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INSTITUTO GNOSIS 
EDITAL Nº 04/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, TÉCNICO DE SAÚDE 

BUCAL, CIRURGIAO DENTISTA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO E FARMACÊUTICO 
 

O INSTITUTO GNOSIS, através deste Edital, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado 
destinado a seleção e a formação de cadastro de reserva para Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Saúde 
Bucal, Auxiliar Administrativo, Técnico de Saúde Bucal, Técnico de Enfermagem, Enfermeiro, Cirurgiao Dentista, 
Farmacêutico, sob o regime jurídico estabelecido pela CLT, para atuação na Estratégia Saúde da Família (ESF), sob 
a gestão do Instituto Gnosis, no Município do Rio de Janeiro, na Área Programática 2.2. O mesmo realiza- se em 
cumprimento ao Contrato de Gestão firmado entre o Instituto Gnosis, Organização Social em Saúde, e o 
Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. Este processo seletivo simplificado, organizado pelo Instituto Gnosis, será regido por este Edital, seus 
anexos, eventuais Atos e Retificações. 
1.2. O Cadastro de Reserva de Pessoal objeto do presente Processo Seletivo Público somente será utilizado pelo 
Instituto Gnosis quando do esgotamento do cadastro de reserva ou o término do prazo de validade dos 
processos seletivos que ainda estejam, vigentes, ou o que vier a ocorrer primeiro. 
1.3. Os candidatos integrantes do Cadastro de Reserva de Pessoal serão convocados conforme necessidade e 
conveniência do INSTITUTO GNOSIS, de acordo com a classificação obtida, por emprego e cargo, para 
comprovação dos requisitos exigidos para o cargo, convocação para as demais etapas, bem como para os 
procedimentos pré-admissionais, todos de caráter eliminatório. 
1.4. O ANEXO I – Cronograma de Eventos – descreve as datas previstas para as realizações dos eventos do 
Processo Seletivo Público; 
1.5. O ANEXO II – Tabela de Cargos, Nível de Escolaridade, Requisitos e Vagas – apresenta o nome do cargo, 
escolaridade, pré-requisito mínimo exigido para execução do cargo; 
1.6. O ANEXO III - Conteúdos Programáticos - descreve os conteúdos programáticos de cada disciplina para 
cada cargo; 
1.7. O ANEXO IV – Mapa de Território – Área de Planejamento/Microárea – por Clínica/Posto e Ruas Adstritas 
– delimita a área de atuação e residência do agente Comunitário de Saúde (ACS) por área de 
Planejamento/Microárea, relação das ruas que o candidato ao cargo de ACS deverá comprovar que reside. 
1.8. O ANEXO V – Endereço das Unidades da CAP 2.2 – indica o endereço dos postos de atendimento da Área 

Programática 2.2. 
1.9. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar na página do Processo Seletivo Público, 
endereço eletrônico http://www.institutognosis.com.br, todas as etapas do certame mediante observação do 
cronogramas de eventos (anexo IV). 
1.10. Não será enviada nenhuma correspondência durante a realização das etapas de seleção do Processo 
Seletivo Público por correios (ECT), por SMS ou por e-mail, salvo na hipótese prevista no item 6.4. 
1.11. 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. 
1.12. Toda menção a horário neste edital terá como referência o horário oficial de Brasília/DF. 
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2. DO EMPREGO: 
 

ESCOLARIDADE CARGO 
CADASTRO 

DE RESERVA 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
SALÁRIO 
BASE (R$) 

SUPERIOR 
COMPLETO 

CIRURGIAO DENTISTA  
SIM 

 
40H 

 
5.976,66 FARMACÊUTICO 

ENFERMEIRO 

 

 
MÉDIO/TÉCNICO 

COMPLETO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

 
 
 

SIM 

 
 
 

40H 

 
1.220,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.220,00 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.241,26 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 1.655,06 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.655,06 

 

2.1. Atribuições específicas nas Áreas de atuação da Estratégia de Saúde da Família (ESF): 
2.1.1. Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob 
supervisão do gestor municipal; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; registra, para fins exclusivos de 
controle e planejamento das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e outros agravos; estimular a 
participação da comunidade nas políticas voltadas para a área de saúde; realizar visitas domiciliares periódicas 
para monitoramento de situações de risco à família; participar em ações que fortaleçam os elos entre o setor e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida, conforme artigo 3º da Lei 11.350 de 05/10/2006. 
2.1.2. 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. 
2.1.3. Auxiliar de Saúde Bucal 
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 TSB nos procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; organizar a agenda da clínica; realizar atividades de assistência na demanda 
programada e espontânea (acolhimento) regulamentados no exercício de sua profissão na USF; acompanhar, 
apoiar e desenvolver atividades referente à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; realizar visitas 
domiciliares quando necessário. 
2.1.4. Técnico de Saúde Bucal 
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 ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; 
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participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF; realizar 
atividades comunitárias; realizar visitas domiciliares. 
2.1.5. Técnico de Enfermagem 
Participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, etc); realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 
conforme planejamento da equipe; realizar atividades comunitárias; realizar visitas domiciliares; participar do 
gerenciamento dos insumos necessário para o adequado funcionamento da USF; realizar visitas domiciliares 
quando necessário. 
2.1.6. Cirurgiao Dentista 
Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal; realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento 
das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e 
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, 
com resolubilidade; encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, 
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; realizar 
atividades de assistência na demanda programada e espontânea (acolhimento) regulamentados no exercício de 
sua profissão na CF ou CMS; coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; acompanhar 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; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do TSB, ASB e demais 
componentes da equipe de saúde da Família (ESF); realizar supervisão técnica do Técnico de Saúde Bucal e 
Auxiliar de Saúde Bucal; participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 
da CF ou CMS; realizar atividades comunitárias; realizar visitas domiciliares. 
2.1.7. Farmacêutico 
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 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 dispensa medicamentos e insumos, com garantia da quantidade 
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 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 morbimortabilidade 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 caos 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. 
2.1.8. Enfermeiro 
Realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 
nos demais espaços comunitários; realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e 
prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras 
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normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais; realizar 
atividades de assistência na demanda programada e espontânea (acolhimento); planejar, gerenciar, coordenar 
e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação 
permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; contribuir e participar das atividades de Educação 
Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ASB, TSB e demais componentes da Equipe de Saúde da Família (ESF); 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Clínica de Saúde da 
Família; realizar consultas de enfermagem aos usuários de sua área adstrita incluindo a puericultura 
(acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças desde o nascimento), o pré-natal, o atendimento 
em saúde da criança, saúde da mulher e saúde mental, observadas as disposições legai das profissão e conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministérios da Saúde, os gestores estaduais, os 
municipais; realização de exames ginecológicos e coleta do exame citopatológico do colo uterino (quando 
necessário); realizar ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, seguindo protocolos clínicos 
específicos; realizar atividades comunitárias; realizar visitas domiciliares; realizar atividades de avaliação 
epidemiológica e vigilância em saúde na área sob sua responsabilidade; realizar busca ativa das doenças 
infectocontagiosas; promover a imunização de rotina e em campanhas de vacinação, das crianças e gestantes 
encaminhando-as ao serviço de referência quando necessário; promover o acesso ao planejamento familiar dos 
casais na área adstrita; promover saúde integral incluindo aspectos psicológicos e sociais envolvidos ao processo 
de adoecimento. 
2.2. Os candidatos serão contratados sob Regime Jurídico CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), conforme 
artigo 443, não possuindo direito à estabilidade, restando o preenchimento condicionado a oportunidade e 
conveniência do Instituto Gnosis, durante o prazo de validade desta Seleção Pública. 
2.2.1. Os candidatos cumprirão carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. A definição do horário de 
trabalho de cada profissional será feita posteriormente, pela SMS/Coordenadoria de Saúde da AP 2.2 ou pelo 
Gestor local da Unidade, conforme necessidade de serviço. 
2.2.2. Os candidatos convocados ficarão sujeitos ao contrato de experiência de até 90 (noventa) dias, período 
pelo qual será avaliado, nos termos do artigo 445 da CLT. 
2.3. Os vencimentos mensais, que serão pagos pelo Instituto Gnosis, encontram-se na tabela acima exposta a e 
encontram-se de acordo com piso salarial definido pela SMS/RJ vigente à época da contratação. 
2.3.1. Além do vencimento mensal, poderão ser oferecidos benefícios, conforme previsto em Contrato de 
Gestão, firmado entre o Instituto Gnosis e o Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). 
2.3.2. A eventual insalubridade será paga para aqueles cargos cujas atividades são desenvolvidas em áreas 
insalubres, conforme legislação do Ministério do Trabalho e Emprego regulamentada pela NR 15 (atividades e 
operações insalubres, validada pela Portaria nº 3.214/78 e a descrição técnica do local). 

 

3. INSCRIÇÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
3.1. Será admitida a inscrição de pessoa portadora de necessidades especiais, nos termos da Lei Municipal 2.111 
de 10 de novembro de 1994, ficando o respectivo deferimento condicionado ao cumprimento do disposto na 
Lei Municipal n. 645 de 05 de novembro de 1984 e no Decreto Municipal n. 5.890 de 16 de junho de 1986. 
3.2. É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de se inscrever neste Processo 
Seletivo Público, desde que as funções sejam compatíveis com a deficiência. 
3.3. É considerada pessoa portadora de necessidades especiais aquela que se enquadra nas especificações do 
Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 
3.4. Participarão deste Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao conteúdo, a todas as etapas, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos 
os demais candidatos. 
3.5. Os candidatos com deficiência que no ato da inscrição especificarem sua necessidade de tratamento 
diferenciado no dia da prova, deverão ainda requerê-lo no ato da inscrição em formulário próprio, que será 
disponibilizado pelo Instituto Gnosis. 
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3.6. Os candidatos que se declararem pessoas portadoras de necessidades especiais, se aprovados neste 
Processo Seletivo, terão seus nomes publicados em lista à parte e também na lista geral de classificação. 
3.7. Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição conforme as instruções constantes deste 
Item não serão considerados como tal. 
3.8. Os candidatos inscritos como pessoa portadora de necessidades especiais e aprovados nas etapas deste 
Processo Seletivo, serão convocados pelo Instituto Gnosis, para perícia médica, com a finalidade de avaliação 
quanto à configuração da deficiência e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência declarada. 
3.9. Será excluído da Lista Especial / Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada, (declarado como não apresentando deficiência pelo órgão de saúde 
encarregado da realização da perícia), passando a figurar somente na Lista Geral. Será excluído deste Processo 
Seletivo o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições dos cargos. 
3.10. Os candidatos aprovados serão submetidos à perícia médica promovida por equipe multiprofissional 
designada pelo Instituto Gnosis, que verificará a deficiência, bem como dentro do período de experiência, sobre 
a incompatibilidade entre as atribuições do emprego e a deficiência apresentada, nos termos do artigo 43 do 
Decreto Federal nº 3298/99 e suas alterações. 
3.11. No dia da perícia médica o candidato deverá comparecer munido dos exames comprobatórios da 
deficiência apresentada, atestando a espécie e o grau/nível de deficiência, com referência ao código de 
classificação internacional de doenças (CDI-10), nos termos do artigo 43 do Decreto Federal nº 3298/99 e suas 
alterações. 
3.12. Nos casos de inobservância do dispostos no item 3.11, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará na perda do direito às vagas em tais condições. 
3.13. O candidato PCD, reprovado na perícia médica, por não ter sido considerado deficiente, permanecerá na 
lista geral de classificação do emprego escolhido, deixando de figurar na lista dos candidatos portadores de 
deficiência. 
3.14. O candidato que se declarar PCD e que for reprovado na perícia médica em virtude de incompatibilidade 
da deficiência com as atribuições do emprego será eliminado. 

 

4. DOS REQUISITOS: 
4.1. São considerados requisitos fundamentais para inscrição aos cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar 
Administrativo, Técnico(a) de Saúde Bucal, Técnico(a) de Enfermagem, Enfermeiro(a), Cirurgião Dentista, 
Farmacêutico(a): 
4.1.1. Ter o ensino médio completo para os cargos de nível médio, apresentar certificado de conclusão (junto 
ao histórico escolar), publicação em Diário Oficial ou declaração de conclusão no ato da inscrição; 
4.1.2. Ter o curso técnico completo para os cargos de nível técnico, apresentar o certificado de conclusão do 
curso técnico; 
4.1.3. Ter o ensino superior completo para os cargos de nível superior, apresentar certificado ou declaração 
de conclusão e certificado de especialização (se para o cargo for obrigatório) no ato da inscrição; 
4.1.4. Ter conhecimentos básicos de informática e manuseio de computador, que permitam a utilização deste 
equipamento como um dos instrumentos de trabalho diário; 
4.1.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da inscrição; 
4.1.6. Apresentar documentação regular: identidade, CPF e título de eleitor; 
4.1.7. Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se o candidato for do sexo masculino, também deverá estar 
em dia com as obrigações militares; 
4.1.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, que será comprovada por meio de 
exame médico, quando dos exames de pré-admissão. 
4.1.9. 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. 
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4.2. São considerados requisitos fundamentais para inscrição ao Cargos de Enfermeiros e Cirurgiões 
Dentistas, além dos elencados no item 4.1 ter um dos títulos abaixo: 
 
4.2.1. Ter o título de especialista em Saúde da Família;  
4.2.2. Certificado de conclusão de pós graduação lato sensu aos moldes de residência em Saúde da Família, 
Saúde Pública ou Saúde Coletiva;  
4.2.3. Certificado de conclusão de pós graduação lato sensu em Saúde da Família, Saúde Pública ou Saúde 
Coletiva; 
4.2.4. Certificado de conclusão de pós graduação stricto sensu em Saúde da Família, Saúde Pública ou Saúde 
Coletiva. 

 
4.3. São considerados requisitos fundamentais para inscrição ao Cargos de Agente Comunitário de Saúde, 
além dos elencados no item 4.1: 
4.3.1. Ser morador da área/território coberta pela unidade de saúde da família para a qual está se candidatando, 
conforme Anexo V, comprovado através de comprovante de residência atualizado, em atendimento ao disposto 
na Lei 11.350 de 05/10/2006. 

4.3.2. O candidato deverá, obrigatoriamente, residir na Área de Planejamento em que irá concorrer a vaga 
para atuar na área de abrangência, conforme previsto pela Lei nº 11.350/06, desde a data de publicação do 
presente Edital. 
4.3.3. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde poderá ser designado ao exercício de suas funções 
para qualquer uma das equipes da Unidade de Saúde da área de abrangência especificada neste Edital para 
qual se inscreveu, não podendo o mesmo escolher seu local de lotação; 
4.3.4. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde que não tiver comprovado sua residência 
conforme item 1.8, será eliminado do Processo Seletivo Público. 
4.3.5. A mudança de residência para localidade diversa da abrangida por este Edital implicará na 
desclassificação do candidato; 
4.3.6. Se, após aprovado, o candidato já contratado, mudar de residência para localidade diversa da abrangida 
por este Edital, o vínculo empregatício será desconstituído; 

 

5. DAS INSCRIÇÕES: 
5.1. As inscrições para os cargos de cirurgião dentista, farmacêutico, enfermeiro, técnico de saúde bucal,  
técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e auxiliar administrativo, ocorrerão nos dias e locais 
especificados abaixo nos horários de 11h às 16h. 
 
Ressaltamos que EXCEPCIONALMENTE no dia 17/09/2019 as inscrições ocorrerão nos horários de 10h às 15h. 
 

CARGO DATAS LOCAIS 

CIRURGIAO DENTISTA 
11/09/2018 E 
12/09/2018 

AV DAS AMERICAS, 11889 - SALA 302 - 
BARRA DA TIJUCA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13/09/2018 E 
14/09/2018 

RUA CONDE DE BONFIM, 764 - TIJUCA 
FARMACEUTICO 

ENFERMEIRO 17/09/2018 E 
18/09/2019 

RUA CONDE DE BONFIM, 764 - TIJUCA 
TECNICO DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 



7 

 

 

 
 

5.2. No que diz respeito as inscrições para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, serão realizadas do dia 
11/09/2018 a 18/09/2018 das 14h às 17h nos endereços das unidades dispostas no Anexo VI, pelo período 
abaixo Somente serão aceitas inscrições para os candidatos que residam nos endereços descritos conforme 
Anexo V – Mapa de Território. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. É de responsabilidade de cada candidato, antes de efetuar a inscrição, certificar-se de que preenche 
todos os requisitos estabelecidos no item 4 deste Edital; 
5.4. Não será permitida mais de uma inscrição por candidato; 
5.5. O candidato deverá preencher com LETRA DE FORMA LEGÍVEL o Formulário de Inscrição, fornecendo todas 
as informações solicitadas; 
5.6. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes DOCUMENTOS ORIGINAIS E CÓPIAS QUE 
SERÃO ANEXADAS A INSCRIÇÃO: 
5.6.1. DOCUMENTO COM FOTO – Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação, emitida após à Lei 9.503/97, 
ou carteira de trabalho e previdência social (CTPS); 
5.6.2. Comprovante de escolaridade conforme especificado no item 4 deste edital; 
5.6.3. Comprovante de residência atual (últimos dois meses) sendo contas de luz, gás ou telefone, em nome 
do candidato. Caso o candidato não possua comprovação de residência em nome próprio poderá apresentar 
comprovante de parente/terceiro, junto com um comprovante de residência (ex: conta de banco, lojas e etc) 
em nome do próprio e que conste o mesmo endereço. 
5.6.4. Não serão aceitos declaração da associação de moradores como comprovante de residência. 
5.7. O candidato, no ato da inscrição, receberá comprovante de sua inscrição, que deverá ser apresentado em 
todas as etapas do processo seletivo; 
5.7. Não serão aceitas inscrições por procuração, correspondência, fax, mídia eletrônica e/ou realizada fora do 
período de inscrição ou do local estabelecidos pelo edital; 
5.8. Serão de inteira responsabilidade do candidato todas as informações prestadas no Formulário de 
Inscrição, ficando também ciente de que as mesmas deverão ser certificadas por meio de documentação 
comprobatória na Segunda Etapa deste Processo Seletivo; 
5.9. Será, ainda, de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos 
pertinentes a este processo seletivo, disponíveis no site: www.institutognosis.com.br. 
5.10. A inscrição é gratuita. 
5.11. O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita as regras do Edital. Caso 
aprovado, classificado e convocado, no momento oportuno deverá entregar os documentos comprobatórios 
dos requisitos exigidos para o emprego por ocasião de contratação. 

 

6. DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA: 
6.1. As informações quanto a data, horário e local de prova estarão disponíveis no site do Instituto Gnosis em 
21/09/2018.As informações sobre os respectivos locais de provas e a relação de candidatos por local de 

 
INSCRIÇÃO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
CMS HEITOR BELTRAO 

CMS NILZA ROSA 
CMS CARLOS FIGUEIREDO FILHO 

CF RECANTO DO TROVADOR 
CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA 

CMS CASA BRANCA 
CF ODALEA FIRMO DUTRA 
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prova, ainda estarão disponíveis, no endereço eletrônico www.institutognosis.com.br. 
6.2. O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização de provas como justificativa de 
sua ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo Público; 
6.3. Depois de realizada a primeira convocação para a Entrevista Técnica, eventuais convocações, serão 
realizadas através de contato telefônico, pelos telefones constantes na ficha de inscrição preenchida pelo 
candidato. Nos casos de eventuais dificuldades quanto ao contato com o candidato, a convocação poderá ser 
realizada através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante da inscrição do 
candidato e pelo site do Instituto Gnosis (www.institutognosis.com.br) . 
É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do processo seletivo. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO: 
O Processo seletivo será composto pelas seguintes etapas, sendo: 
(1) Prova Específica/Específica e Redação, caráter eliminatório e classificatório; 
(2) Entrevista, que poderá ser individual ou em grupo, de caráter eliminatório, realizada para todos os cargos, 

a fim de comprovar a formação e registro profissional, bem como para avaliação técnica; 

(3) Avaliação Médica Admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os empregos, 
considerados aprovados e recomendados na Entrevista Técnica, 

(4) Checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos na convocação para admissão. 
 

7.1. Primeira etapa - Prova objetiva/específica e de Redação: 
7.1.1. As provas aplicadas para os níveis técnico e médio serão compostas por questões objetivas e por 2 (duas) 
redações, conforme disposto no ANEXO II. 
7.1.2. Já as provas aplicadas para o nível superior serão compostas por questões específicas e por 1 (uma) 
redação, conforme disposto no ANEXO II. 
7.1.3. O candidato deverá chegar 01 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, levando 
caneta esferográfica preta ou azul, comprovante de inscrição e documento de identificação com foto; 
7.1.4. Os portões serão fechados 15 (quinze) minutos antes do horário limite para entrada, conforme ANEXO 
I. Após este horário não será permitida a entrada de mais nenhum candidato. 
7.1.5. As provas terão início no horário conforme o ANEXO I. 
7.1.6. As provas objetiva/específica e de redação serão de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva 
terá 20 (vinte) questões de múltipla escolha, valendo 50 pontos e a de redação valendo 50 pontos, totalizando 
100 pontos. Já a prova específica terá 20 (vinte) questões de múltipla escolha, valendo 75 pontos e a de redação 
valendo 25 pontos, totalizando 100 pontos. 
Seguem os quadros abaixo: 

 

 
Prova 

 
Quantidade de questões 

Pontuação 
mínima 

Total de pontos por 
prova 

Português 10 questões, valendo 2,5 pontos cada 12,5 25 pontos 

Matemática 10 questões, valendo 2,5 pontos cada 12,5 25 pontos 

Redação 2 questões, valendo 25 pontos cada 25 50 pontos 

Total 50 pontos 100 pontos 
 
 

 
Prova 

 
Quantidade de questões 

Pontuação 
mínima 

total de pontos por 
prova 

Específica 20 questões, valendo 3,75 pontos cada 37,5 75 pontos 

Redação 1 questão 12,5 25 pontos 

Total 50 pontos 100 pontos 
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7.1.7. As provas de Língua Portuguesa e Matemática terão como referência conteúdo do ensino fundamental, 
conforme disposto no ANEXO IV. 
7.1.8. As questões de múltipla escolha da prova objetiva terão 04 (quatro) alternativas e uma única opção 
correta; 
7.1.9. O candidato deverá obter o mínimo de 12,5 pontos (05 questões) na prova de Língua Portuguesa e 12,5 
pontos (05 questões) na prova de Matemática para que tenha a prova de redação corrigida; 
7.1.10. Somente será considerado apto a participar da segunda etapa do processo seletivo (Entrevista), o 
candidato que obtiver a pontuação mínima exigida em cada prova: Língua Portuguesa (12,5 pontos), 
Matemática (12,5 pontos) e redação (25 pontos), conforme item 7.1.6 deste edital. 
7.1.11. A prova específica terá como referência conteúdo da categoria escolhida. 
7.1.12. As questões de múltipla escolha da prova específica terão 04 (quatro) alternativas e uma única opção 
correta; 
7.1.13. O candidato deverá obter o mínimo de 37,5 pontos na prova específica para que tenha a prova de 
redação corrigida; 
7.1.14. Somente será considerado apto a participar da segunda etapa do processo seletivo, o candidato que 
obtiver a pontuação mínima exigida em cada prova: Específica (37,5 pontos), Redação (12,5 pontos). 

7.1.15. A relação das notas dos aprovados na primeira etapa será divulgada no site do Instituto Gnosis: 
www.institutognosis.com.br, conforme ANEXO I estará ordenada por ordem de classificação na unidade 
escolhida por cada candidato (no caso dos Agentes Comunitários de Saúde) e por ordem de classificação de 
acordo com as categorias. 
7.1.16. Não serão computadas as questões não respondidas, rasuradas e/ou que tiverem mais de uma 
alternativa assinalada como resposta. 
7.1.17. Somente após 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão resposta e retirar- 
se do recinto. O caderno de provas não poderá ser levado pelos candidatos. 
7.1.18. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados juntos, quando todos tiverem 
concluído a prova e assinado a folha de presença de sua respectiva sala. Esses candidatos também não poderão 
levar o caderno de provas. 

 

7.2. Segunda etapa — Entrevista Técnica: 
7.2.1. A entrevista técnica tem por objetivo avaliar o desempenho do candidato frente a situações problemas, 
em especial, os aspectos relacionados à formação acadêmica para o exercício da profissão e demais condições, 
motivação, liderança, iniciativa, criatividade, ética, organização, capacidade de comunicação, habilidade com 
trabalho em equipe. 
7.2.2. Todos os candidatos que obtiverem a pontuação mínima exigida participarão da entrevista. 
7.2.3. A relação dos candidatos classificados para a entrevista será divulgada conforme disposto em ANEXO I 
no site: www.institutognosis.com.br, e incluirá o respectivo horário e local da entrevista; 
7.2.4. O cronograma de horário das entrevistas será informado junto com a relação de candidatos habilitados 
para a mesma. 

7.2.5. O candidato deverá chegar ao local da entrevista com 30 (trinta) minutos de antecedência; 
7.2.6. Nesta etapa, o candidato deverá apresentar e entregar cópia simples do seguinte documento: 
- Documento de identificação com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação ou Carteira de 
Trabalho); 
O candidato que faltar a entrevista ou não estiver com todos os documentos relacionados no item ou chegar APÓS o 
horário agendado, será desclassificado do processo seletivo; 
7.2.7. A entrevista tem caráter classificatório e eliminatório, valendo 100 (cem) pontos; 
7.2.8. A pontuação mínima para aprovação na entrevista e para continuar no processo seletivo será de 60 
(sessenta) pontos; 
7.2.9. As entrevistas serão realizadas por técnicos do Instituto Gnosis. 

 

http://www.institutognosis.com.br/
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8. Da classificação final 
8.3.1. A nota final será a média ponderada dos pontos totais das provas da primeira etapa (PESO 1) e dos pontos 
da entrevista da segunda etapa (PESO 2). 
8.3.2. Havendo empate, este será resolvido com prioridade para o candidato com idade maior; respeitando a 
Lei do Idoso (10.741/2003). 
8.3.3. Havendo empate entre as idades o critério de desempate será a nota da entrevista. 
8.3.4. A classificação final será divulgada conforme ANEXO I no site: www.institutognosis.com.br. 

 

9. DOS RECURSOS 
9.1. O candidato poderá apresentar recurso da prova objetiva/específica, relativamente ao gabarito, à 
formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente fundamentado e instruído com a referência 
bibliográfica. 
9.2. Os recursos deverão ser apresentados na sede do Instituto Gnosis no endereço: Av das Americas, 11889 – 
Sala 302 – Barra da Tijuca, conforme ANEXO I, utilizando formulário próprio, disponível no local, o dia e horário 
devem ser acompanhados no site www.institutognosis.com.br 
9.3. O recurso será individual, com indicação da questão em que o candidato se julgar prejudicado. 
9.4. Não serão admitidos recursos para a Prova de Redação e para a Entrevista. 
9.5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo ou da forma estipulada neste 
Edital. 
9.6. Após o julgamento dos recursos, a banca examinadora poderá efetuar alterações no gabarito preliminar ou 
anular questões. Os pontos correspondentes às questões da prova que porventura forem anuladas serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
9.7. O resultado dos recursos será divulgado conforme disposto no ANEXO I e estará disponível no site: 
www.institutognoisis.com.br e na sede do Instituto Gnosis. 
9.8. O Gabarito, após a interposição dos recursos, o dia e horário devem ser acompanhados no site 
www.institutognosis.com.br 
9.9. Os candidatos aprovados, mas não classificados para a entrevista de acordo com a listagem inicial poderão 
ser chamados para realização de entrevista, caso os recursos impetrados gerem alguma alteração na 
classificação. 
9.10. Conforme data disposta no ANEXO I, será divulgado o resultado final do Processo Seletivo; que estará 
disponível no mesmo dia no site: www.institutognoisis.com.br e na sede do Instituto. 

 

10 . DA EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO 
Será excluído do processo seletivo, a qualquer momento, o candidato que: 
10.1. Faltar ou chegar atrasado a qualquer etapa do processo seletivo; 
10.2. Apresentar declaração ou documentação falsa; 
10.3. Deixar de apresentar os documentos necessários; 
10.4. Quando convocado, deixar de se apresentar ou não cumprir os prazos indicados; 
10.5. Ausentar-se do recinto onde está sendo realizada a seleção sem permissão; 

10.6. Manter conduta desrespeitosa com qualquer dos examinadores, coordenadores, fiscais ou autoridades 
incumbidas da realização das etapas do processo seletivo; 
10.7. Fizer uso de aparelhos sonoros, fonográficos ou de registro, calculadoras, celulares ou relógios digitais, 
durante a realização das etapas deste processo seletivo. 
10.8. Não cumprir a quaisquer determinações constantes nos itens deste Edital. 

 

11. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
11.1. Os candidatos serão convocados por ordem de classificação e conforme a necessidade de reposição de 
colaboradores descritos neste Edital e abertura de novas vagas. 
11.2. O candidato aprovado e classificado de acordo com os critérios deste Edital de dentro dos limites previstos 
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e definidos neste Processo Seletivo, será convocado, pelo Instituto Gnosis, segundo a conveniência e 
oportunidade, através dos telefones e endereços eletrônicos disponíveis na ficha do candidato, e na sua 
eventual impossibilidade de contato, através de correspondência direta, por meio de Carta ou Telegrama com 
aviso de Recebimento (AR) encaminhado para o endereço informado no ato da inscrição e através do site 
www.institutognoisis.com.br, para a realização do exame médico e comprovação de requisitos, obedecida à 
rigorosa ordem final de classificação, ambos de caráter eliminatório. 
11.3. As vagas disponibilizadas serão de preenchimento imediato. Os candidatos aprovados para estas vagas 
deverão comparecer a sede do Instituto Gnosis, para fins de realização de Exame Admissional e Contratação 
conforme data disposta no ANEXO I. Para tal devem levar todos os documentos estabelecidos no item 4.5 deste 
Edital e outros complementares a serem divulgados durante a entrevista. 
11.4. Os candidatos classificados no Processo Seletivo e não habilitados na inspeção de saúde (exame 
admissional) serão eliminados. 
11.5. No ato da contratação, os candidatos deverão apresentar ORIGINAIS e CÓPIAS SIMPLES dos seguintes 
documentos (frente e verso legíveis): 

  a) RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de última convocação, PIS/PASEP; 
b) Certificado de Reservista para candidatos, do sexo masculino, maior de 18 (dezoito) anos; 
c) Certidão de Nascimento/Casamento ou averbação de desquite/divórcio/união estável; 
d) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 (vinte e um) anos de idade; 
e) 01 (uma) cópia da carteira de Vacinação Pessoal, constando vacina antitetânica e contra Hepatite B  
(REGULARIZADA); 
f) Carteira de Vacinação de filhos até 06 (seis) anos de idade (atualizada conforme calendário oficial do 
 Ministério da Saúde); 
g) Diploma ou Certificado do nível de escolaridade e Especializações requisitado pelo emprego; 
h) Comprovante de residência atual (no máximo os últimos 2 (dois) meses). 
i) CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) – Pode ser retirado em qualquer agencia da Previdencia Social 

 

12. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS 
O candidato aprovado e classificado de acordo com os critérios deste Edital de dentro dos limites previstos e 
definidos neste Processo Seletivo, será convocado, pelo Instituto Gnosis, segundo a conveniência e oportunidade 
de abertura de vaga. 
 
13. DA DEMISSÃO 
 
13.1. Será demitido da Estratégia Saúde da Família, a qualquer momento após a contratação, o profissional que: 
13.1.1. Não residir ou deixar de residir na comunidade, nos casos dos colaboradores cujos cargos são de 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, tendo em vista SER REQUISITO INDISPENSÁVEL, o empregado residir 
próximo da Unidade de Saúde; 

13.2. Não tiver disponibilidade de 40 (quarenta) horas semanais dentro do horário de funcionamento das 
unidades. Não apresentar bom desempenho nas atividades, conforme as metas estabelecidas pelo Instituto 
Gnosis e pela SMS-RIO; 
13.3. Apresentar incapacidade para desempenhar as funções e atividades do cargo, incorrer em desídia, 
advertidas pelo Instituto Gnosis e também pela gerência da unidade onde está lotado o colaborador; 
13.4. Toda demissão só será efetivada após avaliação prévia e conjunta do Instituto Gnosis. 

 

14. DA VALIDADE 
 

14.1. O banco de selecionados formado pelo processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, podendo, se necessário, 
ser prorrogado por igual período. A validade será menor no caso de o banco se esgotar. 

14.2. A validade do banco formado por esta seleção começará a contar a partir da data de divulgação do resultado final. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a plena aceitação das condições estabelecidas neste regulamento; 
 

15.1. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção ou após contratação, caso seja detectada 
descumprimento deste edital, o candidato será automaticamente eliminado do processo seletivo ou desligado 
da unidade de saúde da família; 

15.2. A aprovação neste processo seletivo não assegura o direito de ingresso automático para as funções, mas, 
apenas a expectativa de ser nele admitido quando houver a vaga, seguindo a ordem de classificação por área, 
conforme ANEXO II. 
15.3. Os casos omissos serão analisados pela COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2018. 
 

 
Marcelo Dibo 

 
 

Diretor Presidente 
Instituto Gnosis 


