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EDITAL Nº 001/2017 
PROCESSO DE SELEÇÃO -  CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

EDITAL PARA A SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE                                          
PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 
A UNIÃO SAÚDE APOIO - USA vem, pelo presente, tornar público que está recrutando 

profissionais da área da saúde para cumprimento do Contrato de Gestão nº 02/2016, celebrado 
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ, convocando a todos os interessados para 
as inscrições. 

 
O processo de seleção não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito 

em obediência aos princípios da impessoalidade, igualdade, objetividade e economicidade. 
 

As informações prestadas pelos candidatos terão caráter confidencial e desde logo os 
profissionais autorizam que a UNIÃO SAÚDE APOIO - USA mantenha os dados profissionais 
para inclusão em processos de seleção para a execução de outros Contratos de Gestão. 

 
 
1 - DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO  
 
1.1. A Comissão de Processo Seletivo será composta pelo Sr. Carlos de 

Arruda Camargo, que a presidirá, por Sra. Tatiana La Rocca de Oliveira e Sra. Daniela 
da Silva Barros, e terá lugar no endereço Escola Municipal Hernani Vieira da Cruz 
localizado na R. Maria Joana Ferraz, nº.280, Centro, Município de Taquarivaí SP. 

 
1.2. A Comissão do Processo Seletivo possuirá competência para validar e impugnar 

as inscrições realizadas pelos candidatos; seguindo critérios objetivos, aplicar, corrigir e 
determinar a pontuação alcançada pelos candidatos em conformidade com as cláusulas 
dispostas no presente Edital, bem como, decidir sobre questões e impugnações suscitadas 
pelos candidatos, no decorrer do presente processo seletivo. 

 
 

2 -  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1. O processo seletivo será regido pelo presente edital e realizado na cidade de 
TAQUARIVAÍ/ SP. 

 
2.2. O processo seletivo destina-se à seleção de profissionais para contratação pela 

modalidade Contrato de Experiência, por período inicial de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 
dias, podendo ao final do período de 90 dias, a critério exclusivo da UNIÃO SAÚDE APOIO – 
USA, ser transformado em contrato por prazo indeterminado, nos termos do artigo 481 da CLT, 
assegurando às partes o direito recíproco de rescisão antecipada, aplicando-se, neste caso, os 
princípios da rescisão do contrato por prazo indeterminado. 

 
2.3. Aplicar-se-á ainda ao contrato, condição resolutiva, estando sua vigência e 

validade, condicionada à duração do Contrato de Gestão em andamento junto ao Município de 
Taquarivaí – SP. 
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2.4. A seleção de que trata este Edital será composta de três etapas classificatórias e 
eliminatórias que consistirá de: 

 
a) Primeira Etapa (0 a 60 pontos) - Prova de Conhecimentos Específicos: esta prova 

terá caráter eliminatório e classificatório, e consistirá da resolução de 30 (trinta) questões 
objetivas, de múltipla escolha. As questões serão valoradas em 2,0 pontos cada. Serão 
aprovados os candidatos que atingirem, no mínimo, 60% de acertos, sendo chamados para a 
fase seguinte.  

 
b) Segunda Etapa (0 a 20 pontos) - Análise curricular – Prova de Títulos e Documentos: 

esta prova terá caráter eliminatório e classificatório, e consistirá na apresentação de 
documentação comprobatória de títulos e/ou qualificação profissional a ser analisada pela 
Comissão do Processo Seletivo, seguindo qualificação mínima e máxima de pontos para cada 
critério abaixo exposta, cuja a soma total observará o máximo de 20 pontos: 
 

• Certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de Doutorado 
no cargo/área específica em que concorre, 10,0 – 10,0 pontos; 
 

• Certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de Mestrado, 
no cargo/área específica em que concorre, 8,0 - 8,0 pontos; 

  
• Certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 

Especialização (latu sensu), acompanhado de histórico escolar, no cargo/área 
específica em que concorre, com carga horária mínima de 360 horas, 6,0 – 6,0 pontos; 
 

• Certificado de Curso de Qualificação ou Aperfeiçoamento Profissional no cargo/área 
específica em que concorre, com carga horária acima de 20 horas, 2,0 – 6,0 pontos; 
 

• Exercício da função na vaga pleiteada, comprovado por meio de Declaração da área de 
atuação e/ou respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 
ou declaração emitida por órgão público oficial ou entidade privada prestadora de 
serviços de saúde. Fração igual a 0,5 ponto por ano completo, 0,5 – 5,0 pontos. 

 
c) Terceira Etapa (0 a 20 pontos) - Entrevista técnica de avaliação, de caráter eliminatório 

e classificatório, a ser realizada pela Comissão do Processo Seletivo, onde serão analisadas 
aptidões específicas para o preenchimento da vaga pretendida, tais como, temperamento, 
capacidade de trabalho em equipe, aptidão para acatar hierarquia, longevidade no cargo e 
capacidade de atendimento ao público em geral. 

 
 
3 - DO EMPREGO, VAGA, PRÉ-REQUISITOS, TIPO DE PROVA E CARGA 

HORÁRIA. 
 

3.1. O emprego a ser provido por meio da seleção de que trata este Edital é o 
constante do quadro abaixo:  
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CARGO VAGAS SALÁRIO 
BASE 

PRÉ-
REQUISITO PROCESSO CARGA 

HORÁRIA 

Enfermeiro Diurno 3 
 R$   2.300,00  

Superior 
Completo e 
Registro no 

COREN 

Prova 
Específica        

+ Entrevista 

44 horas, 
turnos de 
12 x 36 hs Enfermeiro Noturno 2 

Técnico em  
Enfermagem Diurno 3 

 R$   1.285,33  
Ensino Médio 
Completo e 
Registro no 

COREN 

Prova 
Específica        

+ Entrevista 

44 horas, 
turnos de 
12 x 36 hs Técnico em  

Enfermagem Noturno 2 

Recepcionista / 
Auxiliar 

Administrativo 
2  R$   910,00  

Ensino Médio 
Completo 

 

Prova 
Específica        

+ Entrevista 

44 horas,          
turnos de           
12 x 36 hs 

Farmacêutico 2  R$   1.970,84  
Superior 

Completo e 
Registro no 

CRF 

Prova 
Específica        

+ Entrevista 

44 horas,          
turnos de           
12 x 36 hs 

 
 

3.2. A admissão dos candidatos aprovados e classificados será feita pelo regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e obedecerá rigorosamente o número de vagas 
descritas no item 3.1 do presente Edital, observando ainda o regulamento de recursos humanos 
da UNIÃO SAÚDE APOIO – USA . 

 
3.3. A contratação dos aprovados e classificados será efetuada na modalidade do 

Contrato de Experiência, por período inicial de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, 
podendo ao final do período de 90 dias, a critério exclusivo da UNIÃO SAÚDE APOIO – USA, 
ser transformado em contrato por prazo indeterminado, nos termos do artigo 481 da CLT, 
assegurando às partes o direito recíproco de rescisão antecipada, aplicando-se, neste caso, os 
princípios da rescisão do contrato por prazo indeterminado. 

  
4 -  DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
4.1. A Atuação dos contratados terá lugar na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

do Município de TAQUARIVAÍ, para prestação de serviços de promoção, prevenção, 
assistência e reabilitação, nas áreas de saúde, sem prejuízos das atuações em demais 
unidades municipais, caso haja necessidade, para as seguintes áreas. 

 
4.2. – ENFERMAGEM 

 
4.2.1. VAGAS: 5 (cinco) vagas. 
 
4.2.2. REMUNERAÇÃO: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) – salário base, com a 

qualificação e jornada de trabalho e compatíveis com o mercado de trabalho da região, 
acrescido de insalubridade e adicional noturno para os respectivos turnos, horas excedentes 
serão pagas pela empresa como extras. 

 
4.2.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 44 horas semanais. Para 

regime de plantão 12 x 36 horas. 
 
4.2.4. BENEFÍCIOS: vale transporte, vale alimentação ou cesta básica. 
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4.2.5. REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em Enfermagem e registro no órgão de classe correspondente - COREN.  

 
4.2.6. ATRIBUIÇÕES:  

 
• realizar a pré-consulta, verificar os sinais vitais e anotar a queixa atual do paciente; 
• acomodar o paciente na sala de urgência/emergência, e instalar o monitor cardíaco; 
• instalar soroterapia, sonda vesical e sonda nasogástrica; 
• administrar medicamentos; 
• preparar o material e circular a sala de procedimento de sutura; 
• preparar o material de punção subclávia e/ou dissecção de veia e auxiliar a equipe 

médica; 
• realizar a evolução e a anotação dos pacientes em observação. 
• elaborar, implementar e supervisionar, em conjunto com a equipe médica e 

multidisciplinar, o Protocolo de Atenção em Emergências (PAE) nas bases do 
acolhimento, pré-atendimento, regulação dos fluxos e humanização do cuidado; 

• prestar o cuidado ao paciente juntamente com o médico; 
• preparar e ministrar medicamentos; 
• efetuar curativos de maior complexidade; 
• preparar instrumentos para intubação, aspiração, monitoramento cardíaco e 

desfibrilação, auxiliando a equipe médica na execução dos procedimentos diversos; 
• realizar o controle dos sinais vitais;  
• executar a consulta de enfermagem, diagnóstico, plano de cuidados, terapêutica em 

enfermagem e evolução dos pacientes registrando no prontuário; 
• administrar, coordenar, qualificar e supervisionar todo o cuidado ao paciente, o serviço 

de enfermagem em emergência e a equipe de enfermagem sob sua gerência e, nas 
demais atividades a serem acordadas. 

 
4.3 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
4.3.1. VAGAS: 5 (cinco) vagas. 

 
4.3.2. REMUNERAÇÃO: R$ 1.285,33 (um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e trinta 

e três centavos) – salário base, com a qualificação e jornada de trabalho e compatíveis com o 
mercado de trabalho da região, acrescido de insalubridade e adicional noturno para os 
respectivos turnos, horas excedentes serão pagas pela empresa como extras. 

 
4.3.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 44 horas semanais. Para 

regime de plantão 12 x 36 horas. 
 

4.3.4.  BENEFÍCIOS: vale transporte, vale alimentação ou cesta básica. 
 
4.3.5. REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 

graduação em Técnico de Enfermagem e registro no órgão de classe correspondente - 
COREN.  

 
4.3.6. ATRIBUIÇÕES:  

 
• Conhecer o funcionamento dos serviços de saúde do município; 
• 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 atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias apresentadas por seus 
superiores; 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/


 
 

 

5 
Rua Sebastião de Souza, 205 • conjunto 111 • Centro • Campinas • SP- CEP:13013-910 •(19)3396•8100• 

CNPJ:09.486.578/0001-74      www.uniaosaudeapoio.org.br 
 

• Participar na elaboração de documentos relativos a sua área de atuação, quando 
solicitado; 

• Cumprir escala de trabalho; 
• Auxiliar na Recepção do Paciente e Ficha de Atendimento; 
• Prestar assistência de enfermagem em serviços de proteção, de recuperação e de 

reabilitação da saúde, de acordo com o plano estabelecido; 
• Prestar cuidados de conforto e de higiene a pacientes em estado grave, sob supervisão 

e orientação da enfermeira; 
• Ministrar medicamentos; 
• Observar e registrar sinais e sintomas apresentados pelo paciente; 
• Fazer registro das atividades executadas; 
• Aplicar imunizantes; 
• Realizar orientação individual e a grupos da comunidade sobre assuntos de saúde; 
• Executar atividades de apoio, tais como: preparo de ambiente. 

 

4.4 – DISPENSÁRIO 
 

4.4.1. VAGAS de FARMACEUTICO: 2 (duas) vagas.  
 

4.4.2. REMUNERAÇÃO: R$ 1.970,84 (um mil e novecentos e setenta reais e oitenta e 
quatro centavos) – salário base, com a qualificação e jornada de trabalho e compatíveis com o 
mercado de trabalho da região, acrescido de insalubridade e adicional noturno para os 
respectivos turnos, horas excedentes serão pagas pela empresa como extras. 

 
4.4.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 44 horas semanais. Para 

regime de plantão, 12 x 36 horas. 
 

4.4.4.  BENEFÍCIOS: vale transporte, vale alimentação ou cesta básica. 
 

4.4.5. REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
graduação em FARMÀCIA e registro no órgão de classe correspondente - CRF.  

 
4.4.6.  ATRIBUIÇÕES: 

  
• 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; 

• Conhecer o funcionamento dos serviços de saúde do município; 
• Cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias apresentadas por seus 

superiores; 
• Controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes, mediante receita médica, 

contendo carimbo, assinatura e CRM nos receituários; 
• Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no PA; 
• Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de 

Assistência Farmacêutica na Atenção à Urgência/Emergência, 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, 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 no Pronto Atendimento; 

• Supervisionar, solicitar, receber, armazenar, distribuir e dispensar medicamentos e 
insumos adequadamente, com garantia da qualidade dos produtos e serviços; 
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• Elaborar e revisar as Normas e Rotinas e Procedimentos Operacionais Padrão – POP 
relativos à Assistência Farmacêutica; 

• Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente dos profissionais envolvidos 
em atividades de Atenção/Assistência Farmacêutica, assim como treinar e capacitar os 
recursos humanos para o cumprimento das atividades referentes à Assistência 
Farmacêutica e Executar tarefas afins. 
 
4.5 – RECEPÇÃO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
4.5.1. VAGAS: 2 (duas) vagas. 

 
4.5.2. REMUNERAÇÃO: R$ 910,00 (novecentos e dez reais) com a qualificação e 

jornada de trabalho e compatíveis com o mercado de trabalho da região, acrescido de 
insalubridade e adicional noturno para os respectivos turnos, horas excedentes serão pagas 
pela empresa como extras. 

 
4.5.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 44 horas semanais. Para 

regime de plantão, 12 x 36 horas. 
 

4.5.4. BENEFÍCIOS: vale transporte, vale alimentação ou cesta básica. 
 

4.5.5. REQUISITOS: Ensino Médio Completo e noções de informática.  
 

4.5.6.  ATRIBUIÇÕES:  
 

• 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; 

• Conhecer o funcionamento dos serviços de saúde do município; 
• Cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias apresentadas por seus 

superiores; 
• Atender ao público interno/externo prestando informações/orientações rotineiras; 
• Efetuar o atendimento telefônico, prestando informações, localizando o destinatário da 

ligação, anotando e transmitindo recados; 
• Cadastrar e atualizar dados de pacientes nos sistemas padronizados pela SMS, emitir 

Ficha de Atendimento Ambulatorial (FAA), registrar e encaminhar à Classificação de 
Risco; 

• Organizar as fichas de atendimento por ordem numérica e encaminhá-las ao 
faturamento; 

• Participar de reuniões de equipe e treinamentos; 
• Cumprir escala de trabalho; 
• Realizar outras atividades inerentes ao recepcionista, conforme determinado pela 

Coordenação e o Manual de Normas e Rotinas e Executar tarefas afins. 
 

5 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 

5.1. Ter sido aprovado no processo seletivo. 
 
5.2. Ter nacionalidade brasileira ou em caso de outra nacionalidade permissão para 

trabalhar no Brasil. 
 
5.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
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5.4. Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 
candidato do sexo masculino. 

 
5.5. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data de contratação. 
 
5.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
 
5.7. Possuir o nível de escolaridade exigido e os demais pré-requisitos exigidos neste 

edital. 
 
5.8. Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, quando assim exigido, bem 

como estar inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador do 
exercício profissional, nos casos previstos em Lei de regulamentação da atividade. 

 
5.9. Cumprir as determinações deste edital. 

 
 

6 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

6.1. PERÍODO: De 18 a 26 de Abril de 2017, podendo ser prorrogado até que todas as 
vagas sejam preenchidas. 

  
6.1.1. As inscrições estarão disponíveis no site www.uniaosaudeapoio.org.br 

 
6.2.  DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
6.2.1. O ato de inscrição implicará, por parte do candidato, no conhecimento e no 

compromisso de aceitação das normas, condições e exigências do presente Edital. 
 

6.2.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os 
requisitos aqui exigidos para a seleção, será solicitada por ocasião da contratação. 

 
6.2.3. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade 

do candidato. Aquele que fornecer dados ou prestar informações inverídicas, mesmo que o fato 
seja constatado posteriormente, será excluído do Processo Seletivo. 

 
6.2.4. Não serão admitidas inscrições fora do prazo determinado. 

 
6.2.5. Depois de feita a inscrição, os dados constantes na ficha de inscrição somente 

poderão sofrer alterações no caso de mudança de endereço e telefone, fato que deverá ser 
devidamente fundamentado e encaminhado à Comissão de Processo Seletivo. 

 
6.2.6. As inscrições serão analisadas pela Comissão de Processo Seletivo e, sendo 

constatadas irregularidades serão indeferidas. 
 

6.2.7. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e a contratação do candidato, 
desde que verificada qualquer falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas 
provas e/ou nos documentos apresentados. 

 
6.2.8. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 

 
6.2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a UNIÃO SAÚDE APOIO – USA, por meio da 
Comissão de Processo Seletivo, o direito de excluir do processo seletivo aquele que não 
preencher o formulário de forma completa, correta e legível e/ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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6.2.10. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem, 

rigorosamente, ao estabelecido no Edital. 
 

6.2.11. As inscrições poderão ser feitas através do site da UNIÃO SAÚDE APOIO – 
USA - www.uniaosaudeapoio.org.br. 

 
6.2.12. O valor das inscrições rege a Política de Contratação da UNIÃO SAÚDE APOIO 

– USA. 
 
6.2.12.1. Valor único das inscrições: 1 KG de ALIMENTO NÃO PERECÍVEL, a ser 

entregue no dia do Processo Seletivo, que serão destinados a instituições devidamente 
cadastradas no município. 

 
 

7 - DA PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 
 

7.1. A avaliação do Processo Seletivo para todos os cargos será realizada por meio de 
prova objetiva, por múltipla escolha, que versará sobre a bibliografia estabelecida na cláusula 
7.3 deste Edital, ao referido emprego e constará de 30 (trinta) questões objetivas, específicas, 
de caráter eliminatório e classificatório cujo local dia e horário constam do presente Edital que 
será publicado no site www.uniaosaudeapoio.org.br e no painel de Editais da Prefeitura 
Municipal de Taquarivaí. 

7.2. Local de aplicação da prova: Escola Municipal Hernani Vieira da Cruz localizado 
na R. Maria Joana Ferraz, nº.280, Centro, Município de Taquarivaí SP. Os portões da unidade 
serão abertos as 08:00h e fechados as 8:30h, a prova se iniciará as 8:40h, com duração 
de 2:00h, de acordo com o horário de Brasília, do dia 06/05/17. 

 
7.3. Matérias que compõe as provas: português, matemática, conhecimentos gerais, 

conhecimentos específicos de cada cargo, atualidades. 

RECEPÇÃO 

EXCELENCIA EM ATENDIMENTO AO CLIENTE, Alexandre Luzzi La Casas, São Paulo, 
Editora: M. Books, 2011. 

A ARTE DE ARGUMENTAR, Gerenciando a relação e emoção, Antônio Suárez Abreu, Cotia, 
Ateliê Editorial, 2009. 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, Técnicas para aprimorar relacionamentos 
interpessoais, Marshall B. Rosemberg, São Paulo, Agora Editora, 2006. 

ENFERMEIRO  

Campos, g. W. S. Tratado de saúde coletiva. Rio de janeiro: fiocruz, 2006. Costa, e. M. A; 
carbone, m. H. Saúde da família: uma abordagem multidisciplinar. 2 ed. Rio de janeiro: rúbio, 
2009. 
Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde FERNANDES, AT et cols São Paulo 
Atheneu 2000 
Tratado de fisiologia médica GUYTON AC; HALL JE. 11 Rio de Janeiro Elsevier 2006 
Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica SMELTZER SC, BARE BG. 10 
Rio de Janeiro Guanabara Koogan 2005 
Manual dos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. 3 Brasília Ministério da Saúde 2006. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Falcão, L. F. R. et al. Emergências fundamentos e práticas. 1ª ed. Editora Martinari, São Paulo. 
2010. 
Santos, N. C. Enfermagem em Pronto Socorro: atendimento de urgência e emergência. 1ª ed. 
Editora Érica, São Paulo. 2014. 
American Heart Association. Destaques das diretrizes da American Heart Association 2015 
para RCP e ACE. USA, 2015. 

 
FARMACÊUTICO  

FUCHS, F.D; WANNMACHER, L. e FERREIRA, M. B. C. Farmacologia Clinica - 
Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
GOMES, M. J. V. de M. e REIS, A. M. M. Ciências Farmacêuticas – uma abordagem em 
Farmácia Hospitalar. 1. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da 
diretoria colegiada – RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 
comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e 
drogarias e dá outras providências. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/b661ab0042063c7ab94dfbde10276bfb/180809_r
dc_44.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0   
 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Política Nacional de Assistência Farmacêutica – 
Resolução/CNS nº 338, de 06 de maio de 2004. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil. Poder Executivo, Brasília, 20 de maio de 2.004. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/resol_cns338.pdf  
 
BRASIL. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário do 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://www2.rio.rj.gov.br/governo/vigilanciasanitaria/legislacao/leifederal5991_73.pdf  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
DAF. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua 
organização. 2. ed. – Brasília: MS, 2006. 100 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 
ISBN 85-334-1184-7. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_farmaceutica_atencao_basica_instruc
oes_tecnicas.pdf 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344/98 – Aprova o Regulamento Técnico 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. A assistência farmacêutica no SUS / Conselho 
Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia do Paraná; organização Comissão de 
Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia, Comissão de Assistência Farmacêutica do 
Serviço Público do CRF-PR. – Brasília: Conselho Federal de Farmácia, 2010. 60 p. Disponível 
em: http://www.cff.org.br/userfiles/Manual%20SUS_internet.pdf 

 
 
7.4. A lista com os candidatos aprovados nesta etapa do processo seletivo será 

publicada no site www.uniaosaudeapoio.org.br e na entrada da Escola em que será realizado 
a prova, a partir das 17:00 h do dia 06/05/17. 

 
7.5. Recomenda-se ao candidato que compareça ao local da realização da prova com 

trinta minutos de antecedência, munido de protocolo da ficha de inscrição e caneta azul com 
tubo transparente. Será obrigatória a apresentação do original da Cédula de Identidade (RG) 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/b661ab0042063c7ab94dfbde10276bfb/180809_rdc_44.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/b661ab0042063c7ab94dfbde10276bfb/180809_rdc_44.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/resol_cns338.pdf
http://www2.rio.rj.gov.br/governo/vigilanciasanitaria/legislacao/leifederal5991_73.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_farmaceutica_atencao_basica_instrucoes_tecnicas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/assistencia_farmaceutica_atencao_basica_instrucoes_tecnicas.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/Manual%20SUS_internet.pdf
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ou outro documento oficial com foto (carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira 
emitida por conselho de classe, passaporte). 

 
7.6. O candidato não poderá alegar o desconhecimento do local de realização da prova 

como justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, 
caracterizará desistência do candidato e resultará em eliminação da seleção. 

 
7.7. Estará automaticamente excluído do processo de seleção o candidato que: lançar 

mão de meios ilícitos para a execução da prova, perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou descortês para com qualquer dos 
aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; atrasar-se ou afastar-se do local da prova sem o 
acompanhamento do fiscal. 

 
8 – DA PROVA DE ANÁLISE CURRICULAR - TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 
8.1. Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório, e consistirá na análise objetiva 

da documentação apresentada pelo candidato que comprove seu currículo acadêmico e/ou 
profissional. 

 
8.2. Os candidatos aprovados na primeira etapa deverão entregar cópia dos 

documentos elencados no item “b” da cláusula 2.4, em envelope lacrado com o nome do 
candidato, direcionado a UNIÃO SAÚDE APOIO – USA no momento da entrevista no dia 
07/05/2017. 

 
8.3. A não a entrega dos documentos no local e horário indicados no Edital em 

conformidade com a cláusula 8.2, caracterizará desistência do candidato e resultará em 
eliminação da seleção. 

 
 

9 - DA ENTREVISTA TÉCNICA 
 

9.1. Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório, a será realizada pela Comissão 
do Processo Seletivo, onde serão analisadas questões e aptidões específicas para o 
preenchimento da vaga pretendida que possuirão as seguintes pontuações máximas e mínimas 
descritas no item “c” da cláusula 2.4. 

 
9.2. Os candidatos aprovados e convocados para a terceira etapa do processo seletivo, 

em conformidade com as cláusulas 7.4 e 8.2, deverão apresentar-se no dia 07/05/2017, 
munidos de documento de identificação com foto no endereço: Escola Municipal Hernani 
Vieira da Cruz localizado na R. Maria Joana Ferraz s/nº, Centro, Município de Taquarivaí SP . 
Os Portões da unidade serão abertos as 08:00h e fechados as 8:20 h, a entrevista se iniciará 
as 08:30h, com duração de até 30 min./candidato, de acordo com o horário de Brasília, do 
dia 07/05/2017. 

 
9.3. O não comparecimento para realização da entrevista técnica de avaliação na data 

e horário indicados no Edital publicado nos termos da cláusula 9.2, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em eliminação da seleção. 

 
 
 
10 - DA HABILITAÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
10.1. Os candidatos serão avaliados numa escala de 0 a 100 pontos. 

 
10.2. Serão considerados habilitados ao emprego, os candidatos que tiverem nota igual 

ou superior a 70 pontos. 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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10.3. O resultado da classificação final, será divulgado dia 08/05/2017 na Imprensa 

Oficial do Município, no site www.uniaosaudeapoio.org.br e no painel de Editais da Prefeitura 
Municipal de Taquarivaí. 

 
10.4. Em caso de empate na classificação final, terá a preferência, sucessivamente, o 

candidato que: 
a) Tiver mais idade; 
b) Tiver o maior número de filhos menores ou dependentes legais; 
c) Sorteio. 

 
11 - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 

 
11.1. A convocação para admissão do candidato obedecerá à ordem rigorosa de 

classificação final estabelecida no Processo Seletivo Simplificado. 
 
11.2. A convocação para admissão será feita para preenchimento das vagas 

estabelecidas neste Edital. 
 
11.3. Por ocasião da admissão, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 
a) Atestado Médico de Saúde Ocupacional; 
b) Carteira Profissional original; 
c) Cópia do cadastro de pessoa física (CPF); 
d) Cópia da carteira de identidade (RG); 
e) Cópia da certidão de casamento (2 cópias); 
f) Cópia da certidão de nascimento de todos os filhos (2 cópias); 
g) Cópia das carteiras de vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
h) Comprovante de escolaridade dos filhos maiores de 7 anos até 14 anos; 
i) Cópia do certificado de reservista ou alistamento militar; 
j) Cópia do programa de integração social (PIS) ou (PASEP); 
k) Cópia do título de eleitor e dos comprovantes de que tenha votado na última eleição; 
l) 2 fotos 3x4 atual; 
m) Cópia do cartão do Banco onde possui conta corrente; 
n) Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso do Ensino 

Médio e da área específica; 
 

 
11.4. Os documentos relativos à confirmação das condições estabelecidas para os 

empregos são exigências. Eventuais irregularidades implicarão na imediata eliminação do 
candidato, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição, feita sob falsa alegação. É 
facultado ainda à Administração exigir dos candidatos, na admissão, outros documentos que 
julgar necessários. 

 
11.5. De acordo com o art. 37, inc. XVI da Constituição Federal, é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado 
em qualquer caso o disposto no inciso XI: 

 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas (NR). 
 

11.6. O candidato convocado para admissão que deixar de entrar em atividade no prazo 
estipulado, perderá o direito decorrente de sua classificação. 
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12 – DO PROCESSO SELETIVO 
 

12.1.  Serão analisados concomitantemente á entrega os títulos e documentos de todos 
os candidatos que efetuarem a sua entrega no período de INSCRIÇÃO e a avaliação será de 
acordo com o item  2.4 b , pela Comissão do Processo Seletivo. 

 
12.2. De acordo com a necessidade de preenchimento de vagas, a UNIÃO SAÚDE 

APOIO - USA convocará os candidatos selecionados para entrevista técnica. 
 

13 – RESULTADOS 
 

13.1. O resultado do processo de seleção será divulgado através do site da UNIÃO 
SAÚDE APOIO – USA e/ou em outro meio que lhe dê publicidade a critério da administração 
pública parceira. 
 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 

verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os 
atos decorrentes da inscrição. 

 
14.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e 

na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 
 

Taquarivaí- SP, 13 de Abril de 2017. 
 

 
 
 

União Saúde Apoio 
Carlos de Arruda Camargo 

Diretor Administrativo 
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