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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CUBATÃO/SP 

 

 

PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O PRONTO SOCORRO CENTRAL DE 

CUBATÃO, PRONTO SOCORRO INFANTIL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA – SAMU. 

 

 

O Instituto Alpha De Medicina Para Saúde, Organização Social sem finalidade 

lucrativa, que tem dentre seus objetivos o de disponibilizar-se junto aos poderes 

públicos municipais, estaduais, federais e aos particulares para o desenvolvimento de 

projetos de gerenciamento e administração de unidades de serviços voltados para o 

desenvolvimento humano e tecnológico como o esporte, saúde, educação, cultura, 

meio ambiente, trabalho, qualificação e recolocação profissional, o desenvolvimento 

humano e sócio econômico, VEM tornar publico o edital nº 01/2018-Cubatão pelo qual 

irá contratar profissionais da área de saúde para cumprimento do Contrato de Gestão 

nº 003/2018 firmado com o Município de Cubatão/SP.  

O Processo Seletivo não segue estritamente a disciplina de concursos públicos, 

contudo é feito em obediência aos princípios da impessoalidade, igualdade e 

economicidade.  

As informações prestadas pelos candidatos terão caráter confidencial. Cumpre destacar 

que a constatação de informações inverídicas por parte do candidato o excluirá 

automaticamente de qualquer fase do processo seletivo.  
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O eventual cancelamento deste processo seletivo, não acarretará qualquer 

responsabilidade do Instituto para com os concorrentes. 

1 - DA DIVULGAÇÃO  

A divulgação oficial deste Processo Seletivo dar-se-á através de Publicação do Edital 

pela internet, no endereço http://www.alphainstituto.com.br.  

 

2 - DOS CARGOS/FUNÇÕES DISPONÍVEIS: 

CARGOS              VAGAS       JORNADA         SALÁRIO 

Aux. de Serviços de Lavanderia    08                           12 x 36                  R$ 1.206,66 

Enfermeiro       06                           12 x 36                  R$ 3.060,00 

Farmacêutico       01                    30 horas/semana         R$ 2.636,70 

Maqueiro       03                            12 x 36                 R$ 1.206,66 

Operador de Rádio TARMS               02                            12 x 36                 R$ 1.676,00 

Recepcionista                 04                            12 x 36                 R$ 1.279,08 

Técnico de Enfermagem      16                            12 x 36                 R$ 1.872,72  

Técnico de Farmácia                 08                            12 x 36                 R$ 1.206,66 

Técnico de Gesso       02                            12 x 36                 R$1.604,46 

 

 

3 - DAS CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DA FUNÇÃO 

 Auxiliar de Serviços de Lavanderia 

http://www.alphainstituto.com.br/
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Atribuições: Separa a roupa de acordo com o tipo de material e grau de sujeira 

enviando-as a lavanderia. Efetua a revisão de roupas lavadas, verificando manchas e 

qualidade da lavagem. Opera equipamentos de baixa complexidade. Recolhe a roupa 

suja das unidades de urgência e emergência hospital em horários preestabelecidos; 

Verificar a classificação e identificação dos sacos de roupa, conforme o grau de 

sujidade e as normas estabelecidas; Executar as tarefas e técnicas utilizadas nas 

operações do setor (coleta, separação ou triagem, pesagem e lavagem); Fazer uso das 

medidas de proteção pessoal e de segurança do trabalho; Zelar pelo uso correto, 

manutenção e limpeza do equipamento (balança, carros de coleta, lavadoras), dos 

produtos e do ambiente. 

Nível escolar: ensino fundamental completo. 

 

 Enfermeiro 

Atribuições: realiza a estatística dos atendimentos ocorridos na unidade;  lidera a 

equipe de enfermagem no atendimento dos pacientes críticos e não críticos; coordena 

as atividades do pessoal de recepção, hotelaria, limpeza e portaria; soluciona 

problemas decorrentes com o atendimento médico-ambulatorial; aloca pessoal e 

recursos materiais necessários; realiza a escala diária e mensal da equipe de 

enfermagem; controla estoque de material, insumos e medicamentos; verifica a 

necessidade de manutenção dos equipamentos do setor.  

Nível escolar: ensino superior completo em enfermagem, com COREN ativo. 

 

 Farmacêutico 

Atribuições: armazenamento e controle dos produtos, com a devida conservação dos 

mesmos, elaboração de sistema eficaz de dispensação; orientação e supervisão das 
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equipes responsáveis pela dispensação dos medicamentos; criação de protocolos de 

serviço, bem como outras inerentes ao cargo. 

Nível superior completo em farmácia. 

 Maqueiro 

Atribuições: executar o transporte de pacientes em macas, desde a entrada no Pronto 

Atendimento até as salas de emergências, enfermarias, salas de cirurgias, além do 

deslocamento de pacientes internamente. 

Nível escolar: ensino fundamental completo. 

 

 Operador de Rádio TARMS 

Atribuições: operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas Centrais de 

Regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de 

atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito 

da situação operacional de cada veículo da frota; conhecer a malha viária e as principais 

vias de acesso de todo o território abrangido pelo serviço de atendimento pré-

hospitalar móvel. 

Nível escolar nível médio com curso em técnico auxiliar de regulação médica. 

 

 Recepcionista 

Atribuições: receber o usuário respeitando seus direitos e necessidades, assegurando a 

acessibilidade para pessoas com deficiência, em consonância com a legislação vigente; 

elaborar e atualizar o cadastro; efetuar o cadastro dos; orientar e encaminhar o usuário 

diretamente para a área de atendimento ou procedimento conforme necessidade 

apresentada; manter os arquivos atualizados e organizados; controlar, carimbar e 

distribuir impressos; orientar quanto ao funcionamento da rede de serviços; levantar e 
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arquivar prontuários, exames e outros; digitar o cadastro inicial, individual e das 

famílias e suas atualizações;  

Nível escolar: ensino médio completo 

 

 Técnico de Enfermagem 

Atribuições: participar das atividades de atenção realizando procedimentos de urgência 

e emergência regulamentados no exercício de sua profissão. Auxiliar na recepção dos 

pacientes, pequenas cirurgias, suturas e curativos; Transportar pacientes; Auxiliar 

durante o processo de reanimação cardio-respiratória; Administrar medicamentos por 

via oral, muscular, subcutânea e venosa; Monitorar pacientes graves e pacientes 

engessados; Instalar as bombas de infusão e monitorar pacientes; 

Curso completo em Técnico de Enfermagem, com COREN ativo. 

 

 Técnico de Farmácia 

Atribuições: Receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle 

físico e estatístico, dispondo-os nas prateleiras para dispensação ou organizando-os no 

estoque, para manter o controle e facilitar o manuseio dos mesmos; Auxiliar na 

manutenção do estoque da farmácia; Informar sobre demanda de medicamentos e 

materiais com o objetivo de manter o nível de estoque adequado; Verificar e controlar 

o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, tirando de circulação os 

medicamentos/ materiais vencidos; Executar serviços de carregamento e 

descarregamento de produtos; Atender usuários, verificando e fornecendo os produtos 

solicitados registrando a saída dos mesmos; Realizar processos de dispensação, 

distribuição (sistema coletivo, individualizado, combinado, Kits e unitária) de materiais e 

medicamentos; Proceder à recepção e conferência de materiais, medicamentos e 
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análogos, comparando a quantidade e especificação expressa na nota de entrega com 

os produtos recebidos, bem como lote e validade dos mesmos. Auxiliar o farmacêutico 

na manipulação (diluição e envase) de produtos saneantes e outros preparados 

farmacêuticos, bem como embalar e rotular as embalagens; Lavar, limpar e esterilizar 

quando necessário os materiais utilizados na manipulação, antes e depois do 

manuseio, bem como aparelhos e materiais existentes no local de trabalho; zelar pela 

limpeza e manutenção das prateleiras, balcões, aparelhos existentes nas áreas de 

trabalho, mantendo em boas condições de aparência e uso; Executar outras tarefas 

correlatas. Conhecimento gerais de ferramentas de informática. 

Curso em técnico de farmácia completo, com registro de classe ativo. 

 

 Técnico de Gesso 

Atribuições: noções básicas de redução ortopédica e de imobilização. Materiais e 

instrumentais. Destinação correta de lixo séptico e material perfurocortante. Noções 

básicas de: anatomia músculo esquelético, fisiologia articular e biomecânica, lesões 

traumáticas das articulações, pré e pós-operatório de artroplastias, órteses e próteses, 

fixadores externos. Noções elementares de: anatomofisiologia humana. Técnica de 

imobilização ortopédica. Atuação do técnico nos primeiros socorros e em centros 

cirúrgicos e centros de materiais esterilizados. 

Curso em técnico de gesso completo. 

 

4 - DA INSCRIÇÃO  

As inscrições para os cargos acima serão realizadas mediante entrega de 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO, que se encontra no ANEXO I deste edital, 

pessoalmente à equipe do Instituto Alpha que estará em espaço cedido pelo Posto de 

Atendimento ao Trabalhador – PAT, na Rua Dr. Fernando Costa, n.º 1096, Vila Couto, 
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Cubatão, do dia 05 de junho de 2018 a 07 de junho de 2018, das 09hs às 16hs, sendo 

facultativa a entrega de 1kg de alimento não perecível previamente estabelecidos 

como arroz, feijão e óleo de soja que serão destinados ao Fundo Municipal de 

Solidariedade. 

Não serão aceitas inscrições por terceiros, a não ser que seja apresentada procuração 

pública com poderes específicos para realizar inscrição no processo seletivo 001/2018-

Cubatão. 

Os interessados deverão se apresentar no endereço acima delineado munidos de 

cédula de identidade e CPF, além do requerimento de inscrição devidamente 

preenchido. 

Nota: Não serão aceitas inscrições recebidas após a data estipulada.  

 

4.1 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO:  

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou estar amparado pelo Estatuto da Igualdade 

(Decreto nº 70.391/72) e no gozo dos direitos políticos na forma do artigo 13 do 

Decreto nº 70.436/72, para candidatos de origem Portuguesa; 

 b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código 

Civil Brasileiro na data do encerramento das inscrições;  

c) possuir escolaridade mínima correspondente à vaga pleiteada, conforme item 3 

deste edital;  

d) estar em gozo dos direitos políticos;  

e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo;  

f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;  

g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral;  
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h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares;  

i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes contra a administração 

pública e o patrimônio, no prazo de cinco anos a contar do cumprimento da eventual 

pena;  

4.2 - Não serão aceitas inscrições por e-mail, via postal, fax ou em caráter condicional;  

4.3 - O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requerimento de 

Inscrição, arcando o candidato com as consequências de eventuais erros no 

preenchimento desse documento.  

4.4 - A falha nas informações constantes no Requerimento de Inscrição tornará nula a 

inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo.  

 

5 - DA SELEÇÃO  

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais 

aptos a desempenharem as exigências requeridas para o cargo e cujo perfil seja mais 

adequado para desenvolvê-las.  

Razão pela qual, o processo seletivo será composto das seguintes etapas:  

– Inscrição; 

 – Prova de Conhecimentos gerais e específicos; 

- Dinâmica de Grupo e análise curricular; 

- Entrevista; 

– Exame Médico e entrega de documentos. 
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6- DA SELEÇÃO DOS INSCRITOS  

Os candidatos que realizarem sua inscrição devidamente na forma deste edital estarão 

aptos para participar da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos a ser 

realizada no dia 17 de junho de 2018, com horário e locais a serem disponibilizados no 

site da entidade e também no site da Prefeitura Municipal de Cubatão. 

A Entidade divulgará o gabarito das provas objetivas no dia 18 de junho de 2018. 

O conteúdo programático estará disponível a partir do dia 07 de junho de 2018 no site 

do Instituto Alpha. 

Serão aprovados para a próxima etapa os candidatos que atingirem pelo menos 60% 

(sessenta por cento) da pontuação das provas objetivas. 

Após o término do prazo de inscrição será divulgado o calendário dos prazos para 

recurso e demais etapas do processo seletivo. 

Todas publicações serão realizadas no site do Instituto Alpha: 

http://www.alphainstituto.com.br 

 

7- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1 - 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.  

7.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital, 

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

http://www.alphainstituto.com.br/
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7.3 – Todo andamento do referido processo seletivo deverá ser acompanhado somente 

através do site http://www.alphainstituto.com.br, não sendo disponibilizadas através de 

telefone.  

7.4 – O presente processo seletivo terá validade de 02 (dois) anos, ficando sua 

prorrogação a critério da Diretoria Executiva. 

 

Barueri, 01 de junho de 2018. 

 

 

Afonso Barbosa da Silva 

Diretor Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alphainstituto.com.br/
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

NO PROCESSO SELETIVO 001/2018 – CUBATÃO 

Inscrição n.º ___________.01.18 (preenchimento pelo Instituto Alpha) 

Eu, _____________________________________________________________________________, portador da cédula 

de identidade n.º ____________________________________________, inscrito no CPF sob o n.º 

__________________________________________, domiciliado na 

________________________________________________________________________, requeiro minha inscrição 

junto ao Processo Seletivo n.º 001/2018-Cubatão, para o cargo de 

___________________________________, declarando que atendo aos pré-requisitos estabelecidos neste 

edital e asseverando que as informações prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me por 

elas. 

Cubatão, ____ de junho de 2018. 

_____________________________________ 

                                                                                                Assinatura do Candidato 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROTOCOLO – INSCRIÇÃO N.º _________01.18 (Preenchimento exclusivo do Instituto Alpha) 

 

NOME:__________________________________________________________________________________________ 

RG:____________________________________________  CPF:____________________________________________ 

CARGO:_______________________________________ 

Cubatão, ____ de junho de 2018                           ______________________________________________ 

                                                                     INSTITUTO ALPHA 


