
 

MISSÃO SAL DA TERRA – UBERLÂNDIA 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2020 

Organização: Supere Gestão e Marketing / IDEAP – Instituto de 
Desenvolvimento Social, Empresarial e de Administração Pública 

A MISSÃO SAL DA TERRA, CNPJ nº 20.734.604/00019-06, através do seu Coordenador de Talentos 

Humanos, conforme atribuições em regimentos internos, torna público a 3ª RETIFICAÇÃO do Edital de 

Processo Seletivo nº 01/2020, que objetiva alterar os seguintes conteúdos: 

 

 Prorrogação do Prazo para Realização da Inscrição e Pagamento do Boleto 

Bancário; 

 Cronograma com a readequação das novas datas das etapas do Processo Seletivo;  

 Inclusão do Cargo de Agente de Saúde. 

 

O Prazo para realização da inscrição fica prorrogado até o dia 07/07/2020, a qual poderá ser realizada 

via internet, no site www.institutoideap.com.br.  

 

A data limite para pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição fica prorrogada até o dia 

08/07/2020. Os candidatos que fizeram a inscrição e que não efetuaram o pagamento poderão emitir a 

2ª via do boleto na área restrita do candidato no site www.institutoideap.com.br com a nova data de 

vencimento. 

 

Ficam todos os candidatos inscritos convocados para a realização da Prova Objetiva de Múltipla 

escolha no dia 26/07/2020, em locais e horários a serem divulgados no dia 21/07/2020, na forma 

definida no Edital 01/2020. Ressaltamos que a data de realização da prova poderá sofrer alteração 

devido às medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus.  

 

Os candidatos deverão acompanhar todas as publicações e atualizações no site 

www.institutoideap.com.br. 

 

Fica incluído o cargo de Agente de Saúde, conforme especificações abaixo.  

 

 

 

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

CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA, 
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

CÓD. CARGO VAGAS 
VENCIMENTO 

INICIAL EM 
REAIS 

CARGA 
HORÁRIA 
(MENSAL) 

REQUISITOS MÍNIMOS 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(EM REAIS) 

04 AGENTE DE SAÚDE 20 R$       1.400,00 200H 

Ensino Fundamental 
Completo e comprovar 
residência até 3 km nas 

intermediações das 
unidades do Setor Sul 
desde a publicação do 

edital.  

R$ 50,00 

TOTAL DE VAGAS 
110 + CR 
(Cadastro 
Reserva) 

 

 
 
 

ANEXO II 
 

CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO. 

 

CARGOS PROVAS 
Nº DE 

QUESTÕE
S 

PESO DAS 
QUESTÕES 

 
(...) 
 

 Agente de Saúde 
 

 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 

 
 
 
 

Ensino Fundamental 
Completo 

 

 
 

15 
15 
 

 
 

01 
01 
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 (...) 
 

 Agente de Saúde  
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Interpretação de 
Texto; Interpretação de charges e Quadrinhos. Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de 
Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, 
Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, 
Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; 
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; 
Onomatopeia; Uso do porquê.  
 
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Conjuntos; Sistema de 
Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números 
Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números 
Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo. 

 
 
 

ANEXO V 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
CARGO: AGENTE DE SAÚDE 

 
 Participar e colaborar na implantação e acompanhamento de programas e projetos, visando a ampliação de 

serviços preventivos, educativos e assistenciais relacionados à saúde nas comunidades; 

 Auxiliar na divulgação de meios preventivos, educativos e assistenciais, colaborando no esclarecimento do 
cidadão; 

 Orientar a comunidade nas campanhas e movimentos de promoção e educação em saúde do município; 

 Orientar grupos de pessoas em face de problemas sociais relacionados à saúde, encaminhando-os às 
entidades específicas à necessidade constatada; 

  Participar de palestras de cunho preventivo nos estabelecimentos de ensino, priorizando a rede pública ou 
em qualquer instituição solicitante; 

 Colaborar no desenvolvimento de dados socioeconômicos e de saúde para estudo e identificação dos 
problemas, agravos e patologias nas comunidades; 
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 Atuar na promoção e educação em saúde e prevenção de enfermidades e agravos  considerados relevantes 
pela secretaria municipal de saúde, em todos os ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos); 

 Participar da promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de 
referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; 

 Participar da promoção do aleitamento materno exclusivo; 

 Incentivar a comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de deficiência psicofísica; 

 Realizar ações educativas para preservação do meio ambiente; 

 Estimular a participação comunitária para ações que visem melhorias na qualidade de vida da comunidade; 

 Participar da execução de busca, vigilância e monitoramento ativo de pessoas e famílias consideradas em 
situação de risco, e, no caso de enfermidades e agravos à saúde com identificação de sinais de risco, 
encaminhá-los à unidade de saúde de referência; 

 Realizar visitas domiciliares nos casos de enfermidades ou agravos identificados, visando orientar o paciente, 
bem como seus familiares e vizinhos quanto aos procedimentos e cuidados necessários; 

 Realizar levantamentos relativos às condições de saneamento nos bairros e comunidades da área de 
abrangência da unidade, a fim de avaliar o risco de epidemias e demais agravos à saúde; 

 Identificar e encaminhar as gestantes, de preferência antes da 16º semana para o serviço de pré-natal na 
unidade de saúde de referência, bem como seu monitoramento em caso de  sinais e sintomas de risco na 
gestação; 

 Apoiar na elaboração de inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos e/ou ocorrências de doenças 
de notificação compulsória; 

 Acompanhar eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose, 
hanseníase, hipertensão, diabetes e outras condições crônicas; 

 Realizar busca ativa  dos faltosos das consultas médicas e de enfermagem; 

 Realizar programação de visitas domiciliares orientadas, conforme classificação de risco do plano diretor de 
atenção primária; 

 Cadastrar famílias e mapear sua área de abrangência; 

 Atualizar as fichas de cadastramento dos componentes das famílias e acompanhamento das micro áreas de 
risco e cartão SUS; 

 Participar na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil socioeconômico cultural e 
epidemiológico da comunidade e na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência; 

 Comprometer-se permanentemente com a eliminação do mosquito da dengue; 

 Executar outras atribuições delegadas pelo coordenador da unidade local, compatíveis com sua 
especialização profissional. 

 Cumprir a escala de trabalho conforme estipulado pela Coordenação; 

 Cumprir as Politicas de Segurança do paciente implantado pela instituição. 
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Segue abaixo o Cronograma com as novas datas: 
 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE PROCESSO SELETIVO 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

Até o dia 
07/07/2020 

Até às 
23h59min. do 

dia 07/07/2020 

 
Reabertura do Período de Inscrições via INTERNET dos 

candidatos ao Processo Seletivo.  
 

Vencimento do boleto dia 08/07/2020. 
 

www.institutoideap.com.br 

15/07/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação da relação de inscrições e Listagem de 
Candidatos que solicitaram Condições Especiais. 

www.institutoideap.com.br 

16/07/2020 24 horas Prazo para protocolo de recurso sobre as inscrições www.institutoideap.com.br 

21/07/2020 
A partir das 
17h00min 

Julgamento recursos sobre as inscrições www.institutoideap.com.br 

21/07/2020 
 

A partir das 
17h00min 

Divulgação da Planilha indicando o local e horário de 
realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha 

 www.institutoideap.com.br 

26/07/2020 --- Realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
Local e horário de realização: 

a divulgar dia 21/07/2020. 

27/07/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha 

www.institutoideap.com.br 

28/07/2020 24 horas 
Prazo para protocolo de recurso sobre os gabaritos da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
www.institutoideap.com.br 

10/08/2020 
A partir das 
17h00min 

Disponibilização do julgamento dos recursos sobre 
gabaritos da Prova Objetiva.  

www.institutoideap.com.br 

10/08/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado Provisório contendo as notas da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

www.institutoideap.com.br 

11/08/2020 24 horas Prazo para recurso sobre o Resultado Provisório. www.institutoideap.com.br 

12/08/2020 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o Resultado Provisório e 
Convocação para realização da Prova Prática. 

www.institutoideap.com.br 

16/08/2020 - 
Realização da Prova Prática para os Cargos de  

Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem PSF.   
Local e horário de realização: 

a divulgar dia 12/08/2020. 

20/08/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado Geral contendo as notas da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha e da Prova Prática. 

 www.institutoideap.com.br 

21/08/2020 24 horas Prazo para recurso sobre o Resultado Geral. www.institutoideap.com.br 

25/08/2020 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o Resultado Geral. www.institutoideap.com.br 

25/08/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado Final Definitivo.  www.institutoideap.com.br 

 

Permanecem inalterados os demais itens do edital. 
 

IDEAP, 16 de junho de 2020. 
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