidade ou de estratégias que propiciem o exercício da 
cidadania em sua plenitude, com as Equipes Saúde da Família e a comunidade; identificar, articular e 
disponibilizar com as Equipes Saúde da Família uma rede de proteção individual. Apoiar e desenvolver 
técnicas de educação e mobilização em saúde. Desenvolver junto com os profissionais das Equipes Saúde 
da Família estratégias para identificar e 
abordar problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e outras drogas. Estimular e acompanhar as 
ações de Controle Social em conjunto com as Equipes Saúde da Família. Capacitar, orientar e organizar, 
junto com as Equipes Saúde da Família, o acompanhamento das 
famílias do Programa Bolsa Família e outros programas federais e estaduais de distribuição de renda. 

Identificar as necessidades e realizar as ações de Oxigenioterapia, capacitando as Equipes Saúde da 
Família no acompanhamento dessa ação de atenção à saúde. Executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO V 

 

                                RECURSO DE PROVA – EDITAL 03/2020 

 

Nome: 

CPF: 

Data: 

Recurso: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:  

 

 


