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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) 

01 SERVIÇOS GERAIS PSF 10+CR R$       1.108,70 200H 
Ensino Fundamental 

Completo 
R$ 50,00 

02 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40+CR R$       1.693,41 180H 

Ensino Médio Completo + 
Curso Técnico em 

Enfermagem + Registro no 
Órgão/Conselho de Classe 
competente + Prova Prática 

R$ 60,00 

TOTAL DE VAGAS 50 + CR  

 
 
 
 
 
 
 
 
* Todas as vagas são disponíveis para Pessoas com Deficiência, observada a exigência de compatibilidade 
entre a deficiência e as atribuições do cargo, a ser aferida em perícia médica oficial, quando dos exames pré-
admissionais. 
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ANEXO II 
 

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

 

CARGOS PROVAS 
Nº DE 

QUESTÕE
S 

PESO DAS 
QUESTÕES 

 
 Serviços Gerais PSF 

 
 

Língua Portuguesa 
Matemática 

 
 
 
 

Ensino Fundamental  
Completo 

 
 

15 
15 
 

 
 

01 
01 
 

 
 Técnico de Enfermagem 

 

 
 

Língua Portuguesa 
Informática 
Específica 

 
 
 
 

Ensino Médio / Técnico 
Completo 

 

 
 

10 
10 
10 
 

 
 

01 
01 
02 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA DE PROCESSO SELETIVO 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

16/03/2020 16h00min. Publicação da íntegra do Edital www.institutoideap.com.br 

16/03/2020 - Publicação do Extrato do Edital 
 

Jornal LOCAL 

27/03/2020  Data para requisição de isenção da taxa de inscrição www.institutoideap.com.br 

06/04/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação da lista de pedidos de isenção deferidos e 
indeferidos 

www.institutoideap.com.br 

23/03/2020 
a 

08/04/2020 

A partir das 
09h00min. do 

dia 23/03/2020 
até às 

23h59min. do 
dia 08/04/2020 

Período de Inscrições via INTERNET dos candidatos ao 
Processo Seletivo.  

Vencimento do boleto dia 09/04/2020. 
 

www.institutoideap.com.br 

15/04/2020 
A partir das 
17h00min 

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

www.institutoideap.com.br 

16/04/2020 24 horas Prazo para protocolo de recurso sobre as inscrições www.institutoideap.com.br 

22/04/2020 
A partir das 
17h00min 

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

22/04/2020 
 

A partir das 
17h00min 

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

 www.institutoideap.com.br 

26/04/2020 --- Realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
Local e horário de realização: 

a divulgar dia 22/04/2020. 

27/04/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha 

www.institutoideap.com.br 

28/04/2020 24 horas 
Prazo para protocolo de recurso sobre os gabaritos da 

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

07/05/2020 
A partir das 
17h00min 

Disponibilização do julgamento dos recursos sobre 
gabaritos da Prova Objetiva.  

www.institutoideap.com.br 

07/05/2020 
A partir das 
17h00min 

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

www.institutoideap.com.br 

08/05/2020 24 horas Prazo para recurso sobre o Resultado Provisório. www.institutoideap.com.br 

12/05/2020 
A partir das 
17h00min 

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

www.institutoideap.com.br 

17/05/2020 - 
Realização da Prova Prática para o Cargo de  

Técnico de Enfermagem.   
Local e horário de realização: 

a divulgar dia 12/05/2020. 

20/05/2020 
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 

21/05/2020 24 horas Prazo para recurso sobre o Resultado Geral. www.institutoideap.com.br 

22/05/2020 
A partir das 
17h00min 

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

22/05/2020 
A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado Final Definitivo.  www.institutoideap.com.br 
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http://www.institutoideap.com.br/
http://www.institutoideap.com.br/
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
 
 

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 Serviços Gerais PSF 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA O CARGO 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 O CARGO 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. 
 
 
CARGO DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

 

 Técnico de Enfermagem 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: Leitura e Literatura; Diferenças entre 
padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto: texto e elementos constitutivos 
do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas; marcas linguísticas; Práticas 
de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; 
A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão sobre o uso da língua; Fonologia: Conceitos 
básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão 
silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; Acentuação: Conceitos básicos de 
acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Aspectos genéricos das regras 
de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de 
pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras; Conceitos básicos; Processos 
de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Tipos de Composição; Estudo dos 
Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos Essenciais da Oração; Termos Integrantes 
da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de 
Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da Língua 
Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e análise de Textos; Tipos de Comunicação: Descrição; 
Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e defeitos de um texto; Coesão e coerência Textuais; 
Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA O CARGO DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: Componentes de um 
computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de armazenagem de dados; 
propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais 
padrões e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de janelas, programas e 
arquivos; instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e menus típicos; 
mecanismos de ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de páginas, 
impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, 
anotações e outras funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de 
alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e 
manipulação de formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, 
cópia e recorte de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de 
arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e 
planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de 
recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e 
outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais funções. 
Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de 
entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados: upload, download, 
banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, 
características e aplicações. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Lei do Exercício 
Profissional de Enfermagem e Código de Ética da Enfermagem. Atuação do técnico de enfermagem no 
Programa Saúde da Família. Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (T/P/R/PA), peso, 
altura, circunferências corporais, mobilização, higiene corporal, controle hídrico e hidratação, preparo e 
administração de medicamentos; Orientações pertinentes ao auto cuidado, promoção do conforto físico, auxílio 
em exames e coleta de materiais para exames. Procedimentos para vacinação: organização e procedimentos 
técnicos da sala de vacina e calendário nacional de vacinação atual. Princípios da administração de 
medicamentos: vias, doses, técnicas e cuidados de enfermagem. Feridas: cuidados de enfermagem 
relacionados ao tratamento e prevenção de lesões cutâneas. Cuidados básicos de enfermagem na atenção à 
saúde do recém-nascido, criança, adolescente, mulher, homem, adulto e idoso, normal e com agravos à saúde. 
Atendimento em primeiros socorros. Cuidados básicos na atenção e controle das doenças infectocontagiosas. 
Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Processos de desinfecção, preparo e esterilização de 
materiais. Humanização da assistência. Saúde mental no SUS. 
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ANEXO V 
 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 

 
 

CARGO: SERVIÇOS GERAIS PSF 
 
Descrição Sumária:  

A função do profissional de serviço geral é executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como 
serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados, e 
rotinas previamente definidas. 
 
Descrição Detalhada: 

• Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade 

conforme agenda da zeladoria. 

• Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em 

condições de uso. 

• Executar atividades de copa. 

• Preparar sala de reunião diariamente e para eventos específicos, dar suporte conforme relevância do mesmo. 

• Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes. 

• Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação. 

• Executar outras atividades de apoio operacional ou correlata. 

• Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de segurança do trabalho. 

• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 

utilizados, bem como do local de trabalho. 

• Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho. 

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Descrição Sumária:  

Compreende o cargo que se destina a executar atividades de enfermagem de média complexidade voltadas ao 
cliente; auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas e participar da programação da 
assistência de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro. Executar outras atribuições afins, delegadas 
pelo coordenador da unidade local. 
 
Descrição Detalhada: 

• Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada, individualizada e integral aos clientes sob 

supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na 

Instituição; 

•  Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em gerais, em programas de vigilância 

epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar; 

• Realizar as notificações das Doenças Compulsórias  em função técnica administrativa); 

• Acompanhar SUS Fácil e realizar segundo laudo de transferência (função técnica administrativa). 

• Organizar o fechamento dos prontuários diariamente (função técnica administrativa); 

• Preencher planilhas, bundles e formulários da CCIRAS, para controle, diariamente; (técnica da CCIRAS). 

• Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; 

• Auxiliar o cliente na coleta de material para exames laboratoriais, quando necessário; 

• Realizar exames de eletrocardiograma e registrar em prontuário e solicitar assinatura do médico; 

• Integrar o time de resposta rápida quando escalada; 

• Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando por sua conservação e comunicando ao 

Enfermeiro eventuais problemas; 

• Executar atividades de limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e 

distribuição; 

• Participar de programa de treinamento  e reuniões quando convocado; 

• Cumprir a escala de trabalho conforme estipulado pela Coordenação; 

• Utilizar os equipamentos de proteção individual (E.P.I) fornecidos pelo SESMT; 

• Utilizar roupa branca, jaleco de preferência com manga longa e sem logomarca de outra instituição, e sapato  

branco fechado; 

• Cumprir as Políticas de Segurança do Paciente implantadas pela Instituição; 

• Executar tarefas pertinentes à área de atuação, e relatá-los em prontuário eletrônico conforme política de 

registro seguro implantado na Instituição; 

• Cumprir política de identificação segura implantada pela instituição; 
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• Receber o plantão à beira leito do colaborador que está em finalização de horário, atentando para as 

condições gerais do paciente, estrutura física e recursos materiais; 

• Acompanhar o transporte dos pacientes para exames e transferências hospitalares quando escalado pelo 

enfermeiro; 

• Cumprir e checar prescrição de enfermagem; 

• Cumprir e checar prescrição médica para iniciar administração de medicamentos atentando-se para os 9 

certos da medicação;  

• Observar a identificação segura de todos os pacientes internados (Pulseira Branca); e a identificação dos 

riscos assistenciais assinalados na placa de leito em conformidade com as pulseiras; 

• Prestar uma assistência humanizada de qualidade e segura a  todos os pacientes; 

• Apoiar o enfermeiro nas ações administrativas da enfermagem; 

• Participar e auxiliar a equipe multiprofissional na execução dos procedimentos pertinentes; 

• Identificar dieta enteral, frascos de soroterapia e medicação com rótulo próprio contendo os 3 descritores, 

qual medicação, data, horário e nome do profissional responsável; 

• Identificar e realizar a troca dos equipo de medicação e dieta conforme padronizado pela CCIRAS; 

• Identificar e realizar a troca de umidificadores de oxigênio conforme padronizado pela CCIRAS, 

• Executar as ações de higiene corporal do paciente pelos seus cuidados, conforme escala; 

• Realizar Limpeza concorrente dos leitos conforme padronizado pela CCIRAS; 

• Realizar os procedimentos de enfermagem pertinentes a sua categoria profissional pela supervisão do 

enfermeiro, como por exemplo, aferição de sinais vitais, curativos, etc. 

• Realizar troca de curativo da venopunção diariamente e identificar conforme padronizado na Unidade; 

• Seguir fluxograma de medicação extra-hospitalar em caso de uso de antibiótico prescrito em horário que  o 

paciente estiver fora da unidade; 

• Seguir os protocolos instituídos pela unidade; 

• Participar da descrição do plano e projeto terapêutico conforme escala de cuidados; 

• Realizar troca de punção segundo orientação da CCIRAS; 

• Executar atividades determinadas pelo enfermeiro responsável; 

• Realizar a assistência em tempo integral; 

• Realizar as atividades de enfermagem de acordo com Pops; 

• Comunicar Enfermeira imediatamente em caso de acidente de trabalho; 

• Executar outras atribuições afins, delegadas pelo coordenador da unidade local. 
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ANEXO VI 
 

F O R M U L Á R I O  D E  P E D I D O  D E  I S E N Ç Ã O  D A  T A X A  D E  I N S C R I Ç Ã O  
C A R G O  P R E T E N D I D O :                                                                                                                                   
                                      

NOME COMPLETO 

                                      

NIS - CADÚNICO 

                                      

  SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDADE             CPF                    DATA  

M F                                     

                             

D A D O S  R E S I D E N C I A I S                                                                                                                                  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 

 
 

ERO                                         

                                      

 
 
NÚMERO            COMPLEMENTO   BAIRRO  

 
 
CEP 

 

                                  -    

 
 
CIDADE/ESTADO 

  
 
 
DDD            TELEFONES 

 

                                      

                                      

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Processo Seletivo – Edital 01/2020, que apresento condição 

de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital. 

 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão 
do Processo Seletivo, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da 
inscrição e automaticamente a eliminação do Processo Seletivo, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal, 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º,inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 

Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e submeto-me às normas 

do edital.  

 

*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovem renda familiar mensal, per capta, igual ou 

inferior a meio salário mínimo, através da documentação solicitada no edital. 

 

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar todos os procedimentos 

exigidos no edital. 

 

Nestes termos, peço deferimento. 

 

*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de inscrição.  

 

 

E-MAIL                                                                                                                                                                

                        

ASSINATURA DO REQUERENTE 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
 

____________________________________, ______ de ____________________ de 2020. 

À 
Supere Gestão & Marketing / Instituto IDEAP 
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Processo Seletivo Edital nº. 01/2020 - Missão Sal da 
Terra – Uberlândia. 
 

 
Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Nº. de Inscrição:______________________________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Descrição da deficiência: ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Necessidade especial para realização da prova: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

______________________________ 

(Assinatura do candidato) 

 



 

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 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO 
 
 
Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da deficiência 

__________________ código internacional da doença (CID) ____________, sendo compatível a deficiência apresentada pelo 

paciente com as atribuições do cargo de __________________________ disponibilizado no Processo Seletivo, conforme Edital 

nº 01/2020 da Missão Sal da Terra – Uberlândia. 

 
 
Local e Data: ____________________________________, ______ de ____________________ de 2020. 

Assinatura do médico: ___________________________________________________. 

Nome do médico: _______________________________________________________. 

Número do CRM: _______________________________________________________. 

 
 
Carimbo do médico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de deficiência/doença do 
candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade. 

 

 


