CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - HOSPITAL REGIONAL DE
DIVINOLÂNDIA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 02/2022
ABERTURA
O CONDERG através de sua Superintendente Cristiane de Paiva Trevisan, no uso de suas
atribuições e prerrogativas legais, divulga e estabelece normas para a abertura das inscrições para
realização de PROCESSO SELETIVO DE PROVAS PARA LOTAÇÃO CONDERGDIVINOLÂNDIA/AGUAÍ/TAMBAÚ-SP, em datas, locais e horários a serem definidos, destinado a
selecionar candidatos para provimento de empregos, providos sob regime da Consolidação das
Leis Trabalhistas – CLT.Visando selecionar candidatos para o preenchimento de funções especificadas
no Anexo I deste Edital. O Processo Seletivo será regido pelas instruções a seguir:
1 – DAS FUNÇÕES
1.1 – As Funções a serem providos, os requisitos mínimos, a carga horária mínima, o salário base, as vagas e a
taxa de inscrição, são os seguintes:

CARGO

LOTAÇÃO – HOSPITAL REGIONAL DE DIVINOLÂNDIA-SP
VAGAS
REQUISITOS/
CARGA
SALARIO
ESCOLARIDADE
HORARIA
BASE
SEMANAL
R$

AUXILIAR SERVIÇO
DE FARMACIA

01

Ensino Médio
Completo e
Conhecimentos de
Informática
Ensino Médio
Completo com curso
Técnico de
Enfermagem e registro
no COREN estado de
SP

TECNICO DE
ENFERMAGEM

01

OPERADOR DE
TELEMARKETING

01

Ensino Médio
Completo e
Conhecimentos de
Informática

FONOAUDIOLOGO

01

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA

02

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

01

MONITOR

01

TAXA DE
INSCRIÇÃ
O

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho.
12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho

R$1208,79
+
Insalubridade

R$ 20,00

R$1261,51
+
Insalubridade

R$ 20,00

36 horas
semanais

R$1190,01
+
Insalubridade

R$ 20,00

Ensino Superior em
Fonoaudiologia/Regist
ro no CRFA estado de
SP

Mínima 20 horas
Máxima 40 horas
semanais

3.490,75
por 40 horas
+
Insalubridade

R$ 20,00

Ensino médio
completo; curso
técnico ou tecnólogo
em radiologia
completo; Registro no
CRT/SP ativo.
Ensino Superior
Terapia Ocupacional;
Registro no Conselho
– CREFITO estado de
SP

24 horas
semanais.

R$ R$ 1.913,5
6+
periculosidade

R$ 20,00

Mínima 20 horas
Máxima 30 horas
semanais

2.855,32
por 30 horas
+
Insalubridade

R$ 20,00

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho.

R$ 1.171,12
+
Insalubridade

R$ 20,00

Ensino Médio
Completo
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LOTAÇÃO – CONDERG –AGUAÍ-SP
CARGO

VAGAS

REQUISITOS/
ESCOLARIDADE

CARGA
HORARIA
SEMANAL

SALARIO
BASE
R$

TAXA DE
INSCRIÇÃO

AUXILIAR DE
CONSULTORIO
DENTARIO

01

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho.

1.217,37
+
Insalubridade

R$ 20,00

AUXILIAR DE
SERVIÇOS DE
FARMACIA

01

Ensino Médio
Completo/Curso de
Auxiliar em Saúde
Bucal E REGISTRO
NO CRO.
Ensino Médio
Completo e
Conhecimentos de
Informática

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho.

R$1208,79
+
Insalubridade

R$ 20,00

TECNICO DE
ENFERMAGEM

01

Ensino Médio
Completo com curso
Técnico de
Enfermagem e
registro no COREN
estado de SP

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho.

R$1.457,28
+
Insalubridade

FARMACEUTICO

01

Ensino Superior em
Farmácia/Registro
no no CRF-SP

MINIMO DE 20
HORAS
SEMANAIS/
MAXIMO 40
HORAS
SEMANAIS

R$2624,14
(referente a
40hs
semanais)
+
Insalubridade

R$ 20,00

FONOAUDIOLOGA

01

Ensino Superior em
Fonoaudiologia/Regi
s -tro no CRFA

20 horas
semanais

R$1728,04
+
Insalubridade

R$ 20,00

BIOMEDICO

01

Ensino Superior
completo em
Biomedicina e
registro no CRBM

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho

R$2929,43
+
Insalubridade

R$ 20,00

R$ 20,00

LOTAÇÃO – CONDERG –TAMBAÚ-SP
CARGO

VAGAS

AUXILIAR DE
SERVIÇOS DE
FARMACIA

01

REQUISITOS/
ESCOLARIDADE
Ensino Médio
Completo e
Conhecimentos de
Informática

CARGA
HORARIA
SEMANAL

SALARIO
BASE
R$

12/36 horas ou 40
Horas semanais.
Conforme escala
de trabalho.

R$1092,25
+
Insalubridade

TAXA DE
INSCRIÇÃO
R$ 20,00

1.2 – Dentro do sistema de gestão o candidato aprovado poderá ser deslocado para outras atividades do
CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista,
dentro das mesmas funções. (Em outras unidades do Consorcio, seja em Divinolândia, Aguai, Tambaú ou
qualquer outro município que o CONDERG tenha atividades).
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1.3 - As atribuições e funções inerentes a cada cargo estão detalhadas no Anexo I.
2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 - O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será organizado
pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda., bem como regido pelas instruções especiais constantes do
presente Edital, elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal vigentes e pelas
normas cabíveis que vierem a surgir.
2.2 - O Processo Seletivo compreenderá na primeira etapa a aplicação de Prova Escrita Objetiva de caráter
classificatório, para todos os cargos.
2.3 - As provas serão realizadas por cidade conforme lotação do cargo, por definição conjunta do CONDERG
– Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital
Regional de Divinolândia e a empresa organizadora, OMNI Concursos Públicos Ltda.
2.4 - O edital completo e respectivas retificações serão publicadas no site www.omniconcursospublicos.com.br
e www.conderg.org.br
2.5 - Os meios oficiais de divulgação dos atos deste PROCESSO SELETIVO são CONDERG -Hospital
Regional de Divinolândia, localizada na Avenida Leonor Mendes de Barros, 626, Divinolândia/SP, no jornal
“A Imprensa” com circulação no município, bem como nos sites www.conderg.org.br
www.omniconcursospublicos.com.br e órgão oficial da imprensa.
2.6 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Processo Seletivo e a divulgação desses documentos através do site
www.omniconcursospublicos.com.br e demais meios oficiais de divulgação definidos no item 2.5.
2.7- Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Brasília.
3 – REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1 - São condições para inscrição:
3.1.1 - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do Decreto Federal 70.436/72.
3.2 - São requisitos para contratação:
3.2.1 - Ser aprovado neste Processo Seletivo;
3.2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máximo de 74 (setenta e quatro) anos
3.2.3 - Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições da Cargo mediante confirmação de exame
médico admissional;
3.2.4 - Estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
3.2.5 - Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
3.2.6 - Atender as condições de escolaridade e requisitos do Cargo;
3.2.7 - Não ter sido demitido por justa causa do CONDERG nos últimos 05 (cinco) anos, nos termos do art. 137
da Lei Federal nº 8.112/90.
3.2.8 - Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite
acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do
art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários.
3.2.9 - Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, empregos e funções,
e nem estar em idade de aposentadoria compulsória.
3.3 - Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Item 1, deste Edital são essenciais para contratação,
devendo o candidato na ocasião da convocação, apresentar os documentos exigidos no Departamento de
Recursos Humanos do CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João
da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia. No caso do não cumprimento das referidas exigências, o
candidato perderá o direito à vaga.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições serão realizadas pela internet, conforme item 4.2. Não serão admitidas inscrições pelo Correio,
Fax, E-mail ou outra forma diferente da definida no item 4.2.
4.2
Será
admitida
a
inscrição
apenas
via
INTERNET,
no
endereço
eletrônico
www.omniconcursospublicos.com.br a partir do dia 02/06/2022 até o dia 06/07/2022 desde que efetue o
pagamento até o dia 07/07/2022 através de “Boleto Bancário” a ser emitido após o preenchimento do formulário
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eletrônico de inscrição no endereço www.omniconcursospublicos.com.br.
4.2.1 - A inscrição efetuada via internet somente será validada após a constatação do pagamento do boleto
bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital.
4.2.2 - Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores
divergentes.
4.2.3 - A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário.
4.2.4 - É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários de funcionamento da rede
bancária credenciada, para o pagamento da taxa de inscrição.
4.2.5 - Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo
com as opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado.
4.2.6 - A OMNI Concursos Públicos Ltda., não se responsabiliza por inscrições via internet, não recebidas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilite a transferência dos dados, salvo por
culpa exclusiva da instituição organizadora.
4.2.7 - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.omniconcursospublicos.com.br em caso de
dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar a “Área do Candidato” de como realizar a sua
Inscrição, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa através do e-mail
candidato@omniconcursospublicos.com.br e telefone 44-3354-8435 das 14h às 17h.
4.2.8 - Os valores de inscrição pagos em desacordo com o estabelecido neste Edital não serão devolvidos.
4.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória.
4.4 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto, fora do prazo
estabelecido ou que não atenda rigorosamente às disposições contidas neste edital.
4.5 - Não serão aceitas inscrições contendo dados incompletos.
4.5.1 - Os dados cadastrais fornecidos pelos candidatos poderão ser retificados no prazo máximo da data recursal
das Homologações das Inscrições, posteriormente não serão aceitas alterações.
4.6 - Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração, sob hipótese alguma.
4.7 - No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais
relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a OMNI Concursos Públicos Ltda. procederá
à inclusão do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do
comprovante de inscrição Formulário estará em posse do Coordenador da OMNI Concursos Públicos Ltda.
4.8 - A inclusão de que trata o item 4.5 será realizada de forma condicional e será confirmada pela OMNI
Concursos Públicos Ltda., na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência
da referida inclusão.
4.8.1 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 4.5, a mesma será cancelada,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4.9 - Não haverá devolução da quantia paga a título de inscrição, salvo em caso de não realização do Processo
Seletivo pela empresa OMNI Concursos Públicos Ltda.
4.10 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas contidas neste edital.
4.11 - A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição, bem como a
apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época, após processo administrativo em que se
garantam os princípios do contraditório e ampla defesa.
4.12 - A partir do dia 08/07/2022 o candidato deverá conferir no site www.omniconcursospublicos.com.br, se foi
deferido seu requerimento de inscrição.
5 – DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA
5.1 - Do total das vagas ofertadas, 5% (cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, em
cumprimento ao que assegura o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal nº 3.298/99 e
Decreto Federal 9.508/18, observando-se a compatibilidade de condição especial do candidato com as atividades
inerentes às atribuições do cargo para o qual concorre, no prazo de validade do presente Processo Seletivo.
5.2 - Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste Edital resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
5.3 - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no artigo
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5.4 - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99,
participarão do Processo de Seleção Simplificada em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação
das provas.
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5.5 - O candidato portador de deficiência deverá enviar, através da área do candidato no período de 02/06/2022
a 06/07/2022 especificando que deseja concorrer às vagas reservadas.
5.6 -OS PEDIDOS DE VAGAS RESERVADAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA
SERÃO ENVIADOS DE FORMA ELETRÔNICA (VIA ÁREA DO CANDIDATO)
5.6.1 - Para a apresentação eletrônica dos documentos referente aos Pedidos de Vagas Reservadas o candidato
deve acessar a “Área do Candidato” a partir da página www.omniconcursospublicos utilizando o seu CPF e senha
pessoal. Na área do candidato deve localizar a sua inscrição para o evento, clicar em “Mais Informações” e em
seguida no item “PCD- Portador de Deficiência”.
5.6.2 - Os documentos devem ser digitalizados em “frente e verso” no mesmo arquivo em formato PDF em
formato que permita a sua perfeita identificação.
5.7 - Serão considerados somente documentos enviados dentro do prazo estabelecido, sob pena de
indeferimento:
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06 (seis) meses antes do término das inscrições, atestando a
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do
número do CRM do médico responsável por sua emissão,
b) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou ampliada ou leitura de sua
prova, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação dentro do
prazo previsto para envio da documentação.
c) O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de
Sinais, além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá anexar solicitação
d) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial, além do envio da documentação
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da
prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas dissertativas (quando houver) e transcrição
das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;
e) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas, além do envio da
documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, dentro do prazo de envio do laudo.
f) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a
solicitação de atendimento especial a este fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para
essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar
acompanhante, não realizará a prova, deverá encaminhar solicitação com justificativa acompanhada de
comprovação, certidão de nascimento ou atestado médico, dentro do prazo de envio dos documentos.
5.8 - Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas nesse
sistema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para
esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo, ainda, utilizar-se de soroban.
5.9 - Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas nesse sistema.
Sua prova ampliada será em fonte 24.
6.10 - O candidato que encaminhar laudo médico, de acordo com o especificado no item 5.7 letra “a”, e que, não
tenha indicado no ato da inscrição que deseja concorrer às vagas reservadas, automaticamente será considerado
como “concorrendo às vagas reservadas”.
5.11 - Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados neste
Item e seus subitens serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem
como poderão não ter as condições especiais atendidas.
5.12 - O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Item não
poderão interpor recurso administrativo em favor de sua condição.
5.13 - O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação
geral, terá seu nome constante da lista específica de candidatos com deficiência.
5.14 - Ao ser convocado para investidura no cargo, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
credenciado pelo CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da
Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato
como deficiente ou não, e o grau de deficiência incapacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista
de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo
o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.
5.15 - A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original oficial
e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 5.7 deste Capítulo,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.
5.16 - Caberá recurso contra decisão proferida pela perícia Médica do CONDERG – Consórcio de
Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de
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Divinolândia.
5.17 - A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito
a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
5.18 - O laudo médico apresentado terá validade somente para este Processo Seletivo não será devolvido.
5.19 - Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação ou aposentadoria por invalidez.
6 – DAS PROVAS
6.1 - A aplicação de provas do Processo Seletivo Edital nº. 01/2022 será constituída por:
6.1.1 - Prova Objetiva de Múltipla Escolha de caráter classificatório.
6.1.2 - A Prova Objetiva conterá 20(Vinte) questões, com 04 opções de respostas (a,b,c,d) cada, com apenas
uma opção correta, de acordo com a tabela abaixo:
CARGOS

Ensino Médio

DISCIPLINA/CONTEÚDO
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

TOTAL
CARGOS

Ensino Técnico

DISCIPLINA/CONTEÚDO
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

TOTAL
CARGOS

Ensino Superior

DISCIPLINA/CONTEÚDO
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos

TOTAL

QUANTIDADES DE
QUESTÕES
10
05
05
20

PESO

TOTAL

5,0
5,0
5,0

50
25
25
100

QUANTIDADES DE
QUESTÕES
05
05
05
05
20

PESO

TOTAL

5,0
5,0
5,0
5,0

25
25
25
25
100

QUANTIDADES DE
QUESTÕES
05
05
05
05
20

PESO

TOTAL

5,0
5,0
5,0
5,0

25
25
25
25
100

6.1.3 - A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100(cem) pontos.
6.2 - A realização da Prova Objetiva terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para distribuição e
orientações sobre as provas e o preenchimento da Folha de Respostas.
6.3 - O Conteúdo Programático para as Provas Objetivas será apresentado no Anexo II.
6.4 - Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, deverá se manifestar no momento da
prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso junto à banca examinadora.
7 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1 - A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 17/07/2022 as 9h00 em locais que serão
divulgados até 03 (três) dias antes da data de realização da Prova Objetiva, no site
www.omniconcursospublicos.com.br e www.conderg.org.br .
7.1.2 - Os Portões serão fechados as 9h00 e a prova iniciara as 9h00 , recomenda – se que o candidato compareça
ao local com antecedência, portando documento de identidade original e caneta esferográfica transparente azul
ou preta.
7.1.3 - O candidato poderá ausentar-se do local de provas, depois de decorridos 01h (uma hora) do início das
mesmas e poderá levar o caderno de questões.
7.1.4 - Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão retirarse do local simultaneamente.
7.1.5 - O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identificação.
7.1.6 - É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o
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comparecimento no local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade.
7.1.7 - O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas só será permitido no horário estabelecido,
mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição.
7.1.8 - O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC),
certidões de nascimento, títulos eleitorais, CNH (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade, nem cópias de documentos de identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de
entrega de documentos.
7.1.19 - Serão considerados documentos de identidade: Documento de Identidade; Carteira e/ou cédula de
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das
Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal,
valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
7.1.10 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da
ocorrência policial com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro
documento que o identifique. Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta
de assinaturas em formulário próprio de ocorrências.
7.1.11 - A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
7.2 - O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos subitens
7.1.4, 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Processo
Seletivo.
7.2.1 - Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado.
7.2.2 - Será excluído deste Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar documento de identificação exigida;
b) Não devolver a folha de respostas assinada cedida para realização das provas;
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de
permanência estabelecido ou portando caderno de questões ou folha de resposta;
e) For surpreendido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente,
por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, durante a realização da prova.
f) Tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos praticados;
g) Fizer anotações de informação relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões e/ou nas folhas de respostas;
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer
etapa do Processo Seletivo;
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial,
ter o candidato utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado
do Processo Seletivo;
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades
presentes e/ou com outros candidatos;
7.2.3 - Não será permitido ao candidato permanecer no local das Provas Objetivas com aparelhos eletrônicos
ligados (bip, telefone celular, relógio, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.).
Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, deverá estar desligado e, em caso de aparelho telefone celular,
deixar desligado ou retirar a bateria e colocar no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da presente
instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.
7.2.4 - É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda
que detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação.
7.2.5 - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização
de máquinas calculadoras ou similares, anotações, impressos, livros ou qualquer outro material de consulta.
7.2.6 - Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais
predeterminados.
7.2.7 - O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal,
após ter assinado a lista de presença.
7.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, a folha de respostas e não poderá levar o caderno
das questões antes do término do horário da mesma.
7.2.9 - Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das provas resultará
na eliminação automática.
7.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de
Página 7 de 19.

CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - HOSPITAL REGIONAL DE
DIVINOLÂNDIA

afastamento de candidato da sala de provas.
7.3.1 - A condição de saúde do candidato no dia da aplicação das provas será de sua exclusiva responsabilidade,
não haverá segunda chamada por motivo de enfermidade que esteja acometido no dia da prova, e ainda será de
responsabilidade o risco de transmissão de enfermidade aos demais alguma situação de emergência o candidato
será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores
responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio necessário.
7.3.2 - Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não
poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Processo Seletivo.
7.3.3 - No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de
avaliação/classificação.
7.3.4 - As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura óptica.
7.3.5 - As respostas das provas objetivas deverão ser transcritas a caneta transparente de tinta azul ou preta para
a Folha de Respostas, que é o único documento válido para correção eletrônica. Não haverá substituição da Folha
de Respostas ou de qualquer outro material, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da
Administração ou da organização do Processo Seletivo, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas
ERRADAS, as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
7.3.6 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, desde que deferido a
solicitação de atendimento especial a este fim, nos termos do edital, deverá levar um acompanhante, que ficará
em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta
condição que não levar acompanhante, não realizará a prova.
7.3.7 - Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se
deferido o seu pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela
coordenação do Processo Seletivo.
8– DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
8.1.1 - A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em 02 (duas) listas, contendo a Primeira
Lista Geral dos candidatos classificados, e a Segunda Lista somente a classificação das Pessoas com Deficiência.
8.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 da
lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se
subsidiariamente, para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que:
8.2.1 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos. (Quando o cargo exigir)
8.2.2 - Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português. (Quando o cargo exigir)
8.2.3 - O candidato com maior idade, não alcançados pelo Estatuto do Idoso.
8.3 - O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no site do CONDERG – Consórcio de
Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia
e no site da empresa OMNI Concursos Públicos Ltda.

9 – DOS RECURSOS
9.1 - Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados do
primeiro dia subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no
decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, em especial em relação
quanto:
a) Divulgação do edital de abertura.
b) Divulgação do indeferimento das inscrições.
c) Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva.
d) Divulgação da classificação Preliminar após Prova Objetiva.
9.1.1 - Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site
www.omniconcursospublicos.com.br realizar a consulta do andamento de sua inscrição informando seu login e
senha, acessar o Formulário de Recurso que estará disponível apenas no período estabelecido em cada
divulgação, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no
site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo
para acompanhamento da resposta do recurso interposto.
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9.1.1.1 - Para envio de recursos referente ao Gabarito Preliminar, será permitido 01 (um) recurso para cada
questão de prova, sendo enviado de acordo com a numeração selecionada, com argumentação e fundamentação
referente a respectiva questão, caso não for enviado de acordo o disposto neste item, será indeferido conforme
item 9.2.
9.1.2 - No formulário de recurso deverá constar obrigatoriamente a síntese das razões que motivaram a solicitação
do recurso. Não serão aceitos recursos relativos à divulgação já questionada pelo candidato, ou relativo a assunto
já divulgado anteriormente.
9.1.3 - Caso seja necessário o candidato poderá anexar documentos que auxilie na elaboração dos recursos,
sendo obrigatório o anexo do comprovante de pagamento apenas no recurso contra a relação de candidatos.
9.1.4 - Antes de enviar o recurso para análise, o candidato deve fazer a revisão do texto que compõe a síntese
das razões. Após o envio do recurso (protocolado), não será mais possível realizar alterações no conteúdo do
mesmo.
9.2 - Serão INDEFERIDOS os recursos apresentados em desacordo com as especificações estabelecidas no
Formulário de Recurso, bem como recursos que apresentem mais de uma questão por protocolo ou recursos que
apresentem questões e/ou funções diferentes do selecionado no formulário. Também serão indeferidos os
recursos enviados fora do período estabelecido nas divulgações ou recursos relativos a divulgações com período
de recurso já encerrado, assim como os que forem encaminhados por outros meios que não seja o preenchimento
do Formulário de Recurso disponibilizado no site (Não serão aceitos recursos enviados por meio de carta, correio,
e-mail, suporte aos candidatos do site, fax, telefone, etc.).
9.3 - A empresa OMNI Concursos Públicos Ltda. e/ou CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da
Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia não se
responsabilizam por solicitações de recursos não recebidas por dificuldades de ordem técnica de computadores,
falhas de comunicação e acesso à internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como qualquer
outro fator externo ao site da OMNI Concursos Públicos Ltda que impossibilite o correto envio do formulário de
recurso.
9.4 - O Recurso recebido será encaminhado para a Banca Examinadora para análise e manifestação a propósito
do arguido, não havendo ao candidato requerente direito de vista ou revisão pessoal da prova escrita.
9.4.1 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os
candidatos presentes à prova, independentemente de formulação do recurso.
9.4.2 - O Gabarito divulgado poderá ser alterado, em Cargo dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas
de acordo com o gabarito oficial definitivo.
9.4.3 - Na ocorrência do disposto nos itens 9.4.1 e 9.4.2, poderá haver, eventualmente, alterações da classificação
inicial obtida para uma classificação superior ou inferior.
9.4.4 - O prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.
9.4.5 - As respostas aos recursos interpostos serão disponibilizadas aos candidatos através do site
www.omniconcursospublicos.com.br por meio de consulta da inscrição do candidato informando seu login e senha,
tendo como referência sempre o número de inscrição.
9.5 - Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do
certame, seja por recurso administrativo, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda que estes não
tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão divulgadas.
9.5.1 - O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas
determinadas no Cronograma do Processo Seletivo, até a data de homologação. Sendo que os resultados e as
respostas dos recursos serão divulgados na internet no site www.omniconcursospublicos.com.br na “Área do
Candidato”, e procedendo-se, caso necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de
aprovados.
9.6 - A banca examinadora do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10. DO CHAMAMENTO
10.1- A convocação para contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos
aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a necessidade do Hospital Regional de
Divinolândia, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, por tempo determinado, com base no
inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal.
10.2- A simples aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, pois o Hospital Regional
de Divinolândia convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério, julgar
necessário.
10.3- Caso o candidato convocado possua outro cargo/função, cargo ou função pública, acumulável na
forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar declaração
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firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o horário em que exerce suas funções,
para fins de averiguação de compatibilidade de horários.
10.4- Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados
deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos
para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidas no Edital.
10.5- A convocação que trata o item anterior será realizada através do envio de telegrama a ser
realizado pelo CONDERG- Hospital Regional de Divinolândia. O candidato deverá apresentar-se ao
Hospital Regional de Divinolândia – SP na data estabelecida para entrega dos documentos solicitados
através do telegrama.
10.6- Caso haja necessidade, o Hospital Regional de Divinolândia poderá solicitar outros documentos
complementares.
10.7- A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que verificadas
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e desclassificação do candidato, com
todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
10.8- Por ocasião da contratação, o candidato aprovado no Processo Seletivo fica sujeito ao regime
empregatício adotado pelo Hospital Regional de Divinolândia e às normas regulamentadoras,
condicionando-se a investidura à aprovação em exame médico admissional a ser realizado por médico
do trabalho, o qual servirá de avaliação de aptidão para o desempenho do cargo/função, nos ter mos deste
documento.
10.9- O candidato cuja deficiência for considerada incompatível com o desempenho das funções será
desclassificado.
10.10- O não comparecimento, quando convocado, implicará na sua exclusão e
desclassificação em
caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo, comprovado através da confirmação do Telegrama.
10.11- O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência perante
o Hospital Regional de Divinolândia, após o resultado final.
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1 - Todas as informações referentes à realização do Processo Seletivo serão fornecidas pela empresa OMNI
Concursos Públicos Ltda.
11.1.1 - O Processo Seletivo é valido para 2 (anos), podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
11.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das
condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
11.3 – O CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista
– Hospital Regional de Divinolândia e a OMNI Concursos Públicos Ltda não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Processo Seletivo.
11.4 - A aprovação no Processo Seletivo assegura direito à contratação até o número de vagas previstas, e esta,
quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, o prazo de validade do
processo e limites de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem criadas posteriormente.
Isto vale dizer que a administração poderá contratar candidatos aprovados além das vagas previstas no item 1
obedecendo sempre à ordem de classificação final.
11.5 Poderão ser admitidos funcionários com vínculo de trabalho por prazo determinado ou contratação
e/ou contratação temporária, durante o prazo de validade do Processo Seletivo, sem prejuízo do oferecimento de
ingresso definitivo, em Empregos/funções, observados os casos de acúmulo legal, de acordo com a Constituição
Federal.
11.6 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela empresa OMNI Concursos Públicos.
11.7 - Também integram este Edital de Processo Seletivo os anexos:
Anexo I: Atribuições dos cargos.
Anexo II: Conteúdo Programático.
Anexo III: Cronograma.
11.8 - Todas as publicações referentes ao Processo Seletivo estarão disponíveis na Internet, no endereço
www.omniconcursospublicos.com.br salvo por motivo de força maior.
11.9 - Caberá ao Superintendente do CONDERG a homologação do resultado final.
Divinolândia, 01 de junho de 2022.
SUPERINTENDENTE DO CONDERG
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ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional dos serviços de saúde, acolhendo
de forma humanizada todos os usuários e sobretudo os pacientes; Cumprir escala de trabalho; Executar ações na
área de odontologia, sob delegação, orientação e supervisão dos cirurgiões dentistas; Preparar e manter em
ordem a sala de atendimento, suprindo-a com materiais necessários à execução das atividades diárias; Preparar
e esterilizar materiais; Auxiliar no atendimento do paciente e orientar os mesmos sobre higiene bucal; Proceder a
conservação e manutenção do equipamento odontológico e manter em ordem o arquivo; Participar de atividades
de educação em saúde pública, junto com o paciente e a comunidade; Participar de trabalhos de grupo, reuniões
de equipe e treinamentos; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
FARMACÊUTICO
Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional dos serviços de saúde, acolhendo
de forma humanizada todos os usuários e sobretudo os pacientes; Cumprir escala de trabalho; Conhecer a equipe
de trabalho e o funcionamento dos serviços de saúde do município; Cumprir atos, normas, ordem de serviço,
instruções e portarias apresentadas por seus superiores; Cumprir e fazer cumprir as normas de Segurança do
Trabalho; Assegurar o controle de estoque de medicamentos e insumos necessários para abastecer a Unidade;
Realizar as solicitações de medicamentos e insumos para a Farmácia Central e almoxarifado; Assegurar a guarda
e dispensação adequada dos medicamentos; Realizar o controle, guarda e dispensação dos medicamentos
controlados; Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos e insumos na perspectiva da obtenção de
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; Participar de reuniões de equipe e
treinamentos; Realizar outras atividades inerentes ao serviço, conforme determinado pela Coordenação; e
Executar tarefas afins.
FONOAUDIÓLOGO
Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional dos serviços de saúde, acolhendo
de forma humanizada todos os usuários e, sobretudo os pacientes; Cumprir escala de trabalho; Acolher os
usuários com escuta qualificada; Participar de todos os treinamentos; Efetuar avaliação e diagnostico
fonoaudiólogo; Estabelecer tratamentos específicos mas diversas áreas de atuação da fonoaudiologia;
Diagnosticar distúrbios articulatórios, dificuldades de aprendizagem, disfonia, afasia, disfagia, gagueira, deficiência
auditiva, etc.; Fazer terapia de linguagem, voz, e articulação e fazer acompanhamento de alterações dos
tratamentos; Orientar pacientes, familiares, gestantes, idosos e professores; Fazer encaminhamentos;
Desenvolver atividades de promoção e proteção à saúde em geral (aleitamento materno, saúde auditiva, vocal,
entre outras); Realizar visitas domiciliares, quando necessário; Organizar e participar de grupos de promoção e
prevenção de saúde (recém nascidos, hipertensos idosos e crianças); Realizar diagnóstico precoce, Participar de
reuniões técnicos administrativos e elaborar documentos relativos a sua área de atuação; Executar outras
atividades correlatadas ao cargo e a critério do supervisor imediato.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONDERG HOSPITAL E CONDERG AGUAÍ
Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional dos serviços de saúde, acolhendo
de forma humanizada todos os usuários e, sobretudo os pacientes; cumprir escala de trabalho; Executar ações
assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. Exercer atividade envolvendo orientação e
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar no planejamento da assistência de
enfermagem, de acordo com os planos estabelecidos pelo enfermeiro Prestar cuidados de enfermagem, atuando
na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemiológica. Atuar na
prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência
de saúde. Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de
atuação para zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando
da execução dos serviços. Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área
de atuação e das necessidades do setor. Efetuar procedimento de admissão do paciente: apresentar-se ao
paciente e familiar/responsável; acomodá-lo no leito da enfermaria; guardar os pertences do paciente que serão
utilizados na instituição e devolver aos familiares/responsável àqueles que não serão utilizados; verificar sinais
vitais; encaminhar o paciente para o banho; fornecer roupa; instalar equipamentos de segurança no leito conforme
planejamento do enfermeiro; monitorar evolução do paciente e anotar cuidados prestados no prontuário. Realizar
cuidados de enfermagem para o paciente sob sua responsabilidade, independente da condição clínica, ou seja,
na urgência e emergência, na internação de rotina, na enfermaria clínica ou cirúrgica, no isolamento, no centro
cirúrgico, na internação de cuidados prolongados neurológicos, nos serviços ambulatoriais e de reabilitação entre
outros relacionados ao serviço de enfermagem. Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos
de biossegurança. Realizar cuidados de higiene: banho de aspersão ou de leito do paciente, higiene íntima, troca
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de fraldas, tricotomia facial, tricotomia axilar na pacientes do sexo feminino e corte de unhas; Realizar cuidados
de conforto: mudanças de decúbito, posicionamento na cadeira de rodas ou no leito; encaminhar para o banho de
sol; realizar a movimentação e o transporte dos pacientes de forma segura; Realizar cuidados de segurança do
paciente: instalar dispositivos de segurança; Realizar cuidados na alimentação: ofertar alimentos por ou via oral
de acordo com a consistência prescrita ou por sonda nasogastroenteral/ e ou gastrostomia em bomba de infusão
ou gravitacional; Realizar cuidados com a pele: prevenção de lesões de pele e de lesões por pressão; curativos
na pele com lesão, de acordo com o planejamento do enfermeiro; Acompanhar visita médica, entregar as
prescrições médicas na farmácia e conferir os medicamentos recebidos da farmácia; Preparar medicação
prescrita: verificar via de administração: via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e
retal, parenteral, conforme prescrição médica; administrar e acompanhar o paciente na ingestão do medicamento;
puncionar acesso venoso, acompanhar tempo de administração de soro e medicação; instalar hemoderivados e
atentar para temperatura e reações de paciente em transfusões; registrando no prontuário e comunicando a equipe
de saúde sinais e sintomas apresentados. Realizar cuidados com as vias aéreas: aspirar secreções via oral e em
cânula de traqueostomia, realizar inalação, instalar oxigenoterapia; Realizar cuidados referentes a exames e
consultas: colher e ou auxiliar o profissional do laboratório na coleta de exames; preparar e acompanhar o paciente
na realização de exames, consultas fora da instituição, transferência de setor ou hospital; Verificar os sinais vitais
e as condições gerais dos pacientes, segundo prescrição médica e planejamento de enfermagem; Realizar
limpeza concorrente e terminal dos leitos; Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de
materiais, instrumentos e equipamentos de acordo com método adequado para cada tipo de esterilização. Auxiliar
nos atendimentos de urgência e emergência; comunicar alterações no estado de saúde do paciente; zelar pelo
conforto do paciente; preservar integridade física do paciente; ouvir atentamente (saber ouvir) e demonstrar
compreensão; cuidar com o corpo após a morte; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Manter-se atualizado em a sua área
de atuação e nas necessidades do serviço. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício
da função. Organizar ambiente de trabalho: Repor material de consumo e materiais de uso do paciente; manter o
carrinho de emergência conferido e lacrado. Manter armário de uso da enfermaria conferido. Conferir/testar o
funcionamento dos equipamentos da unidade. Organizar medicamentos e posto de enfermagem; manter as camas
arrumadas e a unidade do paciente em ordem; manter os banheiros de uso dos pacientes organizados; organizar
a rouparia de uso diário. Auxiliar equipe multiprofissional em procedimentos específicos: Preparar o paciente para
os atendimentos de reabilitação (fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros). Auxiliar equipe em procedimentos de
sua competência; encaminhar os pacientes para os atendimentos de hidroterapia; encaminhar o paciente e
participar das festas e eventos realizados em prol dos mesmos, realizando as atividades de sua competência. Dar
continuidade aos plantões: Realizar registros nos prontuários das atividades realizadas para continuidade da
assistência prestada; Resolver pendências (medicamentos, curativos, exames, encaminhamentos, jejum); Efetuar
o controle diário do material utilizado, bem como requisitar a reposição dos mesmos; Aplicar vacinas; Conferir
quantidade e funcionalidade dos materiais e equipamentos, zelando pela sua conservação e comunicando ao
enfermeiro eventuais problemas; Executar outras atividades correlatadas ao cargo e a critério do superior imediato.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Reabilitar e/ou habilitar o indivíduo por meio de medidas terapêuticas que busquem a recuperação, a redução, a
compensação e/ou manutenção da perda funcional no âmbito biopsicossocial de pacientes com transtornos e
deficiências físicas, psíquicas, sensoriais e intelectuais; Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de
Projetos Terapêuticos; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Atender pacientes: Realizar
triagem, avaliação e anamnese completa do paciente para planejamento, tratamento e acompanhamento do
mesmo; Realizar diagnósticos, intervenções e tratamentos dos pacientes utilizando os devidos procedimentos de
terapia ocupacional. Promover a autonomia e independência nas atividades de vida diária e prática;Prescrever
e/ou confeccionar e treinar Tecnologia Assistiva (adaptações, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção,
adequação postural, entre outros); Realizar intervenção oportuna, motora, psicomotora, sensorial e perceptocognitiva de rotina e para o paciente na enfermaria ou no isolamento para tratamento clínico; Planejar e
desenvolver intervenções no âmbito individual, coletivo e institucional que promovam e previnem o desempenho
nas atividades e na participação dos pacientes na sociedade; trabalho, lazer, socialização, comunicação, escola,
entre outros; Emitir boletins, relatórios, laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; Desenvolver e
organizar programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida dos pacientes; Registrar no prontuário
do paciente os dados de diagnósticos, terapia e resultado dos tratamentos aplicados; Colaborar com equipes
interdisciplinares em estudos que envolvam assuntos de sua competência; Manter intercâmbio com outros órgãos
e profissionais especializados, objetivando obter subsídios ou parceiros para implantação ou melhoria dos serviços
prestados; Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho; Zelar pela segurança
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Manterse atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do
serviço; Orientar pacientes, familiares e equipe multiprofissional; Planejar e desenvolver treinamentos, palestras
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e outros eventos, sobre sua especialização; Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de
biossegurança; Executar outras atividades correlatadas ao cargo e a critério do superior imediato.
TECNICO EM RADIOLOGIA
Atuar na área de Radiologia, em aquisição e processamento de imagens, manuseio de químicos e mensurando
indicadores, trabalhar imagens em processamento Digital. Realizar exames raios x convencional e contrastados;
Realizar rotinas de raios x nas SETOR DE RX e leitos; Zelar pelo uso de EPIS no setor de radiologia; Comunicar
os fatos ocorridos durante o plantão no livro de ocorrência; Realizar limpeza das processadoras de exames;
Desenvolver outras atividades conforme necessidade ou a critério do superior
BIOMEDICO
Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissional dos serviços de saúde, acolhendo
de forma humanizada todos os usuários e, sobretudo os pacientes; Cumprir escala de trabalho; Conhecer sua
equipe de trabalho e o funcionamento dos serviços de saúde do município; Cumprir atos, normas, ordem de
serviços, instruções e portarias apresentadas por seus supervisores; Cumprir normas de boas práticas; comunicarse; Cumprir e fazer cumprir as normas de Segurança do Trabalho; Prestar assistência ao paciente; Realizar coleta
de material para realização de exames laboratoriais dos pacientes; Realizar exames laboratoriais; demonstrar
competências pessoais; Realizar análises clínico-laboratoriais nas áreas de Microbiologia, Parasitologia
Imunologia, Hematologia, Bioquímica, Uranálise, Controle de Qualidade, Gasometria, Radioimunoensaio e áreas
similares nós âmbitos de unidades de pronto atendimento e hospitalar; realizar exames de laboratório necessários
ao diagnóstico das doenças; atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de
diagnósticos; serviços de hemoterapia; realizar todos os procedimentos técnicos de banco de sangue, análises de
tipagem sanguínea, provas de incompatibilidade, pesquisa de parasitas, transfusão, infusão de sangue,
hemocomponentes e hemoderivados do mesmo modo, assumir chefias técnicas e assessorias destas atividades;
programar, orientar, executar, supervisionar, responder tecnicamente pelo desempenho das atividades
laboratoriais nas áreas de análises clínicas, elaborando pareceres técnicos e laudos; organizar e supervisionar o
processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de
materiais, instrumentos e equipamentos; participar da equipe multiprofissional no planejamento, elaboração e
controle de programas de saúde pública; realizar toda e qualquer coleta de amostras biológicas para realização
dos mais diversos exames, como também supervisionar os respectivos setores de coleta de material biológicos
de qualquer estabelecimento que isso se destine; notificar casos suspeitos de agravos de notificação compulsória;
realizar atividades técnico-gerenciais e de planejamento em saúde; participar das atividades de ensino, pesquisa
e extensão, bem como em programas de educação permanente dos profissionais do SUS e formação recursos
humanos da área de saúde e realizar demais atividades inerentes ao cargo relacionadas ao enfrentamento da
COVID-19; Executar outras atividades correlatadas ao cargo e a critério do supervisor imediato.
AUXILIAR DE SERVIÇO DE FARMACIA
Suporte administrativo aos setores de farmácia e almoxarifado de medicamentos. Interpretar prescrição médica,
odontológica e de enfermagem; Dispensar por pacientes medicamentos prescritos por dose unitária de acordo
com prescrição medica, odontológica e de enfermagem para pacientes ambulatoriais ou internados. Receber notas
fiscais do almoxarifado, conferir, e armazenar os medicamentos em local adequado. Gerar etiquetas, fracionar,
identificar e dispensar materiais e medicamentos de acordo com a dose prescrita ou pela menor unidade – Dose
Unitária; Registrar em sistema informatizado itens dispensados, sempre que possível através do código de barras;
Realizar controle de estoque de medicamentos; Realizar e registrar controle de temperatura de ambiente e de
geladeira; Realizar a troca de plantão, verificar anotações deixadas e eventuais problemas a serem conduzidos;
Fazer controle de validade de itens estocados mensalmente, retirando medicamentos que irão vencer com
antecipação de no mínimo 30 dias; Executar reposição de prateleiras de itens em estoque como: medicamentos
e soros Fazer conferência periódica de estoque físico e sistema informatizado; Preparar kits de procedimentos
que saem da farmácia; Acompanhar agendamentos cirúrgicos e preparar os kits de cirurgias agendadas; Manter
kits de urgência em estoque; Conferir maletas de transporte mensalmente e após cada uso; Executar devolução
de itens prescritos e suspensos; Emissão de relatórios de movimentações de psicotrópicos e conferir a cada troca
de plantão.
MONITOR
Realizar banho (limpeza do corpo e região intima), higiene pessoal (tricotomias:facial, axilar e pubiana, higiene
oral e corte de unhas, aplicação de maquiagem) vestir metade superior e inferior do corpo, e escolher roupas
adequadas ao tamanho do paciente e ao clima. Realizar de higiene intima e troca de fraldas; Acomodar o paciente
posição confortável no leito Realizar transferências ( leito /maca, maca /leito, leito/ cadeira , cadeira /leito, utilizando
conforme avaliação e orientação dispositivos de transferências adequados as atividades. Servir e ou administrar
alimentos e líquidos por via oral aos pacientes com o tronco a cabeça elevados (sentados no leito ou cadeira )
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Preparar o paciente e encaminhar /acompanhar em atividades de lazer e terapêuticas desenvolvidas na unidade;
Estar atento a mudanças comportamentais e de saúde do paciente comunicando os técnicos de enfermagem dos
cuidados específicos ou ao enfermeiro. Preencher planilha de cuidados prestados diariamente. Colocar e realizar
cuidados com dispositivos de segurança. Realizar cuidados para prevenção de lesão por pressão. Organizar
ambiente de trabalho: Organizar os banheiro para a atividade do banho com enxovais, roupas e produtos de
higiene necessários para desenvolver a atividade, hamperes para a separação das roupas e enxovais a serem
encaminhados a lavanderia. Manter o banheiro organizado durante o restante do plantão após o banho; Organizar
a rouparia de uso diário. Organizar os babadores para a oferta de alimentos e líquidos e encaminhar os utilizados
a lavanderia. Manter a unidade do paciente (cama, mesa de refeição, cadeira de rodas) do paciente sob sua
responsabilidade organizada e limpa. Dar continuidade aos plantões: Realizar anotações no livro de passagem de
plantão sobre os pacientes sob seus cuidados, para garantir a transmissão de informações indispensáveis a
continuidade da assistência ao paciente, de forma clara, objetiva e concisa.
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LINGUA PORTUGUESA - NÍVEL FUNDAMENTAL
Compreensão e interpretação de textos. Divisão silábica. Tipos de Frases. Aumentativo e Diminutivo. Ortografia
oficial. Acentuação gráfica.
Significação das palavras. Significação literal e contextual de palavras.
Estabelecimento da sequência lógica de frases, acontecimentos, situações. Emprego de S, SS, Z, Ç, CH, X, J e
G. Acentuação gráfica. Emprego das classes gramaticais. Pontuação. Pronome: emprego, formas de tratamento
e colocação. Conjugação de verbos, emprego de tempos e modos verbais.
MATEMÁTICA -NÍVEL FUNDAMENTAL
Conjuntos e Números Naturais. Operações Fundamentais. Números Fracionários. Números Decimais.
Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor com resolução de situações problemas. Números inteiros:
operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.
Sucessor e Antecessor. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Regra de três simples. Unidades de
medida, sistema métrico decimal. Geometria plana: triângulos, quadriláteros, cálculo de áreas e perímetros.
Resolução de situações problemas.
CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL - FUNDAMENTAL
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado de São
Paulo - SP. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações
tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado de São Paulo. Ocorridos de 2019 até os dias atuais,
divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio ambiente. Tecnologia. Cidadania e
consciência ecológica.
LINGUA PORTUGUESA -NÍVEL MÉDIO /MÉDIO TÉCNICO
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia.
Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo,
verbo, advérbio, preposição, conjunção. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase.
Figuras de sintaxe. Figuras de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas.
Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e
subordinação. Sintaxe. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação
pronominal. Tipologia e gêneros discursivos. Informações implícitas e explícitas. Variação linguística: as várias
normas e a variedade padrão.
MATEMÁTICA NÍVEL -MÉDIO/ MÉDIO TÉCNICO
Noções sobre conjuntos: definição, operações. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais (formas
decimal e fracionária). Expressão numérica, propriedades e operações matemáticas. Equações e sistemas de
equações do 1º e 2º grau. Grandezas proporcionais: razão e proporção. Regra de três simples e composta.
Porcentagem e juro simples. Sistema Monetário Brasileiro. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume,
massa, capacidade e tempo (transformação de unidades). Figuras geométricas planas: perímetro e áreas.
Resolução de problemas.
CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL -MÉDIO/ MÉDIO TÉCNICO
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado de São
Paulo. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações
tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado de São Paulo- SP. Ocorridos de 2019 até os dias atuais,
divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio ambiente. Tecnologia. Cidadania e
consciência ecológica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Preparo e manutenção das salas de atendimento com suprimento do material necessário. Manipulação e
classificação de materiais odontológicos. Revelação e montagem de radiografias intra-orais. Preparo do paciente
para o atendimento. Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal
junto a cadeira operatória. Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais.
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Confecção de modelos em gesso. Esterilização de material odontológico. Conhecimentos Básicos de
funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados.
Instrumentação de Materiais. Materiais Dentários. Processamento Radiográfico. Instrumentais odontológicos.
Noções das Especialidades Odontológicas. Utilização de fluoretos.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Ambiente hospitalar. Organização e funcionamento do hospital. Serviço de enfermagem. Organização e
funcionamento da unidade de enfermagem ou unidade de internação. Anotações de enfermagem: Terminologia
hospitalar. Infecção hospitalar. Sinais vitais. Posições para exames na enfermagem. Exame físico de
enfermagem. Técnica de coleta de espécime para exames complementares. Urina tipo I, EAS rotina e urinálise.
Fezes. Escarro. Sangue. Lavado gástrico. Preparo da unidade do paciente. Atendimento das necessidades
básicas do paciente. Medidas para o conforto do paciente. Mobilização. Movimentação e transporte do paciente
acamado. Higiene corporal. Controle hídrico do paciente. Administração de medicamentos. Tratamentos diversos:
Aplicações quentes e frias. Cateterismo vesical. Lavagem intestinal. Lavagem gástrica. Assistência de
enfermagem aos pacientes portadores de feridas. Feridas. Classificação das feridas. Tipos de cicatrização.
Fatores que afetam a cicatrização normal. Curativo. Retirada de pontos. Bandagem. Anatomia. Fisiologia.
Hipertensão arterial. Gravidez. Assistência pré-natal. Doenças sexualmente transmissíveis. Assistência de
enfermagem ao recém-nascido. Manutenção das condições vitais. Saúde pública: políticas de saúde e saúde
coletiva. Enfermagem em saúde pública e programas em saúde pública. Programa Saúde da Família (PSF).
Doenças infecciosas e parasitárias. Vacinas.
TECNICO EM RADIOLOGIA
Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Anatomia Radiológica. Medicina Nuclear. Princípios
físicos dos equipamentos emissores de Radiação X Radiodiagnóstico. Proteção Radiológica. Terminologia
Radiográfica. Equipamentos radiográficos. Princípios Básicos de Formação da Imagem. Contrastes Radiológicos.
Princípios de Posicionamento. Posicionamento Radiológico. Processamento Radiográfico (automático e manual).
Técnicas e Procedimentos Radiológicos. Noções básicas de procedimentos Angiográficos. Técnicas radiológicas:
crânio, mastoide, sela turca, coluna cervical, torácica, lombossacra e do cóccix, bacia e articulações locais,
membros inferiores e superiores, tórax, abdome. Efeitos biológicos das radiações e meios de proteção.
Conhecimento dos equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilização e funcionamento.
Câmara clara e câmara escura. Noções de exames de tomografia computadorizada, densitometria óssea,
mamografia, ressonância magnética, radiologia odontológica e hemodinâmica. Posicionamento radiológico.
Normas de Segurança e Equipamentos de proteção individual (EPIs) pertinentes ao cargo.
LINGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR
Leitura e interpretação de textos – descrição, narração, dissertação. Figuras e vícios de linguagem. Fonética:
Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras
quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase.
Notações léxicas. Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e
compostas, sufixos, prefixos. Formação das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos.
Classificação e flexão das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjunção, interjeição. Semântica. Análise sintática - frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da oração - objeto direto, objeto indireto, complemento
nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Classificação das orações:
principal, coordenadas, subordinadas, reduzidas. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, doispontos, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas,
colchetes, asterisco, parágrafo. Sintaxe de concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.
Conjugação dos verbos. Modos e tempos verbais.
MATEMÁTICA NÍVEL SUPERIOR
Números Naturais. Números fracionários. Números racionais. Operações com números naturais. Adição,
subtração, multiplicação e divisão. Espaço e forma, grandezas e medidas. Expressões numéricas Resolução de
problemas, Sistema de numeração decimal. Raízes. Proporcionalidade entre seguimentos. Figuras e formas
geométricas. Ângulos e retas. Números primos. Frações. Porcentagem. Medidas de comprimento. Medidas de
superfície. Medidas de capacidade. Medidas de tempo. Medidas de massa. Gráficos e tabelas. Álgebra.
Trigonometria, geometria, geometria analítica. Equações de primeiro e segundo grau. Noções de estatística.
CONHECIMENTOS GERAIS NÍVEL SUPERIOR
Página 16 de 19.

CONDERG - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE
GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - HOSPITAL REGIONAL DE
DIVINOLÂNDIA

Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do estado de do
Estado de São Paulo . Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados com
economia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes,
inovações tecnológicas e científicas do mundo, do Brasil, do Estado de São Paulo ocorridos de 2019 até os dias
atuais, divulgados na mídia local e/ou nacional. Cultura Brasileira. Ecologia e Meio Ambiente. Tecnologia.
Cidadania e consciência ecológica. Desenvolvimento sustentável.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FONOAUDIÓLOGO
Sistema do Aparelho Auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia Clínica. Procedimentos subjetivos de
testagem audiológica indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual. Audiologia do
Trabalho: ruído, vibração e meio-ambiente. Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala.
Funções Neolinguística. Sistema Sensório- motor-oral – etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem.
Deformidade crâneo-faciais. Características fonoaudiológicas. Avaliação mio-funcional. Tratamento
fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia. Distúrbio de Linguagem da Fala
e da Voz decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócios - ambientais. Desvios
fonológicos. Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação orofacial e desvios da deglutição. Prevenção,
avaliação e terapia mio-funcional. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiólogo. Distúrbio da
Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica. Assistência
Fonoaudiológica Domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade – RBC). Ética e legislação profissional.
Audiologia: anatomia e fisiologia da audição; audiologia clínica e imitanciometria. Prótese auditiva e reabilitação
do deficiente auditivo. Otoneurologia; potenciais evocados auditivos. Voz: anatomia e fisiologia laríngea; avaliação
e tratamento das disfonias. Avaliação e tratamento fonoaudiológico dos pacientes submetidos à cirurgia de cabeça
e pescoço. Motricidade orofacial: anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. Avaliação e tratamento dos
distúrbios da motricidade orofacial. Avaliação e tratamento dos distúrbios da fala desvios fonético e fonológico.
Linguagem: desenvolvimento cognitivo; bases neurológicas do desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem.
Alterações do desenvolvimento de linguagem princípios, avaliação e tratamento. Avaliação e tratamento dos
distúrbios da linguagem oral e escrita. Fonoaudiologia e Saúde Pública .
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Terapia Ocupacional nos Serviços de Proteção Social Especial do SUAS, Dinâmica de Terapia Ocupacional na
Assistência Comunitária e nos grupos populares. O papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar no
processo de prevenção primária e seus programas de ação. A comunidade e a abordagem sociocultural na Terapia
Ocupacional nesse processo. A criança, o adolescente e o idoso. Marginalização e a atuação do terapeuta
ocupacional. Análise de atividades profissionais para detecção e encaminhamento de doenças ocupacionais.
Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e a estimulação essencial como medida preventiva. Intervenção
da Terapia Ocupacional Terapia Ocupacional no Campo Social. Terapia Ocupacional em Saúde do Trabalhador.
Terapia Ocupacional e Deficiência Mental. Terapia Ocupacional e Reabilitação Física: abordagens terapêuticas
neuromotoras e ortopédicas. Terapia Ocupacional no contexto hospitalar. Terapia Ocupacional aplicada a
gerontologia e geriatria. Papel do terapeuta ocupacional na equipe interdisciplinar em Saúde Mental. A Terapia
Ocupacional em grupo: questões teóricas e técnicas. O terapeuta ocupacional na orientação familiar e como
agente multiplicador frente à Comunidade. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos programas de prevenção
e assistência à excepcionalidade. Código de Ética Profissional do Terapeuta Ocupacional. Fundamentos históricos
e epistemológicos da Terapia Ocupacional. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional. Relação da Terapia
Ocupacional com os Sistemas de Saúde. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e
8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Tratamento da coordenação (causas de
incoordenação). Tipos de preensão; Mobilização das articulações, causas de rigidez articular, finalidades do
tratamento, lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da mobilidade articular. Análise de
Atividades e Recursos Terapêuticos. Bases Conceituais das Terapias pelo Movimento, Neuroevolutivos.
Neurofisiológicos e Biomecânico, Psicocorporais e Cinesioterápicos. Desenvolvimento do Ser Humano em suas
Diferentes Fases. Estrutura Anatofisiológica, Cinesiológica e Psíquica do Ser humano. Exercício profissional da
Terapia Ocupacional - Projeto de lei n.º 3.364, de 2019,Impacto da Terapia Ocupacional por Geoprocessamento
no Brasil.
FARMACÊUTICO
Farmacologia: mediadores químicos, evolução do conceito de mediação química, receptores farmacológicos,
receptores pré e pós-sinápticos, interação droga receptor, mensageiro secundário. Farmacocinética: via de
administração de drogas, absorção, biodisponibilidade, meia-vida das drogas, distribuição, biotransformação,
excreção. Farmacodinâmica: mecanismo de ação das drogas, interação droga receptor, relação dose-efeito,
sinergismo, tipos de antagonismo, eficácia e potência de uma droga. Principais grupos de fármacos - Drogas que
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atuam no sistema nervoso autônomo: agonistas e antagonistas colinérgicos; agonistas e antagonistas
adrenérgicos. Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos, sedativos e ansiolíticos. Drogas
anticonvulsivantes; hipnoanalgésicos; drogas antidepressivas; analgésicos e anti-inflamatórios (esteroidais e não
esteroidais); drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; anti-hipertensivos, antiarrítmico, antineoplásicos. Drogas
que atuam no sistema gastrointestinal: fármacos que controlam a acidez gástrica. Fármacos utilizados nas
afecções do aparelho respiratório. Drogas antiparasitárias: anti-helmínticos. Drogas antimicrobianas e antibióticas.
Insulina e fármacos hipoglicemiantes orais. Vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Interações farmacológicas:
interação medicamento - medicamento e medicamento-alimento. Análise Farmacêutica. Cálculo de equivalente
grama, de miliequivalente grama e de miliosmol. Concentração de soluções em molaridade, normalidade,
molalidade, peso/peso, peso/volume, volume/volume, ppm. Ensaio limite de ferro, metais pesados, cloreto, sulfato
e arsênico. Análise volumétrica por neutralização, oxiredução, precipitação e complexação. Preparações
Farmacêuticas e suas elaborações. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas de uso oral e parenteral, cremes e
pomadas - preparação, vantagens e desvantagens das principais vias de administração. Vigilância Sanitária:
Legislações relacionadas a farmácias e drogarias . Biossegurança. Boas práticas de dispensação e manipulação.
Medicamentos de uso controlado.
BIOMÉDICO
Análises Clínicas; Análises Bromatológicas; Anatomia Humana; Biofísica; Biologia Molecular; Bioquímica;
Ecologia; Farmacologia; Fisiologia
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ANEXO III- CRONOGRAMA
CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista –
Hospital Regional de Divinolândia – PROCESSO SELETIVO 01/2022
DATAS

EVENTOS
01/06/2022
02/06/2022 a 06/07/2022
02/06/2022 a 06/07/2022

Publicação do Edital do PROCESSO SELETIVO
Período para realizar a inscrição via internet no site da
organizadora, nos termos deste Edital.
Período para realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e
Lactante, nos termos deste Edital.

07/07/2022

Data para pagamento da Taxa de Inscrição

08/07/2022

Publicação das inscrições homologadas, inclusive às referentes à
condição de Deficiente.

09/07/2022 e 11/07/2022

Prazo para recurso referente à homologação das inscrições

12/07/2022

Divulgação do local para realização da Prova Escrita Objetiva

17/07/2022

Realização da Prova Escrita Objetiva

18/07/2022

19/07/2022 e 20/07/2022
26/07/2022

27/072022 a 28/07/2022
29/07/2022

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Prazo para recurso contra o gabarito preliminar
Publicação da classificação preliminar da Prova Escrita Objetiva
e divulgação do gabarito oficial.
Prazo para recurso contra a classificação preliminar
Publicação do Resultado Final e Homologação do PROCESSO
SELETIVO

- Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em Cargo da necessidade de ajustes
operacionais, a critério do CONDERG – Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São
João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia em acordo com a OMNI CONCURSOS PÚBLICOS
LTDA.
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