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INSTITUTO GNOSIS – CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 03/2020 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS. 

 

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 cargo de Agente de Combate a Endemias, sob Regime Jurídico CLT, para ingresso na Vigilância à Saúde, 

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. 

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.   

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

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 

 

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

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 o cargo de Agente de Endemias serão 

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

município há pelo menos 3 meses.  
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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; 

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. 

http://www.meu.inss.gov.br/
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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. 

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. 

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

cargo de Agente de combate a endemias serão contratados apenas moradores do 

município de Maricá. Os candidatos de outros municípios que se inscreverem para este 

cargo serão automaticamente eliminados. 

 

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. 

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. 

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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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 

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, 



 

 
  

8 

 

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: 

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. 

 

 

 

 

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

8.1.3 A prova de Língua Portuguesa 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. 

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

8.1.5 O gabarito das questões da prova online, serão divulgados. 
8.1.6 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 (no caso dos Agentes de combate a 
endemias) e por ordem de classificação de acordo com as categorias. 

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

8.1.8 A prova online terá o tempo de 30 minutos para ser respondida; 
8.1.9 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: 

Nível Médio: Agente de Combate às Endemias. 

Disciplinas 

 

Nº de 
Questões 

 

Valor da 
Questão 

Pontuação 
Máxima 

 

Língua Portuguesa  
Noções de Informática  
Conhecimentos Específicos  

Ensino Médio Completo  

2 
2  
6  
  

10  
10  
10  
 

20  
20  
60 
 

 

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

seguintes critérios: 

http://www.educagnosis.com.br/
http://www.educagnosis.com.br/
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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 50% (cinquenta) para o cargo de 

Agente de Combate a Endemias (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. 

 

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 

CÓD. EMPREGO 
ÁREA 

PROGRAMÁTICA 
AMPLA PCD 

 
M01 

 
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS 

 
AP Maricá 

 
40º 

 
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. 

9.1.7. 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. 

9.1.7.1. 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. 

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

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

 

9.7. DO OBJETIVO: 

9.7.1. 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. 

 

9.8. DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

9.8.1. 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. 

9.8.2. 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. 

9.8.3. 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. 

9.9 DO LOCAL E DATAS: 

9.9.1. 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. 

9.9.2. 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. 

9.9.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a atualização de endereço residencial, 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 

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

9.10 DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA TÉCNICA: 

9.10.1. 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; 

9.10.2. 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. 

9.10.3. 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. 

9.10.4. 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. 

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

Entrevista Técnica (ET). 

9.10.6. 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. 

9.10.7. 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. 

 

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

mailto:inscricao.marica@institutognosis.org.br
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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 no anexo V deste edital que deverá ser integralmente preenchido e assinado 

de próprio punho, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida.  

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 de acordo com o cronograma do anexo II. 

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. 

 

 

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 

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

 

 

 

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. 

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

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. 

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

 
 

C
Ó
D 

 
EMPREGO 

 
REQUISITO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 
SALÁRIO 
(R$) 

ÁREA 

PROGRAMÁTICA 

VAGAS 

AC¹ 

VAGAS 

PCD² 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

 

M
0
1 

AGENTE DE 

COMBATE AS 

ENDEMIAS 

DIPLOMA/CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO; 

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM 

INFORMÁTICA 

E EXCEL. 

 

40H 

 

R$ 1.400,00 

 

  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 

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Conteúdo Programático: Compreensão e estruturação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação 

gráfica. Prefixos e sufixos. As classes de palavras. Nomes substantivos e adjetivos: flexão de gênero e número. A 

expressão do grau. Emprego dos pronomes. As formas de tratamento. Verbos: flexão e emprego. Emprego das 

preposições e das conjunções. Regência nominal e verbal. Emprego do acento da crase. Concordância nominal e 

verbal. Emprego dos sinais de pontuação. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. 

 

INFORMÁTICA: 

Nocões básicas de informática: Fundamentos do Windows (7 e posteriores): operações com janelas, menus, barra 

de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e 

cópia de arquivos e pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência. 

Configurações básicas: resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela. 

Conceito básico de Internet e intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados. Principais 

navegadores. Ferramentas de busca e pesquisa. MS Office 2013. Correio eletrônico: conceitos básicos; formatos 

de mensagens; transmissão e recepção de mensagens; catálogo de endereços; arquivos anexados; uso dos 

recursos; ícones; atalhos de teclado.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Processo saúde-doença. Vigilância Epidemiológica – Dengue Instruções para Pessoal de Combate ao Vetor – 

Manual de Normas Técnicas – 2001 – Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde - 3ª Edição Revisada. 

Programa Nacional de Controle da Dengue – (PNCD) - Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de 

Epidemia de Dengue-Ministério da Saúde - Brasília –DF 2009 - Programa Nacional de Controle da Leishmaniose 

Visceral - Programa Nacional de Controle da Leishmaniose Tegumentar Americana - Manual de Diagnóstico de 

tratamento para Animais Peçonhentos - Manual de Controle de Escorpiões. Ministério da Saúde - Brasília –DF 

2009 - Manual de Controle de Roedores - Ministério da Saúde - Brasília –DF 2002 - Prevenção e Controle de 

Raiva, outras Zoonoses e Doenças Emergentes e Reemergentes transmitidas por vetores. 
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ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 

 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde; Discernimento e execução das atividades dos programas de controle de zoonoses; 

pesquisa e coleta de vetores causadores de infecções e infestações; vistoria de imóveis e logradouros 

para eliminação de vetores causadores de infecções e infestações; remoção e/ou eliminação de vegetação 

e recipientes com focos ou focos potenciais de vetores 

causadores de infecções e infestações; manuseio e operação de equipamentos para aplicação de 

larvicidas e inseticidas; aplicação de produtos químicos para controle e/ou combate de vetores causadores 

de infecções e 

infestações; execução de guarda, alimentação, captura, remoção, vacinação, coleta de sangue e 

eutanásia de 

animais; orientação aos cidadãos quanto à prevenção e tratamento de doenças transmitidas por vetores; 

participação em reuniões, capacitações técnicas e eventos de mobilização social; participação em ações 

de desenvolvimento das políticas de promoção da qualidade de vida. 
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ANEXO V 

 

                                RECURSO DE PROVA – EDITAL 03/2020 

 

Nome: 
CPF: 

Data: 
Recurso: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:  

 

 

 


