PREFEITU
URA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
ESTA
ADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL
CON
NCURSO PÚBLICO N° 001/2015
O Hospital Beneficente Dr. César Santtos de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o dispossto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federral, resolve tornar pública
a abertura das inscrições ao Concurso P
Público de Provas Objetivas, Títulos e Avaliaação Psicológica, para a
formação de vagas de reserva técnica, durrante o prazo de validade do Concurso Público nos termos da legislação
pertinente e das normas estabelecidas nestte Edital, cuja realização ficará sob a responsaabilidade da organizadora
MGA CONCURSOS e supervisionado peela Comissão de Acompanhamento do Concursso Público, e será regido
pelas instruções especiais constantes do ppresente instrumento, elaborado em conformid
dade com os ditames da
Legislação Federal e Municipal vigentes e ppertinentes.
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINAR
RES
1.1 - O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificaçõess e/ou aditamentos, e será
realizado sob a responsabilidade da oorganizadora MGA Concursos, supervisionaado pela Comissão de
Acompanhamento do Concurso Público.
1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações reeferentes a este Concurso
Público.
1.3 O regime jurídico dos Servidores P
Públicos Efetivos doHospital Beneficente Dr. César Santos de Passo
Fundo/RSé o Estatutário.
1.4 O conteúdo programático das provas enncontra-se no Anexo I deste edital.
1.5 As atribuições dos cargos encontra-se nno Anexo II deste edital.
1.6 Os candidatos ao se inscreverem para o Concurso, entende-se que estão de acordo co
om as normas do edital de
abertura.
1.7 Os requisitos mínimos exigidos para caada cargo conforme tabela 2.1 e idade mínima exigida somente deverão
ser apresentados no momento da posse e nãão serão válidos para comprovação de títulos.
1.8 É única e exclusiva responsabilidade ddo candidato acompanhar todos os atos oficiaiss deste Concurso Público
que será feita em mural na sede do Hosp
pital Beneficente Dr. César Santos de Passo Fundo, e nos endereços
eletrônicos http://www.hbcs.rs.gov.br e ww
ww.mgaconcursospublicos.com.br.
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2 – DOS EMPREGOS,DAS REMUNER
RAÇÕES DAS CARGAS HORÁRIAS, DOS
S REQUISITOS E DAS
TAXAS DE INSCRIÇÃO, E TURNO DE
E PROVA.:
2.1 TABELA – REGIME ESTATUTÁRIIO
CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

Cargo

Salário Basse

Auxiliar de
Lavanderia
Auxiliar de
Escriturário
Auxiliar de
Farmácia

R$ 798,68 +
*Benefícioss
R$ 1.062,11 +
*Benefícioss
R$ 1.062,11 +
*Benefícioss

Enfermeiro

R$ 2.790,45 +
*Benefícioss

44h/ Sem

Escriturário

R$ 1.175,97 +
*Benefícioss

44h/ Sem

Farmacêutico
Industrial

R$ 2.790,45 +
*Benefícioss

44h/ Sem

Farmacêutico
Bioquímico

R$ 2.790,455
+
*Benefícioss

44h/ Sem

Recepcionista

R$ 832,70 +
*Benefícioss

44h/ Sem

Técnico em
Enfermagem

R$ 1.291,55 +
*Benefícioss

44h/ Sem

Telefonista

R$ 832,70 +
*Benefícioss

44h/ Sem

44h/ Sem
44h/ Sem
44h/ Sem

Requisitos Para
Provimento
4ª série do Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo
Ensino Superior +
Registro no
Conselho
Ensino Médio
Completo
Ensino Superior +
Registro no
Conselho +
habilitação em
farmácia industrial
Ensino Superior +
Registro no
Conselho +
habilitação em
bioquímica
Ensino Médio
Completo
Ensino Médio
Completo / Técnico
em Enfermagem +
1(um) ano de
experiência na
Função + Registro
no conselho de
classe
Ensino Fundamental
Completo
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Taxa de
Inscrrição

Turno de
prova

R$ 6,00
6

MANHA

R$ 22,00
2

MANHA

R$ 22,00
2

TARDE

2
R$ 22,00

MANHA

R$ 22,00
2

TARDE

R$ 22,00
2

MANHA

R$ 22,00
2

MANHA

R$ 22,00
2

MANHA

R$ 22,00
2

MANHA

2
R$ 22,00

TARDE
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2.2. Além dos salários supracitados, todoos os cargos contam com benefício do Vale Alimentação
A
no valor de
R$ 435,35 (quatrocentos e trinta e cincoo reais e trinta e cinco centavos), Vale Tran
nsporte, Plano de Saúde
(através da autarquia municipal Capasem
mu).
3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições deverão ser efetuaadas, única e exclusivamente, pela internet no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br no perríodo das 08h do dia 14 de setembro de 2015 às
à 23h59min do dia 15 de
outubro de 2015.
3.1.1 - Os valores correspondentes à taxa dee inscrição, por cargo, estão dispostos nas Tabellas 2.1deste Edital.
3.1.2 - Não será permitida inscrição pelos ccorreios, fac-símile, condicional ou fora do prazo
o estabelecido no subitem
3.1 deste edital.
3.2 - Para inscrever-se, o candidato deverá:
w.mgaconcursospublicos.com.br durante o perío
odo de inscrição, descrito
3.2.1 - Acessar o endereço eletrônico www
no item 3.1 deste edital;
3.2.2 - Ler atentamente o Edital de Aberturaa e Anexo(s);
3.2.3 - Preencher corretamente o Formuláriio de Inscrição, e fazer a opção pelo cargo para o qual pretende concorrer;
3.2.4 - Efetuar o pagamento da Taxa de Innscrição através de Boleto Bancário, em qualq
quer Agência Bancária ou
Casas Lotéricas, no período do dia 14/09/22015 a 16/10/2015.
3.2.5 - Para o pagamento da taxa de inscriçãão somente poderá ser utilizado o Boleto Bancárrio gerado na inscrição.
3.3 - O candidato será responsável por qqualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações
i
prestadas no
Formulário de Inscrição.
3.4 - O candidato que fizer qualquer deeclaração falsa, inexata, ou ainda, que não attenda todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscriçãoo cancelada e, em consequência, anulados todoss os atos dela decorrentes,
mesmo que aprovado em todas as fases do ccertame.
3.5 - Antes do recolhimento do valor daa inscrição, o candidato deverá certificar-se dee que preenche todos os
requisitos exigidos para tomar posse do caargo, caso aprovado, pois o valor, uma vez reco
olhido, não será restituído
em hipótese alguma, senão por anulação deeste Concurso Público, ou por pagamento extemp
porâneo.
3.6 – Será divulgada a lista geral de inscritos, através de Edital disponibilizado no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br, sobree a qual caberá recurso, no prazo de 03 (trêss) dias úteis, nos termos
previstos pelo item 10 deste Edital.
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3.7 - A organizadora MGA Concursos, nãoo se responsabilizará por solicitação de inscrição
o via internet não recebida
por falhas de comunicação, congestionam
mento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência dde dados.
4 – DAS ISENÇÕES
4.1 - Haverá isenção da Taxa de Inscriçãão para o Candidato inscrito no CadÚnico do
o Governo Federal. Para
solicitação do candidato deverá escolher a opção
o
de isento no formulário de inscrição e preeencher o número do NIS.
4.1.1 - O preenchimento de Solicitação dde Isenção deverá ser realizado no momento da Inscrição através do
Formulário de Inscrição no período de 14/009/20115 a 17/09/2015.
4.1.2- A relação das isenções deferidas serrá divulgada no endereço eletrônico www.mgacconcursospublicos.com.br
devendo o candidato verificar o deferimen
nto ou não no dia 21/09/2015
4.1.3 - O Candidato que tiver a sua soliciitação de isenção da Taxa de Inscrição INDEF
FERIDA poderá impetrar
recurso

contra

o

Indeferimento

dda

Solicitação

de

Isenção

através

do
o

endereço

eletrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br nos diias 22 a 24 de setembro de 2015.
4.1.4 – A Empresa Organizadora MGA C
Concursos Públicos apreciará o recurso e emitiirá o seu parecer até o dia
28/09/2015; havendo deferimento, a lissta de candidatos isentos será republicada no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br no diaa 29/09/2015.
4.1.5 - Caso o Candidato tenha seuu recurso indeferido, ele deverá acessar o endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br, impriimir a 2ª via do Boleto Bancário até o dia 16/10/2015 e efetuar o
pagamento até o próximo dia útil.
4.2 - É de única e exclusiva responsabiliidade do candidato acompanhar todos os atoss oficiais deste Concurso
Público através de veiculação em mural de informações no Hospital Beneficente Dr.. César Santos de Passo
Fundo/RS, e nos endereços eletrônicos httpp://www.hbcs.rs.gov.br e www.mgaconcursospub
blicos.com.br.

5 – DAS PESSOAS COM NECESSIDAD
DES ESPECIAIS - PNE
5.1- Será assegurada a inscrição às Pessoass com Necessidades Especiais nos termos do in
nciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal e pela Lei Nº 7.8533/89 é assegurado o direito de inscrição para as funções em Concurso
Público, cujas atribuições sejam compatíveiis com a deficiência de que são portadoras.
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5.1.1 - Em obediência ao disposto no art. 377, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que reegulamenta a Lei 7853/89,
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (ccinco por cento) das vagas existentes para cadaa cargo, individualmente,
das que vierem a surgir ou que forem criadaas no prazo de validade do presente Concurso Pú
úblico Classificatório.
5.1.1.1 - Se na aplicação do percentual ressultar número fracionado igual ou superior a 0,,5 (cinco décimos), estará
formada 01(uma) vaga para o PNE. Se innferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaaga ficará condicionada à
elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o emprego
ou cargo.
5.1.2 - Consideram-se PNE aqueles que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº
3.298/99.
5.1.3 - Aos Candidatos PNE, serão resguarrdadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99,
particularmente em seu art. 40, participar
arão do Concurso Público em igualdade de co
ondições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo daas provas, à avaliação e aos critérios de aprovaçção, ao dia, horário e local
de aplicação das provas, e a nota mínima eexigida para os demais candidatos. Os benefício
os previstos no artigo 40,
§§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por esscrito, durante o período das inscrições, atrav
vés de ficha de inscrição
especial.
5.1.4 - O candidato deverá encaminhar vvia SEDEX com AR, no período de 14/09/20
015 à 15/10/2015 para a
organizadora MGA Concursos, no endereeço: Avenida Lucilio de Held, nº 1378, sala 03–
0 Jd. Alvorada – CEP
87033-230 – Maringá/PR, na via original ouu fotocópia autenticada, os documentos abaixo relacionados:
r
a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expresssa referência ao código
correspondente da Classificação Internaciional de Doença – CID, bem como a prováv
vel causa da deficiência,
inclusive para assegurar previsão de adaptaação de prova.
b) Solicitação de prova especial, se necessáário.
5.1.5 - O candidato com deficiência que nãão realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital ou não
solicitar prova em condições especiais não terá avaliação especificamente elaborada, não podendo
p
impetrar recurso
em favor de sua situação.
CON
NCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Hosp
pital Beneficente Dr. César Santos de Passo Fu
undo/RS
LAUDO MÉDICO

Carggo:
Nomee do Candidato:
RG n
nº:
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5.1.6 - Serão automaticamente indeferidas aas inscrições na condição de PNE, dos candidato
os que não encaminharem
dentro do prazo e forma prevista no presentte Edital.
5.1.7 - Aos deficientes visuais (cegos) seerão oferecidas provas no sistema braile e su
uas respostas deverão ser
transcritas também em braile. Os referidoss candidatos deverão levar para esse fim, no dia
d da aplicação da prova,
reglete e punção, podendo ainda, utilizar-see de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopess) serão oferecidas provas
ampliadas, com tamanho e letra corresponddente a corpo 24.
5.1.8 - Não havendo candidatos aprovadoss para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas
p
pelos demais
candidatos, com estrita observância da ordeem classificatória.
5.1.9 - O candidato que não atender ao soliccitado no subitem 5.1.5 deste edital, não será co
onsiderado PNE, e passará
automaticamente a concorrer às vagas de A
Ampla Concorrência.
5.1.10 - Ao ser convocado para investiduura no cargo pública, o candidato deverá se su
ubmeter a exame médico
oficial ou credenciado pelo Hospital Benefi
ficente Dr. César Santos de Passo Fundo/RS, que terá decisão terminativa
sobre a qualificação do candidato como deeficiente ou não, e o grau de deficiência capaciitante para o exercício do
cargo. Será eliminado da lista de PNE o canndidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate,
devendo o mesmo constar apenas na lista dee classificação geral.
5.1.11 - Será excluído do Concurso Públiico o candidato que tiver deficiência consideraada incompatível com as
atribuições do emprego, bem como aquelaas conceituadas pela medicina especializada, dee acordo com os padrões
mundialmente estabelecidos e legislação applicável a espécie, e que constituam inferioridaade que implique em grau
acentuado de dificuldade para integração soocial.
5.1.12 - Não serão considerados como deficciência os distúrbios passíveis de correção.
5.1.13 - Após o ingresso do candidato P
PNE, a necessidade especial não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do emprego, e dee aposentadoria por invalidez.
6 – DAS ETAPAS DO CONCURSO
6.1 O concurso público será constituído pellas seguintes etapas:
6.1.1 1ª ETAPA – PROVA ESCRITA O
OBJETIVA – para todos os cargos, de caráteer seletivo, eliminatório e
classificatório.
6.1.2 2ª ETAPA – PROVA DE TÍTULO
OS – para os cargos de Farmacêutico Bioquímico
o e Industrial, Técnico de
Enfermagem e Enfermeiro, de caráter classiificatório.

Hospital Beneficente Dr. César Santos Concursso Público N° 001/2015

PREFEITU
URA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
ESTA
ADO DO RIO GRANDE DO SUL
6.1.3 3ª ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – para todos os candidatos aprov
vados, de caráter seletivo
eliminatório.
7 – DAS PROVAS
7.1 - As provas objetivas serão aplicadas naa cidade de Passo Fundo/RS, conforme os quadrros:
TABELA 7.1.1
Cargos

PERÍODO

Data

- Auxiliar de Lavanderia

Abertura dos
d portões: 8h

- Auxiliar de Escriturário
- Enfermeiro
- Farmacêutico Industrial
- Farmacêutico Bioquímico

Ho
orários

Fechamen
nto dos portões:
D
DOMINGO
MANHÃ

08/11/2015

8h
h45min
Início da aplicação das
ovas:9h
pro

- Técnico em Enfermagem

Término das
d Provas: 13h

- Telefonista

Abertura dos
d portões: 14h
- Auxiliar de Farmácia
- Escriturário
- Recepcionista

Fechamento
o dos portões:14
D
DOMINGO
TARDE

08/11/2015

h4
45min
Início da aplicação das
provas: 15h
Término das
d Provas: 19h

TIPLA ESCOLHA
7.2 - DA PROVA OBJETIVA DE MÚLT
7.2.1 - A Prova Objetiva será aplicada em
m 08 de Novembro de 2015 no período, obed
decido ao cronograma da
tabela 7.1, com duração de 04h (quatro hooras) de duração.
7.2.2 - A Prova Objetiva de múltipla escolhha conterá questões das áreas de conhecimento, conforme estabelecido no
quadro de provas.
7.2.3 - As questões da Prova Objetiva serãoo de múltipla escolha com apenas uma alternativ
va correta.
7.2.4 - O Conteúdo Programático das Provaas Objetivas está disposto no Anexo I deste Edittal.
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7.2.5 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de
caneta esferográfica azul ou preta, lápis preeto e borracha e um Documento de Identidade co
om foto.
7.3 DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS
7.3.1 - A nota da Prova Objetiva será obtidda pela multiplicação do número de acertos em cada disciplina pelo peso
de cada questão.
7.3.2 - À Prova Objetiva será atribuído vallor máximo de 90 (noventa) pontos para os carg
gos que envolverem prova
de títulos e 100 (cem) pontos para os demaiis cargos.
7.3.3 - À Prova Objetiva será atribuído o seeguinte resultado:
a) APROVADO: o candidato quee obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquentaa por cento) na pontuação
total da Prova Objetiva e não zerarr em qualquer disciplina.
b) REPROVADO: o candidato qque não alcançar o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação
total da Prova Objetivaou zerar em
m qualquer disciplina, terá como resultado suaa eliminação do Concurso
Público;
c) AUSENTE: o candidato não compareceu para realizar a Prova Objetiva, terá como resultado sua
Eliminaçãodo Concurso Público.
7.3.4 - A pontuação relativa à(s) questão(õões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuídaa(s) a todos os candidatos
do respectivo cargo daquela questão, presenntes à prova.

7.4 QUADRO DE PROVAS OBJETIVA
AS

TABELA 7.4

CARGOS
PARA O CARGO DE
AUXILIAR DE
LAVANDERIA

15

VALOR DE
CADA
QUESTÃO
2,5

TOTAL
POR
CADERNO
37,5

10

2,5

25

ÁREA DE
CONHECIM
MENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Porttuguesa
Matemáática
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Legislaação
RaciocínioLógico

10
5
40

2,5
2,5

25
12,5
100

ÁREA DE
CONHECIM
MENTO

Nº DE
QUESTÕES

VALOR DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL
POR
CADERNO

PARA OS CARGOS
AUXILIAR DE
ESCRITURÁRIO,
AUXILIAR DE
FARMÁCIA,
ESCRITURÁRIO,
RECEPCIONISTA e
TELEFONISTA.

Língua Porttuguesa

10

2,5

25

Informáática

05

2,5

12,5

Matemáática
Raciocínio Lógico

10
05

2,5
2,5

25
12,5

Legislaação

10

2,5

25

TOTAL

-

40

-

100

CARGOS

ÁREA DE
CONHECIM
MENTO

Nº DE
QUESTÕES

VALOR DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL
POR
CADERNO

PARA OS

Língua Porttuguesa

15

1,25

18,75

CARGOS DE

Matemáática

05

1

5

15

1,5

22,5

10

1,25

12,5

10

1,25

12,5

15

1,25

18,75

70

-

90

VALOR DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL
POR
CADERNO

1,25

18,75

TOTAL
CARGOS

ENFERMEIRO,

O

Conhecim
mentos
Específiicos
Raciocínio Lógico
Noçõess de
Informáática
Legislaação

BIOQUÍMICO.

-

FARMACÊUTIC
O INDUSTRIAL
EFARMACÊUTIC

CARGOS
PARA O CARGO DE
TÉCNICO DE

ÁREA DE
Nº DE
CONHECIM
MENTO QUESTÕES
Língua Porrtuguesa

15
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ENFERMAGEM.

Matemáática

05

1

5

Conhecim
mentos
Específicos e Código
de Ética Proofissional
Raciocínio Lógico
Noçõess de
Informáática
Legislaação

15

1,5

22,5

10

1,25

12,5

10

1,25

12,5

15

1,25

18,75

-

70

-

90

7.5 DA PROVA DE TÍTULOS (PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E INDUSTRIAL,
TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFER
RMEIRO)
7.5.1 - Serão considerados os títulos obtidoos na área da educação na seguinte formação específica para candidatos
que obtiverem 50% ou acima de pontos e não zerarem em qualquer matéria:

TÍTULO

VALOR DE CADA
TÍTULO

VALOR
R MÁXIMO DOS
TÍTULOS

Certificado de participação em cu
ursos,
seminários, simpósios, jornadas ou con
ngressos
na área específica, realizados os últim
mos 05
(cinco) anos, com no mínimo 16 hooras.

0,02 pontos a cada horaatividade por curso

2

Diploma, devidamente registradoo, de
conclusão ou certificado de pós grad
duação,
acompanhado do histórico escolar, ccom no
mínimo 360 horas, na área Especíífica.

2

4

Diploma, devidamente registradoo, de
conclusão de mestrado ou doutorad
do, ou
certificado de conclusão de mestrad
do ou
doutorado, na área específica..

4

4
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7.5.2 - Somente serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga horária igual ou superior a 360
(trezentos e sessenta) horas.
7.5.3 -Em nenhuma hipótese será aceito decclaração de conclusão de curso.
7.5.4 - A somatória total dos títulos não podderá ultrapassar 10 (dez) pontos.
7.5.5 - Sobre a nota obtida pelos candidattos aprovados na prova objetiva serão somadoss os pontos referentes aos
títulos para a classificação final.
7.5.6 - Os pontos dos títulos serão contadoss apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.
“
7.5.7 - Os candidatos inscritos deverão eencaminhar via SEDEX para a organizadora MGA
M
CONCURSOS, no
endereço: Avenida Lucilio de Held, nº 13378, sala 03– Jd. Alvorada – CEP 87033-230 – Maringá/PR,durante o
período a ser posteriormente informado em
m Edital de convocação que será publicado ap
pós o resultado da prova
objetiva, CÓPIA REPROGRAFADA AU
UTENTICADA EM CARTÓRIO de eventuais títulos que possuam. Não
serão considerados títulos apresentados, ppor qualquer outra forma, fora do dia determin
nado e estes deverão ser
enviados em envelope identificado com nom
me, emprego e identificação, conforme modelo:
CONCURS
SO PÚBLICO Nº 001/2015
Hospital B
Beneficente Dr. César Santos de Passo Fundo//RS
TÍTULOS

Cargo:
Nome do C
Candidato:
RG nº:

7.5.9 - Somente serão considerados os títuloos entregues em cópia reprográfica autenticada em
e cartório.
7.5.10 - Não haverá segunda chamada paara entrega de títulos, qualquer que seja o mo
otivo de impedimento do
candidato que não os apresentou no dia e foormas determinado.
7.5.11 - Os documentos entregues não podeerão ser retirados mesmo após o resultado final do
d Concurso Público.
7.6 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
7.6.1- Os candidatos aprovados na Prova O
Objetiva, serão convocados para a Avaliação Psiccológica TEACO OU AC
(Teste de Atenção Concentrada) e BFP (Baateria Fatorial de Personalidade).
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7.6.2- Local e Horário: Será comunicadoo posteriormente o horário e local da Avaliaçção Psicológica, mediante
publicação no quadro de avisos do Hospitaal Beneficente Dr. César Santos de Passo Fundo//RS e endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br.
7.6.3- Será eliminado do concurso público o candidato considerado reprovado na Avaliação
o Psicológica.
7.6.4- Demais informações a respeito da Avaliação
A
Psicológica constarão em edital especcífico de convocação para
essa fase.

8 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
d
Edital no Município
8.1 - As Provas serão aplicadas nas datas e horários estipulados no subitem 7.1.1 e 7.2.1 deste
de Passo Fundo/RS, com duração máxima de 04h (quatro horas), incluso o tempo para prreenchimento da Folha de
Respostas.
8.1.1 - As datas das Provas Objetivas poderrão ser alteradas por necessidade da administraçção. Havendo alteração da
data prevista, será publicada com anteceddência mínima de 03 (três) dias úteis, ou a quaalquer tempo em caso de
calamidade pública.
8.2 - Caso o número de candidatos excedda a capacidade de alocação no Município, a organizadora do Concurso
Público e a(o) no Hospital Beneficente Drr. César Santos de Passo Fundo/RS, poderão altterar horários das provas,
cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e atravéss do endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br.
8.3 - Não haverá sob qualquer pretexto ouu motivo, segunda chamada para a realização das
d provas. Os candidatos
deverão comparecer ao local determinado para a realização das provas, com antecedênccia mínima de 01h (uma
hora), munidos de caneta esferográfica de ttinta azul ou preta, e de um dos seguintes docum
mentos originais com foto:
a)

Cédula de Identidade – RG;

b)

Carteira de Órgão ou Consellho de Classe;

c)

Carteira de Trabalho e Previddência Social;

d)

Certificado Militar;
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e)

Carteira Nacional de Habilitaação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com
m foto);

f)

Passaporte.

8.4 - Somente será admitido o ingresso e peermanência na sala de prova do candidato munid
do de um dos documentos
discriminados no subitem 8.3 deste Editall, desde que permita, com clareza, a sua identtificação. Não será aceito
protocolo ou cópia dos documentos citaddos, ainda que autenticada, ou qualquer outro documento diferente dos
anteriormente definidos.
8.5 - Os portões dos locais de prova serão ffechados 15 (quinze) minutos antes do horário de início da aplicação das
provas, conforme horário local, NÃO SER
RÁ PERMITIDO, SOB QUALQUER HIPÓTESE, O INGRESSO DE
CANDIDATOS NO LOCAL DE PROVA
AS APÓS ESTE HORÁRIO.
8.6 - Não será permitido o ingresso do canddidato à sala de prova, após o horário definido paara início da mesma.
8.7 - As provas serão individuais, não senddo tolerada a comunicação com outro candidato,, nem utilização de livros,
notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Fiscalizadorra e de Acompanhamento
do Concurso Público e aos Fiscais, o ddireito de eliminar do certame o candidato cujo comportamento for
considerado inadequado, bem como tomaar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a
execução individual e correta das provas.
8.8 - Durante as provas, não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espéccie; utilização de máquina
calculadora, agendas eletrônicas ou similarres, telefone celular, tablets, notebook, BIP, ou qualquer
q
material que não
seja o estritamente necessário para a realizaação das provas. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e deixados
sobre a mesa do fiscal de sala até o términoo da prova.
8.9 - Após adentrar a sala de provas e asssinar a lista de presença, o candidato não poderrá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do fiscal de saala, podendo sair somente acompanhado do fiscaal volante, designado pela
Comissão Fiscalizadora e de Acompanham
mento do Concurso Público.
8.10 - O candidato só poderá se ausentar daa sala, após 01h (uma hora) do início das provaas. No caso de término da
prova o candidato deverá entregar ao fiscal de sala a respectiva Folha de Respostas com o Caderno
C
de Questões.
8.11 - No início das provas o candidato receeberá sua Folha de Respostas, o qual deverá serr assinado e ter seus dados
conferidos e, em hipótese nenhuma, haveráá substituição em caso de erro ou rasura do candiidato.
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8.12 - O candidato que necessitar alterar sseus dados deverá comunicar imediatamente o Fiscal
F
de Sala para que o
mesmo registre em Ata a referida solicitaçãão para correção posterior.
8.13 - As Provas Objetivas (escritas) ddesenvolver-se-ão através de questões de múltipla escolha, na forma
estabelecida no presente Edital.
8.14 - Não haverá prorrogação do tempo prrevisto para a aplicação da prova em virtude de afastamento,
a
por qualquer
motivo, de candidato da sala de prova.
8.15 - O preenchimento da Folha de R
Respostas é de inteira responsabilidade do caandidato, sendo o único
documento válido para a correção eletrôn
nica e deverá ser entregue ao final da avaliação ao fiscal de sala.
8.15.1 - Não deverá ser feita nenhuma maarcação na Folha de Resposta fora do campo resservado às respostas ou à
assinatura, pois qualquer marca poderá ser llida pelas Leitoras Ópticas, prejudicando o deseempenho do candidato.
8.16 - A correção da Prova Objetiva seráá feita pelo sistema de Leitura Ótica, pelo qu
ue não serão computadas
questões não assinaladas, ou que contenham
m emendas ou rasuras, ou que tenham sido resp
pondidas a lápis, ou ainda,
que contenham mais de uma alternativa asssinalada.
8.17 - Em caso de anulação de questão, por qualquer razão, a pontuação correspondeente àquela questão será
atribuída a todos os candidatos, independennte de recurso.
8.18 - É de inteira responsabilidade do canndidato acompanhar a publicação de todos os ato
os, editais e comunicados
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de aviso, no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br devenddo ainda manter-se atualizado.
8.19 - O gabarito das provas objetivas estaará disponível para consulta no site www.mgacconcursospublicos.com.br,
no dia subsequente à realização da prova.
9. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
9.1 - O Candidato que necessitar de conddições especiais para a realização da Prova Ob
bjetiva deverá requerer à
Organizadora mediante solicitação simplees, a ser enviada juntamente com Atestado Médico,
M
original ou cópia
autenticada, onde conste o motivo da incapaacidade, no período de 14/09/2015 à 10/10/201
15.
9.1.1 - No caso de Candidata lactante, quee necessite amamentar durante a realização dass provas, a mesma deverá
enviar cópia autenticada da certidão de nasccimento do(a) menor.
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9.1.1.1- A candidata deverá levar um acom
mpanhante que será responsável pela guarda daa criança, e aguardará em
sala específica para esse fim, o acompanhannte não permanecerá na sala em hipótese algumaa durante a amamentação.
9.1.1.2 - O tempo utilizado pela candidata na amamentação não será acrescido, sob hipóteese alguma no período de
tempo total destinado à realização das provas.
9.2 - A relação das solicitações de C
Condição Especial deferidas será divulgada no endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br, atravéés de Edital específico, devendo o candidato verificar
v
o deferimento ou
não no dia 15/10/2015.
10 – DOS RECURSOS
dora do Concurso Público
10.1 - Caberá interposição de recursos devvidamente fundamentados, perante a organizad
MGA Concursos, no prazo de 03 (três) diaas úteis, contados do primeiro dia subsequente àss datas do (a):
a) Edital de Deferimento dass Isenções;
b) Edital de Deferimento dass Inscrições;
c) Edital de Condições Espeeciais de prova para candidatos deficiente;
d) Questões das Provas e Gaabarito Preliminar;
e) Edital de Resultado da Pro
ova Objetiva;
f) Edital do Resultado Prelim
minar;

10.2 - O recurso deverá ser preenchidoo no endereço eletrônico www.mgaconcursosspublicos.com.br no link
RECURSOS, o candidato deverá preencherr corretamente.
a) Nome do candidato;
b) Número de inscrição;
c) Número do documento dee identidade;
d) Cargo para o qual se inscrreveu;
e) A questão objeto de contrrovérsia, de forma individualizada;
f) A fundamentação ou o em
mbasamento, com as devidas razões do recurso.
g) Anexar Documento que ccontenha suas razões de recurso.
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10.3 - Quanto aos recursos contra questõees da prova e gabarito preliminar, deverá ser ellaborado um recurso para
cada questão, sob pena de sua desconsiderração, e os mesmos deverão conter indicação do
d número da questão, da
prova e se for o caso anexar cópia da biblioografia mencionada também sob pena de sua dessconsideração.
10.4 - Não serão aceitos recursos encaminnhados, via fax e/ou correios, nos termos do subitem 10.2 deste Edital,
devendo estar devidamente embasado em aargumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da
prova, o candidato deverá se pautar em literratura conceituada e argumentação plausível, sob pena de indeferimento.
10.5 - Recursos não fundamentados ou inteerpostos fora do prazo serão indeferidos sem julg
gamento de mérito.
10.6 - As respostas aos recursos innterpostos serão disponibilizadas através do
d endereço eletrônico
www.mgaconcursospublicos.com.br, após uum dia útil da interposição do recurso.
11 – DA PONTUAÇÃO FINAL
d
através de
11.1 - A pontuação final do candidato será a nota obtida na Prova Objetiva, Títulos, e será disponibilizada
Edital de Classificação, a ser divulgado no endereço eletrônico www.mgaconcursospublico
os.com.br.
11.2 – Caberá recurso da classificação geraal, a ser interposto no prazo de 03(três) dias a partir da publicação, nos
termos estabelecidos no item 10 deste Editaal.
11.3 – Em caso de deferimento do recurso, será republicada a lista classificatória, da qual não
n caberá mais recurso.
OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO
12.1 - Os candidatos serão classificados em
m ordem decrescente da pontuação final.
12.2 - Os candidatos classificados serão reelacionados em duas listas, sendo uma Lista Geral
G
(todos os candidatos
aprovados) e outra Lista Especial. (PNE - P
Pessoa com Necessidades Especiais), se houver.
12.3 - Não ocorrendo Candidatos inscritos ou aprovados na condição de PNE - Pessoa com
m Necessidades Especiais,
haverá somente a Lista Geral de Classificaçção Final.
12.4 - Na classificação entre candidatos ccom igual número de pontos, serão obedecidos os seguintes fatores de
desempate:
a) Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
b) Maior nota na prova de Títulos;
c) Maior nota na prova de Legislação;
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d) Maior nota na prova de Português;
e) Idade igual ou superior a 60anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,

dando-se preferência ao de idade mais elevvada;
12.5 – Persistindo o empate entre os candiddatos depois de aplicados todos os critérios acim
ma, o desempate se dará
através de sorteio público.
RA A INVESTIDURA NO CARGO
13 – DOS REQUISITOS BÁSICOS PAR
13.1 - São requisitos básicos para investiduura no cargo público:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, gozar das prerrogativas contidas no artigo 12,
1 § 1º, da Constituição;
b) Estar em dia com as obrigações eleitoraiss;
c) Estar em dia com as obrigações militaress, para os candidatos do sexo masculino;
d) Ter 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
ada cargo, na data da posse;
e) Preencher os requisitos previstos para cad
f) Não estar incompatibilizado com a investtidura do cargo, inclusive em razão de demissão
o por atos de improbidade,
comprovados por meio de sindicância e/ou inquérito administrativo, na forma da Lei;
g) Não apresentar antecedentes criminais, achando-se em pleno gozo dos direitos civis e políticos. O candidato
deverá apresentar, no ato da posse: certidãoo negativa criminal expedida pela Justiça Federaal e alvará de folha corrida
expedida pela Justiça Estadual, do Estadoo ou Região onde o candidato resida ou tenhaa residido nos últimos 05
(cinco) anos;
h) Ter boa saúde física e mental, verificaadas por meio de inspeção da Biometria Médiica do Hospital. O órgão
médico pericial emitirá laudo atestando sse o candidato está apto ou não para assumirr o cargo, frente as suas
condições de saúde física e mental e as atividades a serem desempenhadas no cargo
o. Caso o candidato seja
considerado inapto ou se negue a realizar a avaliação será eliminado do processo;
i) Ser considerado apto na avaliação psicollógica, realizada na terceira etapa, por responsaabilidade da empresa: I. a
avaliação psicológica possui caráter eliminaatório e será realizada conforme as normas em vigor
v
do Conselho Federal
de Psicologia, Código de Ética Profissionaal do Psicólogo. II. todos os candidatos aprov
vados serão avaliados por
psicólogos, por meio de entrevistas individduais e/ou coletivas e testes psicológicos (psicom
métricos e projetivos), nos
quais serão verificadas as características e hhabilidades emocionais que seguem, de acordo com
c
as especificidades do
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cargo: relacionamento interpessoal; tolerâância à frustração; controle emocional; respon
nsabilidade; flexibilidade;
iniciativa; agressividade; impulsividade; prrodutividade; nível de atenção e concentração e nível de inteligência; III.
Caso haja necessidade, serão solicitados eentrevistas e testes psicológicos complementarres, bem como avaliação
psiquiátrica e/ou neurológica.
j) Cópia do documento de identidade, CPF
F, da Certidão de Nascimento ou Casamento, daa Certidão de Nascimento
dos filhos, se houver.
k) Declaração de bens.
l) Comprovação de experiência de no mínim
mo um ano para os cargos de Técnico de Enferm
magem.
13.1.1 - No caso de Candidato PNE – Pessoa
P
com Necessidades Especiais, deverá apresentar
a
Laudo Médico
atestando a espécie e o grau ou nível dda deficiência, com expressa referência ao có
ódigo correspondente da
Classificação Internacional de Doença - CID
D, bem como a provável causa da deficiência, conforme
c
declarado no ato
da inscrição;
13.1.2 - O candidato que, no decorrer do pprocesso desistir da ocupação da vaga será auto
omaticamente remetido ao
final da lista classificatória, podendo ser convocado apenas em caso de reaproveitamento de lista.
14 – DA CONVOCAÇÃO DOS APROVA
ADOS
14.1 - Os candidatos serão convocados por ordem crescente da classificação.
14.2 A convocação para contratação será ffeita pelos meios oficiais (publicações oficiais)) do Hospital Beneficente
Dr. César Santos de Passo Fundo/RS.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
os:
15.1 - Por ocasião da contratação deverão sser apresentadas cópias dos seguintes documento
a)

CPF;

b)

Título de Eleitor;

c)

Carteira de Identidade RG
G;

d)

Certidão de Nascimento oou Casamento;

e)

Certidão de Nascimento ddos Filhos;
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f)

Certificado de Escolaridadde, Diploma de Conclusão de Curso;

g)

Registro Profissional (Carrteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categ
goria);

h)

Certificado Militar (se homem);

i)

Declaração de Não Cum
mulatividade de Cargos e Remuneração nos seerviços públicos Federal,

Estadual e Municipal, Excetoo os Previstos em Lei;
j)

01 Foto 3X4;

k)

Declaração de Bens;

l)

Título de eleitor e Certidãão de quitação eleitoral;

m) Comprovante

de Residênccia;

n)

Certidão de Regularidadee Junto ao Conselho de Classe;

o)

Atestado Médico de Aptiddão Física e Mental para o exercício das atribuiçções do cargo;

p)

Certidão Negativa dos Caartórios Criminais, Cível;

q)

Cartão de inscrição ou PA
ASEP;

15.2 - Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico
o admissional do Hospital
segundo a natureza e especificidade do caargo, respectiva área de atuação e à apresentaação, no prazo legal, dos
documentos que lhe foram exigidos.
15.3 – É vedada a contratação de profisssional demitido a bem do serviço público nos últimos cinco anos, dos
poderes públicos de quaisquer esferas, munnicipal, estadual ou federal.
15.4 - A inscrição implica na aceitação ppor parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do
Concurso Público, estabelecidas no presentte Edital e na legislação municipal e federal pertiinente.
15.5 - A inexatidão das afirmativas, a nãoo apresentação ou a irregularidade de documenttos, ainda que verificados
posteriormente, eliminará o candidato do C
Concurso Público, anulando-se todos os atos deco
orrentes da inscrição, sem
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falssidade da declaração.
15.6 - A Organizadora bem como o órgãoo realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicaçõees referentes ao Concurso Público.
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15.7 - Após 180 (cento e oitenta) dias da ddivulgação oficial do Resultado Final do Concu
urso Público, as Folhas de
Respostas serão digitalizadas, pela organizzadora do certame público, mantidas em arquivo
o eletrônico e físico, com
cópia de segurança, pelo prazo de 05 (cincoo anos) no hospital.
15.8 - O candidato obriga-se a manter atuaalizado seu endereço para correspondência, junto
o ao Hospital Beneficente
Dr. César Santos de Passo Fundo/RS, após o Resultado Final.
15.9 - A validade do presente Concurso Púbblico será de 2 (dois) anos, prorrogável por iguaal período.
15.10 - A convocação para admissão dos caandidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.
15.11 - Ficam impedidos de participarem doo certame aqueles que possuam com qualquer dos
d sócios da organizadora
relação de parentesco disciplinada nos artiggos 1.591 a 1.595 do Novo Código Civil Brasileiiro.
15.12 - Todos os casos omissos, problem
mas ou questões que surgirem e que não ten
nham sido expressamente
previstos no presente Edital e Lei Orgânicaa Municipal serão dirimidos em comum pela org
ganizadora e pelo Hospital
Beneficente Dr. César Santos de Passo Funndo/RS, através da Comissão de Acompanhamen
nto do Concurso Público.
15.13 - A homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmeente, ou pelo conjunto de
funções constantes do presente Edital, a crittério da Administração.
15.14 - As remunerações constantes do preesente Edital são referentes à data do presente Edital,
E
vinculadas aos dias
efetivamente trabalhados pelo funcionário,, estando sujeitas à alterações correspondentess aos dos cargos públicos
efetivos.
15.15 - A aprovação no Concurso Públicoo não ensejará a obrigatoriedade de nomeação
o, que se dará apenas em
decorrência das necessidades da administtração e da existência de vagas no período de
d vigência do Concurso
Público.
15.16 - Caberá ao Diretor Geral do Hospital Beneficente Dr. César Santos, a homologaação dos resultados deste
Concurso Público Classificatório.
15.17 - Os itens deste Edital poderão soffrer eventuais atualizações ou retificações, enq
quanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser reespeito, circunstância que será mencionada em
m Edital ou Aviso a ser
publicado no endereço eletrônico www.mgaaconcursospublicos.com.br.
15.18 -O Hospital Beneficente Dr. César S
Santos e a organizadora, se eximem das despesaas com viagens e estadias
dos candidatos para comparecimento em quuaisquer das fases deste Concurso Público.
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15.19 -O Hospital Beneficente Dr. César S
Santos e a empresa organizadora, não se respon
nsabilizarão por eventuais
coincidências de locais, datas e horários de provas e quaisquer outras atividades ou eventoss.
15.20 - As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da Classificaçção Final, serão prestadas
pela organizadora MGA Concursos por meeio do telefone (44) 3346-6643 de segunda a seexta-feira das 9h às 12h e
das 13h às 17h, sendo que após a competeente homologação serão de responsabilidade do Hospital Beneficente Dr.
César Santos de Passo Fundo/RS.
15.21 – São partes integrantes deste Edital:
a) Anexo I – Conteúdos Programáticos;
b) Anexo II – Atribuições dos Empregos;

Para que não se alegue ignorância, faz baixxar o presente Edital que será afixado no murall do Hospital Beneficente
Dr.

César

Santos

no

endereço

elettrônico

www.mgaconcursospublicos.com.br,

no

site

do

hospital

http://www.hbcs.rs.gov.br e ainda em publlicação oficial.

Passo Fundo, 11 de setembro de 2015.

F
FABIANO CÉSAR BOLNER
DIRETOR GERAL
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ANEXO I
CON
NTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA:
LÍNGUA PORTUGUESA: Substantivos:: próprio, comum simples, composto coletivo,, gênero, número e grau;
Artigos; Preposição; Pronomes; Adjetivoos; Verbos; Comparação de palavras entre sii: sinônimo e antônimo;
Acentuação e sinais gráficos; Ortografia; S
Sinais de pontuação; Análise e interpretação dee textos; Divisão silábica;
Silaba Tônica; Ordem alfabética; Concordâância; Classificação das palavras quanto ao númeero de sílabas.
MATEMÁTICA: Conjunto dos números nnaturais: quatro operações fundamentais – resollução de problemas sobre
as quatro operações; Sistema de numeraçãoo decimal: números até bilhão; Noções de: dúziia, arroba, metade, dobro,
triplo, um quarto ou quarta parte, um terço oou terça parte; Medidas de: comprimento, superrfície, massa, capacidade e
tempo – transformações – problemas; Núm
mero decimal: operações. Sistema Monetário Naccional – Real; Perímetro e
área de quadrado e retângulo; Operações coom frações; Operações com números decimais.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n. 205 de 18 de julho de 2008. Lei Orgânica do Municcípio de Passo Fundo/RS.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos.
TELEFONISTA:
LÍNGUA PORTUGUESA: Acentuaçãoo. Artigo. Classes gramaticais. Palavra com
c
grafia semelhante.
Concordância nominal. Concordância verbbal. Divisão silábica. Flexões de gênero, númerro e grau. Fonema e letra.
Ortografia. Pontuação. Sinônimos e antôônimos. Uso das palavras. Uso de dois pon
ntos. Uso de parágrafos.
Utilização das letras maiúsculas e minúscuulas. Valores fonéticos das letras do alfabeto. Vocabulário.
V
Interpretação
de textos.
MATEMÁTICA: Sistema posicional. Addição. Subtração. Divisão. Multiplicação. Con
nceito de múltiplo de um
número natural. Conceito de números frracionários. Conceito de porcentagem. Figuraas geométricas. Frações.
Medidas padronizadas – metro, litro, quilo.. Múltiplos e divisores. Noções de simetria. Núm
meros decimais. Números
naturais. Números pares e ímpares. Núm
meros primos. Seriação. Sistema de medidaas de tempo. Sistema de
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numeração decimal. Sistema monetário. Sóólidos geométricos. Resolução de Problemas. Unidade.
U
Dezena. Centena.
Dúzia. Dobro. Triplo. Ordem crescente e deecrescente. Sistema de numeração romano.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n. 205 de 18 de julho de 2008. Lei orgânica do Município de Passo Fundo/RS.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos.
AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO:
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia ofi
ficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e veerbal. Pronomes emprego,
formas de tratamento e colocação. Empreggo de tempos em o dos verbais. Vozes do verbo.. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Empreggo de crase. Pontuação, Redação (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Emprego dos porquêss. Acentuação gráfica. Compreensão e interpretaação de textos.
MATEMÁTICA: Números inteiros: operaçções e propriedades múltiplos e divisores, problemas. Números racionais:
operações nas formas fracionária e decim
mal. Números e grandezas proporcionais: razõ
ões e proporções, divisão
proporcional, regra de três simples e com
mposta. Porcentagem. Juros simples e composto
o. Funções de primeiro e
segundo graus. Problemas Sistema de meedidas: decimais e não decimais. Estatística. CONHECIMENTO DE
INFORMÁTICA: Windows e BrOffice: (C
Call, Writer, Impress).
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos. Sentenças abertas e Quanttificadoras.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n. 205 de 18 de julho de 2008. Lei orgânica do Municíípio de Passo Fundo/RS.
AUXILIAR DE FARMÁCIA:
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia official. Acentuação gráfica. Flexão nominal e veerbal. Pronomes emprego,
formas de tratamento e colocação. Empreggo de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Empreggo de crase. Pontuação, Redação (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Emprego dos porquêss. Acentuação gráfica. Compreensão e interpretaação de textos.
MATEMÁTICA: Números inteiros: operaações e propriedades múltiplos e divisores, problemas. Números racionais:
operações nas formas fracionária e decim
mal. Números e grandezas proporcionais: razõ
ões e proporções, divisão
proporcional, regra de três simples e com
mposta. Porcentagem. Juros simples e composto
o. Funções de primeiro e
segundo graus. Problemas Sistema de meedidas: decimais e não decimais. Estatística. CONHECIMENTO DE
INFORMÁTICA: Windows e BrOffice: (C
Call,Writer,Impress).
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos. Sentenças abertas e Quanttificadoras.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n. 205dde18 de julho de 2008. Lei orgânica do Municíp
pio de Passo Fundo/RS
ESCRITURÁRIO:
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia official. Acentuação gráfica. Flexão nominal e veerbal. Pronomes emprego,
formas de tratamento e colocação. Empreggo de tempos em o dos verbais. Vozes do verbo.. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Empreggo de crase. Pontuação, Redação (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Emprego dos porquêss. Acentuação gráfica. Compreensão e interpretaação de textos.
MATEMÁTICA: Números inteiros: operaações e propriedades múltiplos e divisores, problemas. Números racionais:
operações nas formas fracionária e decim
mal. Números e grandezas proporcionais: razõ
ões e proporções, divisão
proporcional, regra de três simples e com
mposta. Porcentagem. Juros simples e composto
o. Funções de primeiro e
segundo graus. Problemas Sistema de mediddas: decimais e não decimais. Estatística.
CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA
A:Windows e BrOffice: (Call,Writer,Impress).
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos. Sentenças abertas e Quanttificadoras.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n. 205 de 18 de julho de 2008. Lei orgânica do Municíípio de Passo Fundo/RS.
RECEPCIONISTA:
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LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia official. Acentuação gráfica. Flexão nominal e veerbal. Pronomes emprego,
formas de tratamento e colocação. Empreggo de tempos em o dos verbais. Vozes do verbo.. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Empreggo de crase. Pontuação, Redação (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Emprego dos porquêss. Acentuação gráfica. Compreensão e interpretaação de textos.
MATEMÁTICA: Números inteiros: operaçções e propriedades múltiplos e divisores, problemas. Números racionais:
operações nas formas fracionária e decim
mal. Números e grandezas proporcionais: razõ
ões e proporções, divisão
proporcional, regra de três simples e com
mposta. Porcentagem. Juros simples e composto
o. Funções de primeiro e
segundo graus. Problemas Sistema de mediddas: decimais e não decimais. Estatística.
CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA
A: Windows e BrOffice: (Call,Writer,Impress).
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos. Sentenças abertas e Quanttificadoras.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n. 205 de18 de julho de 2008. Lei orgânica do Municíp
pio de Passo Fundo/RS.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia official. Acentuação gráfica. Flexão nominal e veerbal. Pronomes emprego,
formas de tratamento e colocação. Empreggo de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Empreggo de crase. Pontuação, Redação (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Emprego dos porquêss. Acentuação gráfica. Compreensão e interpretaação de textos.
MATEMÁTICA: Números inteiros: opeerações e propriedades múltiplos e divisoress, problemas. Números
racionais: operações nas formas fracionáriia e decimal. Números e grandezas proporcion
nais: razões e proporções,
divisão proporcional, regra de três simplles e composta. Porcentagem. Juros simples e composto. Funções de
primeiro e segundo graus. Problemas Sistem
ma de medidas: decimais e não decimais. Estatísttica.
CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA
A: Windows e BrOffice: (Call,Writer,Impress).
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Coonhecimentos lógicos. Sentenças abertas e Quanttificadores.
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n.205 de 18 de julho de 2008. Lei orgânica do Municcípio de Passo Fundo/RS.
Código de Ética Profissional.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Callculo de medicação; Psiquiatria: abordagem ao paciente; Central de
materiais e esterilização; Rotinas de lim
mpeza e desinfecção; Semiologia e semiotéccnica; Administração de
medicação; NR32; Atendimento em paciientes com tuberculose, hipertensão, diabetes; Segurança do Paciente;
Biossegurança; Gerenciamento de resíduoos; Curativos e cuidados com feridas e úlceraas de pressão; Meios de
propagação e isolamento em doenças infecctas contagiosas; Assistência de enfermagem em
m urgência e emergência;
saúde mental: transtornos afetivos e dependdência química: sinais, sintomas e tratamento; Prrimeiros Socorros.
ENFERMEIRO:
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia official. Acentuação gráfica. Flexão nominal e veerbal. Pronomes emprego,
formas de tratamento e colocação. Empreggo de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Empreggo de crase. Pontuação, Redação (confronto e reconhecimento de frases
corretas e incorretas). Emprego dos porquêss. Acentuação gráfica. Compreensão e interpretaação de textos.
MATEMÁTICA: Números inteiros: operaações e propriedades múltiplos e divisores, problemas. Números racionais:
operações nas formas fracionária e decim
mal. Números e grandezas proporcionais: razõ
ões e proporções, divisão
proporcional, regra de três simples e compposta. Porcentagem. Juros simples e composto. Funções de primeiro e
segundo graus. Problemas Sistema de mediddas: decimais e não decimais. Estatística.
CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA
A: Windows e BrOffice: (Call,Writer,Impress).
LEGISLAÇÃO: Lei complementar n.205 de 18 de julho de 2008. Lei orgânica do Municcípio de Passo Fundo/RS.
Código de Ética. Lei Exercício Profissional – 7498/1986.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Proposição; Conhecimentos lógicos. Sentenças abertas e Quanttificadoras.
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