
 

 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – LARANJAL PAULISTA/SP 

 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TENDO COMO OBJETO A 

GESTÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NESTES 

EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, O QUANTITATIVO, A 

REGULAMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS 

DE SAÚDE E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES. 

 

 

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, educação, cultura, meio 

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

e sócio econômico, vem pelo presente TORNAR PÚBLICO o edital nº 01/2018 no qual 

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

firmado com o Município de Laranjal Paulista/SP, denominado Contrato Administrativo 

n.º 012/2018.  

 

O Processo Seletivo não segue 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.  

 

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: 

2.1 - Enfermeiro – 03 (três) vagas 

2.2 - Auxiliar De Enfermagem 02 (duas) vagas  

2.3 - Técnico De Enfermagem – 03 (três) vagas 

2.4 - Recepcionista – 05 (cinco) vagas 

2.5 - Fisioterapeuta  - 01 (uma) vaga 

2.6 – Auxiliar de Limpeza – 06 (seis) vagas  

2.7 - Auxiliar De Saúde Bucal – 02 (duas) vagas 

 

 

 

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


 

 
 

3 - DAS CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DA FUNÇÃO  

 

Enfermeiro 

Atribuições: 

Privativamente, incumbe ao enfermeiro a direção do serviço de enfermagem (em 

instituições de saúde e de ensino, públicas, privadas e a prestação de serviço); as 

atividades de gestão como planejamento da assistência de Enfermagem, consultoria, 

auditoria, entre outras; a consulta de Enfermagem; a prescrição da assistência de 

Enfermagem; os cuidados diretos a pacientes com risco de morte; a prescrição de 

medicamentos (estabelecidos em programas de saúde e em rotina); e todos os cuidados 

de maior complexidade técnica. 

Salário: R$ 3.060,00 – 176hs/mês 

Nível escolar: ensino superior completo com “C.O.R.E.N” ativo. 

 

Auxiliar de Enfermagem 

Atribuições: 

Além de integrar a equipe de saúde e educar, cabe ao auxiliar preparar o paciente para 

consultas, exames e tratamentos; executar tratamentos prescritos; prestar cuidados de 

higiene, alimentação e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; além de zelar 

pela limpeza em geral. 

Cabe, ainda, ao auxiliar ministrar medicamentos, aplicar e conservar vacinas e fazer 

curativos; colher material para exames laboratoriais; executar atividades de desinfecção 

e esterilização; realizar controle hídrico; realizar testes para subsídio de diagnóstico; 



 

 
 

instrumentar; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças 

transmissíveis; prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios; aplicar 

oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar os trabalhos 

de rotina vinculados à alta de pacientes; e participar dos procedimentos pós-morte. 

Salário Auxiliar de Enfermagem: R$ 1.362,49 – 176hs/mês 

Nível escolar do Auxiliar de Enfermagem: ensino técnico com “C.O.R.E.N” ativo 

 

Técnico de Enfermagem 

Atribuições: 

Dessas atividades, cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro no 

planejamento das atividades de assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na 

prevenção e na execução de programas de assistência integral à saúde e participando 

de programas de higiene e segurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de 

enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro. 

 

Salário Técnico de Enfermagem: R$ 1.505,16 – 176hs/mês 

Nível escolar do Técnico de Enfermagem: Ensino técnico com “C.O.R.E.N” ativo 

 

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; Emitir o Cartão SUS e fornecê-lo ao usuário; Efetuar a 



 

 
 

matrícula dos usuários pertencentes às áreas de abrangência e influência da UBS, que 

moram, trabalham ou estudam na região; Orientar e encaminhar o usuário diretamente 

para a área de atendimento ou procedimento conforme a Agenda e/ ou necessidade 

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

distribuir impressos; Agendar consultas e exames via SIGA SAÚDE; orientar quanto ao 

funcionamento da rede de serviços; levantar e arquivar prontuários, exames e outros; 

digitar o cadastro inicial, individual e das famílias e suas atualizações;  

Salário: R$ 1.208,52 – 176hs/mês 

Nível escolar: ensino médio completo 

 

Fisioterapeuta: 

Atribuições: 

O fisioterapeuta é capacitado a diagnosticar disfunções, avaliar, reavaliar, prescrever 

(tratamento fisioterapêutico), emitir prognóstico, elaborar projetos de intervenção e 

decidir pela alta fisioterapêutica. 

 

Salário: R$ 2.750,80 – 120hs/mês 

Nível escolar: ensino superior completo com “C.R.E.F.I.T.O.” ativo 

 

Auxiliar de Limpeza 

Atribuições:  

Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, a fim de 

mantê‐lo em condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que serve, 



 

 
 

acondicionando detritos e depositando‐os de acordo com as determinações definidas; 

Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando janelas, 

portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e 

aparelhos; Preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar 

copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; Verificar a 

existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu 

trabalho, comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o 

caso; Manter arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato 

qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas 

dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; 

cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de 

Serviço do estabelecimento de saúde.   

Salário: R$ 965,11 – 176hs/mês 

Nível escolar: ensino fundamental completo 

 

Auxiliar De Saúde Bucal 

Atribuições: 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde, bem como 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, inclusive com 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal ; responsáveis pela limpeza, 

assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos 

e do consultório odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), assim como aplicar 

medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos; auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas 



 

 
 

intervenções clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 

saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família (eSF), buscando 

aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; processar filme 

radiográfico, selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, manipular materiais de 

uso odontológico e participar na realização de levantamentos e estudos 

epidemiológicos (exceto na categoria de examinador). 

Salário: R$ 1.590,00 – 176hs/mês 

Nível escolar: ensino técnico com “C.R.O.” ativo 

 

4 - DA INSCRIÇÃO  

As inscrições para os cargos acima devem ser feitas mediante envio de currículo por 

intermédio do correio eletrônico rh@alphainstituto.com.br, indicando no campo 

“assunto” do e-mail qual cargo deseja concorrer a partir do dia 04 de março de 2018 até 

às 11hs59 do dia 09 de março de 2018. 

Cada candidato poderá concorrer a apenas uma vaga 

A inscrição também poderá ser feita mediante a entrega de currículo e declaração de 

próprio punho sobre o cargo que pretende concorrer ao representante do Instituto 

Alpha de Medicina para Saúde que os estará recebendo no Centro Administrativo 

Municipal de Laranjal Paulista, com endereço na Rua Hélio Rodrigues Pires, n.º 54, 

Laranjal Paulista, exclusivamente no dia 07 de março de 2018, das 10hs às 12hs e das 

13hs às 16hs.  

Não haverá cobrança de taxa de inscrição, podendo o candidato doar 01 (um) quilo de 

alimento não perecível, no dia da realização na prova, de forma opcional que será 

revertido para o Fundo Social de Solidariedade do Município. 



 

 
 

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;  

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.  

A seleção dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios, conforme segue:  

 – Prova objetiva de Conhecimentos gerais (20 questões) e específicos (20 questões); 

- Análise curricular 

 

6- DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  

A realização da prova de conhecimentos gerais e específicos será realizada no dia 11 de 

março de 2018, na Escola Municipal João Salto, situado à Rua Luiz Pereira Barreto, 281, 

Centro, Laranjal Paulista – SP. CEP 18500-000, em horário conforme segue: 

Das 09hs00 ás 11hs30: Enfermeiro, Auxiliar De Enfermagem e Técnico De Enfermagem. 

Das 13hs00 às 15hs30: Recepcionista, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar De Saúde Bucal e 

Fisioterapeuta. 

Nota: O local da prova poderá ser alterado de acordo com o número de inscrições e, em 

caso de alterações será comunicado até o dia 10/03/2018 no site 

www.alphainstituto.com.br. 

O conteúdo programático estará disponível no website da entidade a partir do dia 05 

de março de 2018. 

A divulgação do gabarito se dará no dia 12 de março de 2018 e o resultado se dará até 

o dia 15/03/2018, também no site www.alphainstituto.com.br.  

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


 

 
 

Serão qualificados para análise curricular os candidatos que atingirem ao menos 50% 

(cinquenta por cento) da prova. 

 

7 – DOS RECURSOS 

Após a divulgação dos gabaritos, o candidato interessado em interpor recurso 

administrativo no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) que poderá ser feito pelo email 

rh@alphainstituto.com.br que será julgado devidamente por uma Comissão nomeada 

internamente para o ato, garantindo o direito à ampla defesa. 

 

8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1 - 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.  

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

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

8.3 – Eventuais dúvidas do presente processo seletivo poderão ser solucionadas pelo 

correio eletrônico rh@alphainstituto.com.br. 

8.4 – Todo andamento do referido processo seletivo deverá ser acompanhado somente 

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

telefone.  

Barueri, 03 março de 2018. 

Afonso Barbosa da Silva 

Diretor Presidente do Instituto Alpha de Medicina para Saúde 

mailto:rh@alphainstituto.com.br
http://www.alphainstituto.com.br/

