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EDITAL Nº 001/2019 
PROCESSO DE SELEÇÃO - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

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

INSCRIÇÃO: de 30 de junho a 14 de Julho de 2019 
PROVAS:  20 e 21 de Julho de 2019 

 

A UNIÃO SAÚDE APOIO vem, pelo presente, tornar público que está recrutando 
profissionais da área da saúde para cumprimento do Contrato de Gestão celebrado 
com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, 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 mantenha os dados 
profissionais para inclusão em processos de seleção para a execução de outros 
Contratos de Gestão. 

Visando o cumprimento do Contrato de Gestão, a equipe em formação deverá ter 
como principais ações e procedimentos:  

a) Consultas médicas;  

b) Consultas de enfermagem; 

c) Consultas odontológicas;  

d) Visitas Domiciliares;   

e) Grupos Educativos/ Práticas Corporais;   

f) Vacinação;  

g) Inalação, Medicação e Curativo;   

h) Teste Imunológico de Gravidez   

i) Coleta de Papanicolau;   

j) Coleta de material para análises clínicas; 

k) Coleta de material para detecção dos erros inatos do 
metabolismo (Teste do pezinho);  
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l) Verificação da Pressão Arterial;   

m) Verificação de Temperatura;  

n) Suturas (procedimento médico);  

o) Lavagem de ouvido (procedimento médico);  

p) Tratamento de feridas;  

q) Atendimento e procedimento odontológico;  

r) Procedimentos coletivos em saúde bucal;  

s) Vigilância em Saúde – Notificação, e eventual acompanhamento, 
dos agravos e eventos de notificação compulsória;  

t) Os profissionais de saúde bucal serão incorporados às Equipes 
de Saúde da Família por intermédio de Equipes de Saúde Bucal (ESB), 
nas unidades onde não houver o serviço odontológico já em 
funcionamento com os profissionais de carreira da PMI.  

E demais serviços e obrigações inerentes aos cargos, bem como atender AÇÕES 
EMERGENCIAIS quando e se necessárias. 

 

1 - DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO  

1.1. A Comissão de Processo Seletivo será composta pelo Sr. Carlos de 
Arruda Camargo, que a presidirá, Sr. Silvio Romero, Sr. Ricardo Pimenta e Srta. 
Andréa C. de Lima, e terá lugar no endereço Escola Municipal Escola Alfredo Do 
Cesário De Oliveira, R. André Ribeiro de Mendonça, 499-597 - Jardim Paulista, 
Igarapava – SP. 

1.2. A comissão 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 IGARAPAVA/ 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, 
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prorrogáveis por mais 45 dias, podendo ao final do período de 90 dias, a critério 
exclusivo da UNIÃO SAÚDE APOIO, 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 IGARAPAVA – SP. 

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 54 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 1,8 pontos cada. Serão 
aprovados os candidatos que atingirem, no mínimo, 60% de acertos, 
sendo chamados para a fase seguinte.  

b) Segunda Etapa (0 a 23 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, capacidade de atendimento ao público em geral 
e outras avaliações pertinentes. 

c) Terceira Etapa (0 a 23 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 23 pontos: 

•Certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 
Doutorado no cargo/área específica em que concorre, 0,0 – 6,0 pontos; 

•Certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 
Mestrado, no cargo/área específica em que concorre, 0,0 - 4,0 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, 0,0 – 3,0 
pontos; 
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•Certificado ou diploma de conclusão de curso de pós-graduação em Saúde Pública, 
cargo/área específica em que concorre, acompanhado de histórico escolar, no 
cargo/área específica em que concorre, com carga horária mínima de 360 horas, 0,0 
– 3,0 pontos; 

•Certificado de Curso de Qualificação ou Aperfeiçoamento Profissional no cargo/área 
específica em que concorre, com carga horária acima de 20 horas, 0,0 – 3,0 pontos; 

•Atestados de Capacidade Técnica no cargo/área específica em que concorre, com 
carga horária acima de 20 horas, 0,0 – 6,0 pontos; 

 

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

3.1. Os empregos a serem providos por meio da seleção de que trata este 
Edital é o constante do quadro abaixo:  

 

CARGO  CARGA 
HORARIA 

SALÁRIO BRUTO/ 
PROFISSIONAL 

ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 200 H  1.250,00 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  200 H  R$ 1.179,00 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL  200 H  R$ 1.099,00 
ENFERMEIRO  200 H  R$ 2.239,86 
COORDENADOR GERAL EM SAÚDE - ESF 200 H  R$ 3.300,00 
COORDENADOR DE PROJETOS EM 
EDUCAÇÃO CONTINUADA DE SAÚDE 200 H  R$ 3.040,00 

RECEPCIONISTA  200 H  R$ 1.013,27 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM  200 H  R$ 1.119,93 

 

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

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, 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. 
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4 -   DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

4.1. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1.1. PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA 
E SAÚDE DA FAMÍLIA 

4.1.1.1. As atribuições dos profissionais das equipes de Atenção Básica e 
Saúde da Família, de acordo com o disposto na Portaria n.º 2.436/GM/MS, de 21 de 
setembro de 2017, devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam 
o exercício de cada uma das profissões. 

4.1.2. Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na 
Atenção Básica: 

4.1.2.1. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de 
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e 
vulnerabilidades; 

4.1.2.2. Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de 
saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica 
vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da  situação de 
saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas 
e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local; 

4.1.2.3. Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrito, 
prioritariamente no  âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no 
domicílio e demais  espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com 
atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em 
situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, 
etc.); 

4.1.2.4. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de 
saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços 
essenciais e ampliados da AB; 

4.1.2.5. Garantir a atenção à saúde da população adscrito, buscando a 
integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, prevenção de doenças e agravos e da garantia de atendimento da 
demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de 
vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, inclusive 
Práticas Integrativas e Complementares; 

4.1.2.6. Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento 
humanizado, realizando classificação de risco, identificando as necessidades de 
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intervenções de cuidado, responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

4.1.2.7. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrito ao 
longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às 
necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado; 

4.1.2.8. Praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, famílias e 
grupos sociais, visando propor intervenções que possam influenciar os processos 
saúde-doença individual, das coletividades e da própria comunidade; 

4.1.2.9. Responsabilizar-se pela população adscrito mantendo a coordenação 
 do cuidado mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de 
atenção do sistema de saúde; 

4.1.2.10. Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para 
registro das ações de saúde na AB (ESUS AB), visando subsidiar a gestão, 
planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e à avaliação dos serviços de 
saúde; 

4.1.2.11. Contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da 
Atenção Básica, participando da definição de fluxos assistenciais na RAS, bem como 
da elaboração e implementação de protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas 
para a ordenação desses fluxos; 

4.1.2.12. Realizar a gestão das filas de espera, evitando a prática do 
encaminhamento desnecessário, com base nos processos de regulação locais 
(referência e contra referência), ampliando-a para um processo de compartilhamento 
 de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes 
que atuam na atenção básica; 

4.1.2.13. Prever nos fluxos da RAS entre os pontos de atenção de diferentes 
configurações tecnológicas a integração por meio de serviços de apoio logístico, 
técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado; 

4.1.2.14. Instituir ações para segurança do paciente e propor medidas para 
reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos; 

4.1.2.15. Alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos 
sistemas de informação da Atenção Básica, conforme normativa vigente; 

4.1.2.16. Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação 
compulsória, bem como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências, 
situações sanitárias e ambientais de importância local, considerando essas 
ocorrências para o planejamento de ações de prevenção, proteção e recuperação 
em saúde no território; 

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


 

7 
• Rua Ibrahim Nobre,151 • Vila Carlito • Campinas • SP- CEP:13043-070 • 

• (19) 3396 -8100 • CNPJ:09.486.578/0001-74 • 
www.uniaosaudeapoio.org.br 

4.1.2.17. Realizar busca ativa de internações e atendimentos de 
urgência/emergência por causas sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer 
estratégias que ampliem a resolutividade e a longitudinalidade pelas equipes que 
atuam na AB; 

4.1.2.18. Realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias 
e pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos, entre 
outros tipos de moradia existentes em seu território, de acordo com o planejamento 
da equipe, necessidades e prioridades estabelecidas; 

4.1.2.19. Realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde 
controlados/compensados com algum grau de dependência para as atividades  da 
vida diária e que não podem se deslocar até a Unidade Básica de Saúde; 

4.1.2.20. Realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas 
técnicas, profissionais de diferentes formações e até mesmo outros níveis de 
atenção, buscando incorporar práticas de vigilância, clínica ampliada e 
matriciamento ao processo de trabalho cotidiano para essa integração  (realização 
de consulta compartilhada reservada aos profissionais de nível  superior, 
construção de Programa de Trabalho Terapêutico Singular, trabalho com grupos, 
entre outras estratégias, em consonância com as necessidades e demandas da 
população); 

4.1.2.21. Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir em 
conjunto o planejamento e avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da 
utilização dos dados disponíveis, visando a readequação constante do processo de 
trabalho; 

4.1.2.22. Articular e participar das atividades de educação permanente e 
educação continuada; 

4.1.2.23. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, 
conforme planejamento da equipe e utilizando abordagens adequadas às 
necessidades deste público; 

4.1.2.24. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS; 

4.1.2.25. Promover a mobilização e a participação da comunidade, 
estimulando conselhos/colegiados, constituídos de gestores locais, profissionais de 
saúde e usuários, viabilizando o controle social na gestão da Unidade Básica de 
Saúde; 

4.1.2.26. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais; 
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4.1.2.27. Acompanhar e registrar no Sistema de Informação da Atenção 
Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou 
outros programas sociais equivalentes, as condicionalidades de saúde das famílias 
beneficiárias; 

4.1.2.28. Realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades 
locais, definidas pelo gestor local. 

4.1.2.29. 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; 

4.1.2.30.   Conhecer o funcionamento dos serviços de saúde do município; 

4.1.2.31. Cumprir atos, normas, ordem de serviço, instruções e portarias 
apresentadas por seus superiores; 

4.1.2.32. Atender ao público interno/externo prestando 
informações/orientações rotineiras de forma HUMANIZADA; 

4.2. A Atuação dos contratados terá lugar na UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA 
do Município de IGARAPAVA, 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. 

4.3. Se disponibilizar a cursos, palestras, treinamento e outros que visem a 
qualificação e constante aprimoramento dos colaboradores e das atividades. 

 

4.4 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.  

4.4.1. VAGAS: 7 (sete) vagas, sendo 6 (seis) vagas imediatas e 1 (uma) 
vaga como CADASTRO de RESERVA, podendo ser efetivada de acordo com a 
necessidade. 

4.4.2. REMUNERAÇÃO: R$ 1.179,00 (um mil cento e setenta e nove reais) 
de acordo com chamamento público nº001/2019, processo 04/2019 no qual a União 
Saúde Apoio se consagrou vencedora do processo. 

4.4.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas 
semanais.  

4.4.4. BENEFÍCIOS: vale alimentação. 

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

4.4.6.  ATRIBUIÇÕES:  

4.4.6.1. Atuar na recepção e acolhimento inicial, atender e filtrar ligações,  
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4.4.6.2. Organizar agenda e marcação de consultas/ atendimentos, conhecer 
o fluxo da unidade de saúde, 

4.4.6.3. Anotar recados, apoiar na organização de prontuários, se 
responsabilizar pela organização das fichas e papéis utilizados na recepção, fazer o 
direcionamento de  ligações, envio e controle de correspondências,  

4.4.6.4. Prestar apoio na organização, gestão da agenda e ligações, arquivar 
documentos, esclarecer dúvidas, responder perguntas gerais sobre o processo de 
trabalho da unidade de saúde,  

4.4.6.5. Receber e anexar documentos dos pacientes nos prontuários, 
executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar as chaves e 
registrar informações. 

4.4.6.6. Cadastrar e atualizar dados de pacientes nos sistemas padronizados 
pela SMS; 

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

4.4.6.8. Realizar outras atividades inerentes ao recepcionista, conforme 
determinado pela Coordenação e o Manual de Normas e Rotinas e Executar tarefas 
afins. 

4.4.6.9. Receber e anexar documentos dos pacientes nos prontuários ou 
pastas, executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar as chaves 
e registrar informações. 

 

4.5 – RECEPÇÃO. 

4.5.1. VAGAS: 7 (sete) vagas, sendo 6 (seis) vagas imediatas e 1 (uma) 
vaga como CADASTRO de RESERVA, podendo ser efetivada de acordo com a 
necessidade. 

4.5.2. REMUNERAÇÃO: R$ 1.013,27 (um mil e treze reais, vinte e sete 
centavos) de acordo com chamamento público nº001/2019, processo 04/2019 no 
qual a União Saúde Apoio se consagrou vencedora do processo. 

4.5.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas 
semanais.  

4.5.4. BENEFÍCIOS: vale alimentação. 

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

4.5.6.  ATRIBUIÇÕES:  
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4.5.6.1. Atuar na recepção e acolhimento inicial, atender e filtrar ligações,  

4.5.6.2. Organizar agenda e marcação de consultas/ atendimentos, conhecer 
o fluxo  da unidade de saúde, 

4.5.6.3. Anotar recados, apoiar na organização de prontuários, se 
responsabilizar pela organização das fichas e papéis utilizados na recepção, fazer o 
direcionamento de ligações, envio e controle de correspondências,  

4.5.6.4. Prestar apoio na organização, gestão da agenda e ligações, arquivar 
documentos, esclarecer dúvidas, responder perguntas gerais sobre o processo de 
trabalho da unidade de saúde,  

4.5.6.5. Receber e anexar documentos dos pacientes nos prontuários, 
executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar as chaves e 
registrar informações. 

4.5.6.6. Cadastrar e atualizar dados de pacientes nos sistemas padronizados 
pela  SMS; 

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

4.5.6.8. Realizar outras atividades inerentes ao recepcionista, conforme 
determinado  pela Coordenação e o Manual de Normas e Rotinas e Executar tarefas 
afins. 

4.5.6.9. Receber e anexar documentos dos pacientes nos prontuários ou 
pastas, executar arquivamento de documentos, marcar reuniões, controlar as chaves 
e registrar informações. 

 

4.6 – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL.  

4.6.1. VAGAS: 4 (quatro) vagas, sendo 1 (uma) vaga imediata e 3 (três) 
vagas como CADASTRO de RESERVA, podendo ser efetivada de acordo com a 
necessidade. 

4.6.2. REMUNERAÇÃO: R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais) de 
acordo com chamamento público nº001/2019, processo 04/2019 no qual a União 
Saúde Apoio se consagrou vencedora do processo. 

4.6.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas 
semanais.  

4.6.4. BENEFÍCIOS: vale alimentação. 

4.6.5. REQUISITOS: Ensino Médio Completo e noções de informática.  
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4.6.6. ATRIBUIÇÕES 

4.6.6.1. Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as 
famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à 
saúde; 

4.6.6.2. Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização 
do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; 

4.6.6.3. Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, 

4.6.6.4. Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

4.6.6.5. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde 
bucal com os demais membros da equipe de Atenção Básica, buscando aproximar e 
integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

4.6.6.6. Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 

4.6.6.7. Processar filme radiográfico; 

4.6.6.8. Selecionar moldeiras; 

4.6.6.9. Preparar modelos em gesso; 

4.6.6.10. Manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e 
conservação dos equipamentos; 

4.6.6.11. Participar da realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador; e 

4.6.6.12. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. 

 

4.7 – COORDENADOR /GERAL DE SAÚDE – ESF.  

4.7.1. VAGAS: 1 (uma) vaga. 

4.7.2. REMUNERAÇÃO: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) de acordo 
com chamamento público nº001/2019, processo 04/2019 no qual a União Saúde 
Apoio se consagrou vencedora do processo. 

4.7.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas 
semanais.  

4.7.4. BENEFÍCIOS: vale alimentação. 

4.7.5. REQUISITOS: Superior Completo e Registro no COREN e 
Especialização em Saúde Publica 
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4.7.6.  ATRIBUIÇÕES 

4.7.6.1. Contribuir para o aprimoramento e qualificação do processo de 
trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, em especial ao fortalecer a atenção à 
saúde prestada pelos profissionais das equipes à população adscrito, por meio de 
função 

Técnico-gerencial. A inclusão deste profissional deve ser avaliada pelo gestor, 
segundo a necessidade do território e cobertura de AB. 

4.7.6.2. Profissional qualificado, com nível superior e Especialização, com o 

papel de garantir o planejamento em saúde, de acordo com as necessidades do 
território e comunidade, a organização do processo de trabalho, coordenação e 
integração das ações. Importante ressaltar que o gerente não seja profissional 
integrante das equipes vinculadas à UBS e que possua experiência na Atenção 
Básica, preferencialmente de nível superior, e dentre suas atribuições estão: 

4.7.6.2.1. Conhecer e divulgar, junto aos demais profissionais, as diretrizes e 
normas que incidem sobre a AB em âmbito nacional, estadual, municipal e Distrito 
Federal, com ênfase na Política Nacional de Atenção Básica, de modo a orientar a 
organização do processo de trabalho na UBS; 

4.7.6.2.2. Participar e orientar o processo de territorialização, diagnóstico 
situacional, planejamento e programação das equipes, avaliando resultados e 
propondo estratégias para o alcance de metas de saúde, junto aos demais 
profissionais; 

4.7.6.2.3. Acompanhar, orientar e monitorar os processos de trabalho das 
equipes que atuam na AB sob sua gerência, contribuindo para implementação de 
políticas, estratégias e programas de saúde, bem como para a mediação de conflitos 
e resolução de problemas; 

4.7.6.2.4. Mitigar a cultura na qual as equipes, incluindo profissionais 
envolvidos no cuidado e gestores assumem responsabilidades pela sua própria 
segurança de seus colegas, pacientes e familiares, encorajando a identificação, a 
notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança; 

4.7.6.2.5. Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de 
informação da Atenção Básica vigente, por parte dos profissionais, verificando sua 
consistência, estimulando a utilização para análise e planejamento das ações, e 
divulgando os resultados obtidos; 

4.7.6.2.6. Estimular o vínculo entre os profissionais favorecendo o trabalho em 
equipe; 
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4.7.6.2.7. Potencializar a utilização de recursos físicos, tecnológicos e 
equipamentos existentes na UBS, apoiando os processos de cuidado a partir da 
orientação à equipe sobre a correta utilização desses recursos; 

4.7.6.2.8. Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, 
logística dos materiais, ambiência da UBS), zelando pelo bom uso dos recursos e 
evitando o desabastecimento; 

4.7.6.2.9. Representar o serviço sob sua gerência em todas as instâncias 
necessárias e articular com demais atores da gestão e do território com vistas à 
qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na UBS; 

4.7.6.2.10. Conhecer a RAS, participar e fomentar a participação dos 
profissionais na organização dos fluxos de usuários, com base em protocolos, 
diretrizes clínicas e terapêuticas, apoiando a referência e contrarreferência entre 
equipes que atuam na AB e nos diferentes pontos de atenção, com garantia de 
encaminhamentos responsáveis; 

4.7.6.2.11. Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do território, 
e estimular a atuação intersetorial com atenção diferenciada para as 
vulnerabilidades existentes no território; 

4.7.6.2.12. Identificar as necessidades de formação/qualificação dos 
profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no processo de trabalho, 
na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a Educação Permanente, seja 
mobilizando saberes na própria UBS, ou com parceiros; 

4.7.6.2.13. Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos 
profissionais e usuários em instâncias de controle social; 

4.7.6.2.14. Tomar as providências cabíveis no menor prazo possível quanto a 
ocorrências que interfiram no funcionamento da unidade; e 

4.7.6.2.15. Exercer outras atribuições que lhe sejam designadas pelo gestor 
municipal ou do Distrito Federal, de acordo com suas competências 

 

4.8 – COORDENADOR DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA DE SAÚDE. 

4.8.1. VAGAS: 1 (uma) vaga. 

 4.8.2. REMUNERAÇÃO: R$ 3.040,00 (um mil cento e quarenta reais) de 
acordo com chamamento público nº001/2019, processo 04/2019 no qual a União 
Saúde Apoio se consagrou vencedora do processo. 

4.8.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas semanais 

4.8.4. BENEFÍCIOS: vale alimentação. 
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 4.8.5. REQUISITOS: Superior Completo  

4.8.6. ATRIBUIÇÕES 

4.8.6.1. Recomenda-se a inclusão do Coordenador de Projetos e Educação 
em Saúde com o objetivo de contribuir para a interlocução com os pontos de 
atenção da rede de saúde e para articulação intersetorial das ações em saúde. 

4.8.6.2. Entende-se por Coordenador de projetos e educação em saúde um 
profissional com formação em Pedagogia e áreas afins, com o papel de garantir a 
educação permanente em saúde, de acordo com as necessidades dos profissionais 
de saúde, a organização de protocolos e elaboração de projetos no âmbito da 
atenção básica. Importante ressaltar que o coordenador não seja profissional 
integrante das equipes vinculadas à UBS e que possua experiência mínima 
comprovada na Atenção Básica, e dentre suas atribuições estão: 

4.8.6.2.1. Elaborar o plano de educação permanente para os trabalhadores 
em saúde, a fim de qualificar a rede de saúde; 

4.8.6.2.2. Elaborar projetos vinculados a atenção básica, como saúde na 
escola, palestras, campanhas anuais dentre outros; 

4.8.6.2.3. Realizar articulação intersetorial da atenção básica com outros 
pontos de atenção da rede de saúde como CAPS, Centro Especializado, Hospital 
dentre outros; 

4.8.6.2.4. Realizar articulação intersetorial da atenção básica com outros 
pontos como área social, cultura, esporte, educação dentre outros. 

4.8.6.2.5. Desenvolver ações de impacto no âmbito da saúde e articulação 
intersetorial para a comunidade; 

 

5. Agente Comunitário de Saúde (ACS)   

5.1. VAGAS: 24 (vinte quatro) vagas como CADASTRO de RESERVA, 
podendo ser efetivadas de acordo com a necessidade.  

5.1.1. REMUNERAÇÃO: R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta 
reais). 

5.1.2. Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica e Vigilância em Saúde 
devem se unir para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios 
e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e 
eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde (ACS e 
ACE) devem ser integradas.  
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5.2. Assim, além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe 
de AB, são atribuições dos ACS:  

5.2.1. Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, 
epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo 
de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;  

5.2.2. Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de 
doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de 
vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações 
educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da 
comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de 
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário;  

5.2.3. Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no 
planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o 
monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial 
atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de 
visitas domiciliares;  

5.2.4. Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou 
que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, 
realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e 
agravos;  

5.2.5. Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores 
de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;  

5.2.6. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os 
usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à 
autoridade de saúde responsável pelo território;  

5.2.7. Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 
de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de 
vetores;  

5.2.8. Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e 
orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;  

5.2.9. Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde;  

5.2.10. Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de 
vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, 
assistência social, entre outros; e  
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5.2.11. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação 
específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal 
ou do Distrito Federal.  

5.3. Atribuições do ACS:  

5.3.1. Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica 
definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados 
no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma 
sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no 
planejamento local;  

5.3.2. Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no 
diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;  

5.3.3. Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de 
saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, 
garantido o sigilo ético;  

5.3.4. Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde 
e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;  

5.3.5. Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames 
agendados;  

5.3.6. Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 
acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a 
agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;  

5.3.7. Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação 
específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal 
ou do Distrito Federal.  

5.3.8. Poderão ser consideradas, ainda, atividades do Agente Comunitário de 
Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, assistidas por profissional de 
saúde de nível superior, membro da equipe, após treinamento específico e 
fornecimento de equipamentos adequados, em sua base geográfica de atuação, 
encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência:  

5.3.9. aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de 
promover saúde e prevenir doenças e agravos;  

5.3.10. realizar a medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para o 
acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo 
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Programa de Trabalho terapêutico prescrito pelas equipes que atuam na Atenção 
Básica;  

5.3.11. aferição da temperatura axilar, durante a visita domiciliar;  

5.3.12. realizar técnicas limpas de curativo, que são realizadas com material 
limpo, água corrente ou soro fisiológico e cobertura estéril, com uso de coberturas 
passivas, que somente cobre a ferida; e  

5.3.13. orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração da 
medicação do paciente em situação de vulnerabilidade.  

5.3.14. Importante ressaltar que os ACS só realizarão a execução dos 
procedimentos que requeiram capacidade técnica específica se detiverem a 
respectiva formação, respeitada autorização legal. 

 

6. – ENFERMAGEM 

6.1. VAGAS: 7 (sete) vagas, sendo 6 (seis) vagas imediatas e 1 (uma) 
vaga como CADASTRO de RESERVA, podendo ser efetivada de acordo com a 
necessidade. 

 6.2. REMUNERAÇÃO: R$ 2.239,86 (dois mil duzentos e trinta e nove reais, 
oitenta e seis centavos), de acordo com chamamento público nº001/2019, 
processo 04/2019 no qual a União Saúde Apoio se consagrou vencedora do 
processo. 

6.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas semanais.  

6.4. BENEFÍCIOS: vale alimentação. 

6.5. REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso 
de graduação em Enfermagem e registro no órgão de classe correspondente - 
COREN.  

6.6. ATRIBUIÇÕES:  

6.6.1. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias vinculadas às 
equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida;  

6.6.2. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames 
 complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes 
clínicas e  terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais 
da profissão;  
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6.6.3. Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e 
classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;  

6.6.4. Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 
pessoas  que possuem condições crônicas no território, junto aos demais 
membros da equipe;  

6.6.5. Realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, 
usuários a outros serviços, conforme fluxo estabelecido pela rede local;  

6.6.6. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos de 
enfermagem, ACS, em conjunto com os outros membros da equipe;  

6.6.7. Supervisionar as ações do técnico de enfermagem e ACS;  

6.6.8. Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos 
relacionados a sua área de competência na UBS; e  

6.6.9.  Exercer outras atribuições conforme legislação profissional, e que 
sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

 

7 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

7.1. VAGAS: 14 (doze) vagas, sendo 12 (doze) vagas imediatas e 2 (duas) 
vagas como CADASTRO de RESERVA, podendo ser efetivadas de acordo com 
a necessidade. 

7.2. REMUNERAÇÃO: R$ 1.119,93 (um mil cento e dezenove reais, 
noventa e três centavos) de acordo com chamamento público nº001/2019, 
processo 04/2019 no qual a União Saúde Apoio se consagrou vencedora do 
processo. 

7.3. JORNADA DE TRABALHO: para atendimento geral, 40 horas semanais. 

7.4.  BENEFÍCIOS: vale alimentação. 

7.5. REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso 
em Técnico de Enfermagem e registro no órgão de classe correspondente - 
COREN.  

7.5.1. ATRIBUIÇÕES:  

 7.5.1.2. Participar das atividades de atenção à saúde realizando 
procedimentos  regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando 
indicado ou  necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas,  associações, entre outros);  
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 7.5.1.3. Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, 
administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, 
preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo 
enfermeiro, de acordo com sua área de atuação e regulamentação; e  

7.5.1.4. Exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua 
área de atuação. 

 

 

8 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1. Ter sido aprovado em todas as fases do processo seletivo. 

8.2. Ter nacionalidade brasileira ou em caso de outra nacionalidade 
permissão para trabalhar no Brasil. 

8.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 

8.4. Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em 
caso de candidato do sexo masculino. 

8.5. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data de contratação. 

8.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 

8.7. Possuir o nível de escolaridade exigido e os demais pré-requisitos 
exigidos neste edital. 

8.8. 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. 

8.9. Cumprir as determinações deste edital. 

 

9 – DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

9.1. PERÍODO: de 30 de Junho a 14 de Julho de 2019.  

9.1.1. As inscrições estarão disponíveis no site   

        www.uniaosaudeapoio.org.br   

9.2.  DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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9.2.1. O ato de inscrição implicará, por parte do candidato, no conhecimento e 
no compromisso de aceitação das normas, condições e exigências do presente 
Edital. 

9.2.2. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem 
os requisitos aqui exigidos para a seleção, será solicitada na segunda fase durante o 
processo. 

9.2.3. 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. 

9.2.4. Não serão admitidas inscrições fora do prazo determinado. 

9.2.5. 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. 

9.2.6. As inscrições serão analisadas pela Comissão de Processo Seletivo e, 
sendo constatadas irregularidades serão indeferidas. 

9.2.7. 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. 

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

9.2.9. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a UNIÃO SAÚDE APOIO, por meio da 
Comissão de Processo Seletivo, o direito de excluir do processo seletivo aquele que 
não preencher o formulário de forma completa.  

9.2.10. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem, 
rigorosamente, ao estabelecido no Edital. 

9.2.11. As inscrições poderão ser feitas através do site da UNIÃO SAÚDE 
APOIO: www.uniaosaudeapoio.org.br    

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

 9.2.12.1. Valor único das inscrições: 1 KG de ALIMENTO NÃO PERECÍVEL, 
a ser entregue na entrada do primeiro dia do Processo Seletivo, que serão 
destinados a instituições devidamente cadastradas no município. 

  

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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10 - DA PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA - 1ª ETAPA 

10.1. A avaliação do Processo Seletivo para todos os cargos será realizada 
por meio de prova objetiva, por múltipla escolha, que versará sobre a bibliografia 
Técnica e Conhecimentos Gerais/Atualidades estabelecida no 10.7 deste Edital, ao 
referido emprego e constará de 30 (trinta) questões objetivas, específicas, de caráter 
eliminatório e classificatório, cujo local, dia e horário constarão no Edital de 
Convocação que será publicado no site www.uniaosaudeapoio.org.br e no painel 
de Editais da Prefeitura Municipal de IGARAPAVA. 

10.2. Data e Local de aplicação da prova escrita: dia 20/07/2019 , portões 
da unidade serão abertos as 08:00 h e fechados as 8:25 h, a prova se iniciará as 
8:30 h, com duração de 2:00 h , de acordo com o horário de Brasília ; na Escola 
Municipal Escola Alfredo Do Cesário De Oliveira, R. André Ribeiro 
de Mendonça, 499-597 - Jardim Paulista, Igarapava – SP CEP: 
14540-000 , os candidatos deverão apresentar-se munidos de documento de 
identificação atualizado com foto e Caneta esferográfica de tubo transparente 
na cor azul ou preta. 

OBS.: O resultado desta etapa será divulgado no dia 20/07/2019 a partir das 16:30 
h, no site www.uniaosaudeapoio.org.br, na aba PROCESSO DE SELEÇÃO de 
IGARAPAVA - SP e afixado na Secretária Municipal de Saúde e na Prefeitura 
Municipal de IGARAPAVA, SP.  

10.3. Os candidatos aprovados nesta etapa, estarão automaticamente 
convocados para a segunda etapa do processo seletivo. 

10.4. Recomenda-se ao candidato que compareça ao local da realização da 
prova com trinta minutos de antecedência, munido do comprovante de 
inscrição.  

Será obrigatória a apresentação de documento oficial original atualizado, 
Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CRM, CRP. Etc.), Certificado 
Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com foto, Passaporte, Carteiras 
expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como identidade. 

10.5. 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. 

10.6. Estará automaticamente excluído do processo de seleção o candidato 
que: lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova, “Smartphone, Celular, 
Smartwatch, Tablet ou qualquer outro componente/comportamento que caracterize 
um meio ilícito para realização da prova”, perturbar de qualquer modo a ordem dos 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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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, portar qualquer tipo armamento de fogo ou arma branca.  

10.7. Matérias que compõe as provas: português, matemática, conhecimentos 
gerais, conhecimentos específicos de cada cargo e atualidades. 

 

ACS- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  

Almanaque do agente comunitário de saúde - Biblioteca Virtual em ... 

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/almanaque_agente_comunitario_saude.pdf 

Quem são os agentes comunitários de saúde  O que fazem  Linha do tempo dos 
ACS  Dicas e informações  Contos e narrativas  Anedotas  Curiosidades  
Cuidados de saúde Realização: Grupo de Pesquisa Cultura e Processos 
Infocomunicacionais (Culticom) Projeto de Pesquisa “Almanaque do Agente 
Comunitário de Saúde: produção, sistematização e difusão de conhecimentos numa 
perspectiva da informação, desenvolvido no período de 2008 a 2010, no 
Icict/Fiocruz. 

Brasil. Ministério da Saúde. Histórico de cobertura de municípios com equipes de 
saúde da família, credenciadas pelo Ministério da Saúde. [acesso em 2018 ago 18]. 
Disponível em: 
http://dab.saude.gov.br/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php 

» http://dab.saude.gov.br/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php 

Brasil. Ministério da Saúde. Lei nº 10.507 de 10 de julho de 2002. Cria a profissão de 
Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. 10 
Jul 2002. 

 

Auxiliar em Saúde Bucal 

ASB & TSB – Formação e prática da equipe auxiliar 

Um dos livros recomendados para um ASB é o coordenado pela biomédica e cirurgiã 
dentista Lusiane Camilo Borges. “ASB & TSB – Formação e prática da equipe 
auxiliar” foi publicado pela editora Elsevier. De 2014, a obra traz conteúdo atualizado 
da odontologia e de fácil acesso para estudantes. 

ASB – Auxiliar de Saúde Bucal 

Escrito por William Nivio dos Santos e Juan Luis Coimbra, a obra trata de todos os 
aspectos ligados à profissão do Auxiliar de Saúde Bucal. Por isso é um dos livros 
recomendados para um ASB. 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/almanaque_agente_comunitario_saude.pdf
http://dab.saude.gov.br/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php
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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. 

Enfermagem em Saúde Coletiva — Teoria e Prática: Especificidades desse livro 
voltado para o enfermeiro da saúde coletiva, sobretudo na Atenção Primária em 
Saúde. Publicado em 2012 pela Guanabara Koogan, o livro é de autoria de Natália 
de C. Horta e Marina C. M. R. de Souza. 

 

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. 

MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: O livro de Lynda Juall 
Carpenito, publicado originalmente pela Artmed em 2008, simplifica o acesso aos 
diagnósticos de enfermagem e aos problemas colaborativos, favorecendo na 
elaboração de diagnósticos mais precisos. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA — DEFINIÇÕES E 
CLASSIFICAÇÕES:  O livro, publicado periodicamente desde 2008, contém 187 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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diagnósticos, entre os quais 26 revisados e 15 novos. As análises seguem a 
taxonomia NNN da prática de enfermagem e apresentam definição, descrição, 
fatores de risco e relacionados. 

 

 

Auxiliar Administrativo e Recepção 

BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em Hotelaria Hospitalar. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. CASTELLI, Geraldo. Administração hoteleira. 9. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 
2003. TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar: serviços 
aos clientes, humanização do atendimento, departamentalização, gerenciamento, 
saúde e turismo, hospitalidade, tecnologia de informação; 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2006. THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-ação. 4. ed. São Paulo: Cortez: 
Autores Associados, 1988. (Coleção temas básicos de pesquisa-ação). 

BEE, F.; BEE, R. Fidelizar o cliente. São Paulo: Nobel, 2000. CORRÊA, R. O 
Atendimento na Agência de Comunicação. São Paulo - SP. Global. 2006. DEMING, 
W. E. Qualidade: a revolução da administração. São Paulo: Marques Saraiva, 1990. 
FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração de serviços: operações, 
estratégias, e tecnologia da informação – 6 eds. - Porto Alegre: Bookman, 2010 
583p. 

 

COORDENADOR GERAL DE SAÚDE – ESF.  
Modelo assistencial e atenção básica à saúde Horácio Pereira de Faria Ivan Batista 
Coelho Marcos Azeredo Furquim Werneck Max André dos Santos- Belo Horizonte 
Nescon UFMG Editora Coopmed 2010 2ª edição M 

Contandriopoulos AP, Champagne F. A avaliação na área da saúde: conceitos e 
métodos. In: Hartz ZMA, organizadora. Avaliação em saúde: dos modelos 
conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz; 1997. p. 29-47.       

Mascarenhas MTM. Avaliando a implementação da atenção básica em saúde no 
Município de Niterói, RJ: estudos de caso em unidade básica de saúde e módulo do 
programa médico de família [Tese de Doutorado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz; 2003.          

Mattos RA, Pinheiro R, organizadores. Os sentidos da integralidade na atenção e no 
cuidado à saúde. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro/ABRASCO; 2001.          
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Silva Jr. AG. Lógicas de programar ações de saúde. In: Barboza PR, organizador. 
Curso de especialização autogestão em saúde: guia do aluno. Rio de Janeiro: 
Fundação Oswaldo Cruz; 2001. p. 81-107.          

Merhy EE. Em busca da qualidade dos serviços de saúde: os serviços de porta 
aberta para a saúde e o modelo tecno-assistencial em defesa da vida. In: Cecilio 
LCO, organizador, Inventando a mudança na saúde. São Paulo: Editora Hucitec; 
1997. p. 117-60.     

COORDENADOR DE PROJETOS EM EDUCAÇÃO CONTINUADA DE SAÚDE 
Silva Jr. AG. Lógicas de programar ações de saúde. In: Barboza PR, organizador. 
Curso de especialização autogestão em saúde: guia do aluno. Rio de Janeiro: 
Fundação Oswaldo Cruz; 2001. p. 81-107.          

Merhy EE. Em busca da qualidade dos serviços de saúde: os serviços de porta 
aberta para a saúde e o modelo tecno-assistencial em defesa da vida. In: Cecilio 
LCO, organizador, Inventando a mudança na saúde. São Paulo: Editora Hucitec; 
1997. p. 117-60.          

Boff L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. Petrópolis: Editora 
Vozes; 1999. 

Afonso A J. Avaliação Educacional: regulação e emancipação. Cortez; 2000. 2. 
Feuerwerker LCM. Além do discurso de mudança na educação médica: processos e 
resultados. Hucitec; 2002. 

JUNQUEIRA, L.A.P. Descentralização e intersetorialidade na construção de um novo 
modelo de gestão. Rev. Adm. Publica, 1998. (no prelo no. 2) 

 

11 – DA ENTREVISTA TÉCNICA - 2ª ETAPA  

11.1. Esta prova terá caráter eliminatório e classificatório, 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 “b” da cláusula 2.4. 

11.2. Data e Local de aplicação da ENTREVISTA TECNICA: dia 21/07/19, 

11.3. O não comparecimento para realização da entrevista técnica de 
avaliação na data e horário indicados no Edital publicado nos termos da cláusula 
11.2, caracterizará desistência do candidato e resultará em eliminação da seleção 

OBS.: O resultado desta etapa e de todo o processo, será divulgado no dia 
23/07/2019 a partir das 15:00 h, no site www.uniaosaudeapoio.org.br, na aba 
PROCESSO DE SELEÇÃO de IGARAPAVA - SP 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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12 - DA ANÁLISE CURRICULAR - TÍTULOS E DOCUMENTOS - 3ª ETAPA 

12.1. Esta fase terá caráter eliminatório e classificatório, e consistirá na 
análise objetiva da documentação apresentada pelo candidato que comprove seu 
currículo acadêmico e/ou profissional, descritas no item “c” da cláusula 2.4. 

12.2. Os candidatos deverão entregar cópia dos documentos elencados no 
item “14”,  

12.3. A não a entrega dos documentos no local e horário indicados no Edital 
em conformidade com a cláusula 14, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em eliminação da seleção. 

OBS.: O resultado desta etapa e de todo o processo, será divulgado no dia 
23/07/2019 a partir das 16:00 h, no site www.uniaosaudeapoio.org.br , na aba 
PROCESSO DE SELEÇÃO de IGARAPAVA - SP . 

 

13 - DA HABILITAÇÃO, APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

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

13.2. Serão considerados habilitados ao emprego, os candidatos que tiverem 
nota igual ou superior 50% dos pontos em cada fase. 

13.3. O resultado da classificação final, será divulgado na Imprensa Oficial do 
Município, no site www.uniaosaudeapoio.org.br e no painel de Editais da 
Prefeitura Municipal de IGARAPAVA. 

13.4. 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.  

 

14 - DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 

 14.1. Os candidatos aprovados deverão apresentar até dia 28/07/2019 as 
16 h os seguintes documentos: 

a)  Atestado Médico de Saúde Ocupacional; 

b)  Carteira Profissional original; 

http://www.uniaosaudeapoio.org.br/
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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 (mesma titularidade 
do candidato) 

n)  Cópia autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso do 
Ensino Médio e da área específica; 

o)  Atestado de Antecedentes Criminais, expedido no máximo com 30 dias. 

 14.2. 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. 

 14.3. Os candidatos aprovados neste Processo de Seleção, iniciaram nos 
cargos dia 01/08/2019 as 07:00 h nos locais indicados pela UNIÃO SAÚDE 
APOIO. 

 14.4. A convocação para admissão do candidato obedecerá à ordem rigorosa 
de classificação final estabelecida no Processo Seletivo Simplificado. 

 14.5. A convocação para admissão será feita para preenchimento das vagas 
estabelecidas neste Edital. 

 14.6. 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; 

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


28 
• Rua Ibrahim Nobre,151 • Vila Carlito • Campinas • SP- CEP:13043-070 •

• (19) 3396 -8100 • CNPJ:09.486.578/0001-74 •
www.uniaosaudeapoio.org.br

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).

14.7. O candidato convocado para admissão que deixar de entrar em 
atividade no prazo estipulado, perderá o direito decorrente de sua classificação.  

15 – DO PROCESSO SELETIVO 

15.1. 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 c, pela Comissão do Processo Seletivo. 

12.2. De acordo com a necessidade de preenchimento de vagas, a UNIÃO 
SAÚDE APOIO, convocará os candidatos selecionados para entrevista técnica. 

16 – RESULTADOS 

16.1. O resultado do processo de seleção será divulgado através do site da 
UNIÃO SAÚDE APOIO www.uniaosaudeapoio.org.br , na aba PROCESSO DE 
SELEÇÃO de IGARAPAVA - SP e/ou em outro meio que lhe dê publicidade a 
critério da administração pública parceira. 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. 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. 

17.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções 
deste Edital e na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham 
estabelecidas. 

IGARAPAVA- SP, 30 de junho de 2019. 

__________________________ 

Carlos de Arruda Camargo 

Diretor Presidente 
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