
 
 

 

 
1 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

EDITAL Nº 02/2014 

 

Processo Público de Seleção Simplificada para Contratação, por prazo determinado, para 

preenchimento em caráter excepcional, de vagas para profissionais de diversas áreas para serem 

contratados pela FSVC. 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso de suas 

atribuições, torna pública a abertura de inscrições para Processo de Seleção Simplificada com o 

escopo de selecionar profissionais para preenchimento imediato de vagas e formar quadro de 

cadastro reserva para diversas áreas, para atender à necessidade de contratação temporária de 

excepcional interesse público no âmbito da FSVC, conforme disposto no Art. 37, inciso IX da CF, 

na Lei Municipal nº 1.802, de 05 de janeiro de 2012 e no Estatuto da Fundação Pública de Saúde de 

Vitória da Conquista, Art. 21, & 3º. 

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - O Processo de Seleção Simplificada será regido pela Lei Municipal nº 1.802, de 05 de janeiro 

de 2012, pelo Estatuto da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, por este 

Regulamento, seus anexos e eventuais retificações posteriores, não constituindo em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, conforme previsto no art. 37, inciso II da Constituição da 

República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.  

1.2 – O presente Processo de Seleção Simplificada destina-se especificamente ao preenchimento 

imediato de vagas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de 

acordo com o quadro de vagas constante do Anexo I, bem como para formação de cadastro de 

reserva, para cargos de diversas áreas no Hospital Esaú Matos e Laboratório Central Municipal. 

1.3 - O candidato selecionado exercerá suas atividades, de acordo com a determinação e normas da 

instituição, desde que compatível com as atribuições inerentes à função concorrida. 
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1.4 – O Processo de Seleção Simplificada será executado pela FSVC, através da Comissão do 

Processo de Seleção Simplificada para Contratação Temporária, que será constituída de acordo o 

disposto no Parágrafo único do Artigo 6º da Lei nº 1.802, de 05 de janeiro de 2012. 

1.4.1 - A Comissão do Processo de Seleção Simplificada será composta pelos servidores abaixo 

designados:  

 a) Membro: Poliana Silveira Silva, Matrícula nº 166;  

b) Membro: Cleyson Marques Rodrigues, Matrícula nº 325;  

c) Membro: Joane Tanajura Menezes, Matrícula nº 059; 

e) Membro: Marcos Paulo Alves Ferreira, matrícula nº 129; 

f) Membro: Jeovania Teixeira Guimarães, matrícula nº 157; 

1.4.2 - A Comissão do Processo de Seleção Simplificada terá vigência a partir da publicação deste 

Edital, findando-se com a divulgação da homologação do resultado final do presente certame.  

 1.4.3 - Competirá à Comissão:  

 I. coordenar todo Processo de Seleção Simplificada;  

II. deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital;  

III. organizar os locais onde serão aplicadas as provas;  

IV. indicar os fiscais para os locais onde realizarão as provas;  

V. divulgar, com antecedência, as listas de candidatos por local de realização;  

VI. coordenar a aplicação das provas;  

VII. divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos;  

VIII. elaborar o relatório conclusivo da seleção pública simplificada, para efeito de homologação;  

IX. pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à luz da 

legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo Municipal;  

X. expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões, elaborar relatórios, elaborar e 

avaliar as provas. 

1.5 - O Processo de Seleção Simplificada será constituído por de 03 (três) etapas, de caráter 

classificatório e eliminatório, conforme item 5 deste Edital.  
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1.6 – Os profissionais selecionados serão submetidos ao regime jurídico da CLT e deverão celebrar 

Contrato de emprego por Prazo Determinando, na forma regulamentada pelo Art. 20 do Estatuto da 

FSVC, devendo cumprir jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para o cargo de digitar e 

demais cargos 40 (quarenta) horas semanais.  

1.7 – O prazo de validade do Processo de Seleção Simplificada será de 12 (doze) meses, a ser 

contado a partir da homologação do seu resultado final. 

1.8 - As contratações a que se refere este Edital, se formalizadas, serão sempre por prazo 

determinado de, no máximo, 12 (doze) meses, admitida uma única prorrogação, nos termos da CLT, 

a critério da Direção da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista. 

1.9 - Nos contratos de emprego por prazo determinado firmados pela FSVC, constará, 

obrigatoriamente, nos termos do art. 481, da CLT, cláusula que assegure às partes o direito de 

rescisão antecipada, com as formalidades e consequências econômico-financeiras definidas na CLT. 

1.10 - Não será permitida a contratação de pessoas que tenham encerrado Contrato Administrativo 

com a Administração Pública Direta ou com a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, 

com base na Lei Municipal nº 1.802/12, nos últimos 6 (seis) meses que antecederam a data de 

homologação do resultado final deste certame. 

1.11 – É vedada a contratação de servidor, empregado público ou do exercente de função pública, 

da administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, salvo nas situações previstas no art. 37, XVI, da Constituição 

Federal. 

1.12 – Os contratados através do Processo de Seleção Simplificada não poderão ser nomeados para 

ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança, nem ser cedido para qualquer ente da 

Administração Pública direta ou indireta, de qualquer Poder ou ente federado, exceto no caso de 

calamidade pública, urgência ou situação de emergência, devidamente justificado pela autoridade 

superior. 

1.13 - As divulgações dos atos deste Processo de Seleção Simplificada serão realizadas em Diário 

Oficial Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 

1.14 - É de responsabilidade do candidato, acompanhar as informações divulgadas sobre o Processo 

de Seleção Simplificada no sítio eletrônico www.pmvc.ba.gov.br.  

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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1.15 – Todos os horários constantes neste instrumento serão considerados o horário local do estado 

da Bahia. 

 

2. ESCOLARIDADE / HABILITAÇÃO EXIGIDA  

2.1 - Para efeito de seleção e classificação neste Processo, o candidato deverá dispor de atestado de 

experiência, cursos e capacitações na área a qual se submeteu a seleção. 

2.2 - À Comissão do Processo de Seleção Simplificada incumbirá a conferência dos documentos, 

em conformidade com os termos e prazos deste Edital. 

2.3 – Escolaridade mínima exigida para os cargos ofertados: Nível médio e técnico concluído 

conforme quadro de vagas. 

 

3 - DAS ATRIBUIÇÕES E DA REMUNERAÇÃO DO EMPREGO. 

3.1 - As atribuições dos profissionais classificados e contratados através do Processo de Seleção 

Simplificada são aquelas descritas no Anexo VIII – Atribuições dos cargos.  

3.2 - A remuneração mensal dos cargos da FSVC são aquelas previstas na, destacada no Anexo I, 

tabela 2 deste Edital.   

3.3 - A carga horária semanal para as funções será de trabalho de 30 (trinta) horas semanais para o 

cargo de digitar e demais cargos 40 (quarenta) horas semanais.  

3.4 - A remuneração mensal será composta com os valores dispostos no Anexo I. 

 

4 - DAS INSCRIÇÕES. 

4.8 - Ao efetivar sua inscrição, o candidato manifesta concordância com todas as regras deste 

Processo de Seleção Simplificada, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas 

legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações, 

acerca dos quais, não poderá alegar desconhecimento. 

4.1 - A inscrição do candidato neste Processo de Seleção Simplificada será realizada no período das 

08:00 horas do dia 11 de dezembro de 2014 até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de 

dezembro 2014, em modalidade não presencial, exclusivamente através do endereço eletrônico 

www.pmvc.ba.gov.br, com preenchimento online da ficha de inscrição.  
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4.2 - As informações constantes do currículo, no ato da inscrição, são de inteira responsabilidade do 

candidato.  

4.3 - Não serão aceitas inscrições presenciais na sede da Fundação Pública de Saúde de Vitória da 

Conquista (FSVC), via fax, Correios, ou outra forma não especificada neste Edital.  

4.4 - Após preenchimento do formulário de inscrição no endereço eletrônico será fornecido ao 

candidato um comprovante de inscrição que deverá ser impresso.  

4.5 - A inscrição somente será validada após o pagamento da taxa de inscrição de R$ 35,00 (trinta e 

cinco) em instituição financeira e verificada pela Comissão do Processo de Seleção Simplificada. 

4.6 - Será sumariamente indeferida toda e qualquer inscrição efetuada em desacordo com as normas 

deste Edital. 

4.7 - A FSVC não se responsabiliza por inscrições não recebidas por problemas de ordem técnica 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como fatores outros, de ordem técnica, que impossibilitem a transferência de dados. 

4.7.1 - Não será admitida inscrição condicional. 

4.8 - Os requisitos para inscrição do candidato são:  

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, esta 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, como reconhecimento de gozo 

dos direitos políticos, nos termos de § 1º do artigo 12 da Constituição Federal. 

b) Estar em gozo dos direitos políticos. 

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se de sexo masculino, também com as obrigações 

militares. 

d) Possuir os requisitos deste edital. 

e) Ter no mínimo de 18 (dezoito) anos completos á data da posse 

f) Gozar de boa saúde física e mental para o exercício dos cargos. 

g) Cumprir as determinações deste edital. 

h)  estar quite com as obrigações eleitorais e militares, neste último caso apenas para candidatos do 

sexo masculino;  

c) estar registrado perante o cadastro de pessoas físicas da Receita Federal do Brasil; 

4.9 - Dos procedimentos para pedido de isenção da taxa de inscrição  
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4.9.1. Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), devidamente atualizado, de que 

trata o Decreto nº 6.135/2007 e for membro de família de baixa renda, nos termos do referido 

Decreto.  

4.9.2. A isenção deverá ser solicitada exclusivamente mediante requerimento e declaração do 

candidato, disponível neste edital Anexo II e entregue no setor administrativo da Fundação Pública 

de Saúde de Vitória da Conquista - Hospital Esaú Matos, localizado na Avenida Macaúbas, nº 100, 

Bairro Kadika – procurar a Administração da FSVC, Vitória da Conquista - Bahia exclusivamente 

no dia 27 de novembro de 2014, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

4.9.3. A Administração Pública consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade 

das informações prestadas pelo candidato.   

4.9.3.1. Se o candidato não possuir cadastro atualizado a sua isenção não concedida. 

4.9.4. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do 

candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 

acarreta sua eliminação do certame.  

4.9.5. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  

b) fraudar e/ou falsificar documentação;  

c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste edital (sempre horário local).  

4.9.6. A lista dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada nos 

mesmos meios contidos no item 1.13, devendo proceder à inscrição no momento oportuno. Caberá 

recurso do resultado, caso indeferido.  

4.9.7. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da 

taxa de inscrição, na forma e no prazo estabelecido neste Edital estará automaticamente excluído do 

Processo de Seleção Simplificada.  

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 

5.1 - O Processo de Seleção Simplificada será composto de 3 (três) etapas, ambas de caráter 

classificatório e eliminatório. 
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5.1.1 – Primeira Etapa: Uma prova escrita objetiva de múltipla escolha (a, b, c, d), eliminatória e 

classificatória para todas as funções;  

5.1.1.1 – A realização da prova escrita ocorrerá em 11 de janeiro 2014, das 09 às 13 horas, nesta 

cidade, em local a ser definido e informado posteriormente. É de responsabilidade do candidato, 

acompanhar as informações divulgadas sobre o Processo de Seleção Simplificada no sítio eletrônico 

já indicado. 

5.1.1.2 - Os portões serão fechados, impreterivelmente, 15 (quinze) minutos antes do início da 

prova, devendo o candidato chegar com antecedência de 1 (uma) hora da aplicação da prova, 

portando documento oficial de identificação com foto, em original (RG, CTPS, CNH). 

5.1.1.3 - Se houver rasura, marcação de duas alternativas ou não marcação de alternativa da prova 

escrita na folha de respostas, não será considerada a pontuação.  

5.1.1.4 - Em caso de empate na nota observar-se-á como critérios de desempate e nesta ordem, o 

seguinte:  

5.1.1.5.1 - Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 

2003);  

5.1.1.5.2 - Maior idade.  

5.1.1.6 - No momento da identificação do candidato, antes e durante a realização das provas, não 

serão aceitas fotocópias de qualquer documento, ainda que autenticadas.  

5.1.1.7 - O candidato deve portar apenas caneta esferográfica azul ou preta, sendo vedada a 

utilização de qualquer material de consulta, bem como aparelhos celulares ou eletrônicos. 

5.1.1.7.1 -  Para obter pontuação na questão, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos 

quatro campos da  folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações 

indevidas. 

5.1.1.7.2  O candidato deverá transcrever, com  caneta esferográfica de tinta azul ou  preta em 

material transparente, as respostas das provas objetivas para folha de respostas, que será o único 

documento válido para correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificas 

contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 

respostas por erro do candidato. 
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5.1.1.7.3  Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 

indevido da folha de resposta. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em 

desacordo com este edital e/ou com as instruções contidas na folha de respostas, tais como 

marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 

5.1.1.7.4  O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 

danificar a  sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade 

de realização do processo eletrônico. 

5.1.1.7.5   O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência mínima de uma hora  do horário fixado para seu inicio, munido somente de caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do  comprovante de 

inscrição ou do comprovante  de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade 

original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha durante a 

realização das provas. 

5.1.1.7.6  Serão considerados documentos de identidades: carteiras expedidas pelo Comando 

Militar; pelas Secretarias de Segurança Pública; Passaporte brasileiro; certificado de reservista; 

carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 

5.1.1.7.7  Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, títulos   

eleitorais, carteira de motorista (modelo sem foto), carteira de estudante, carteiras funcionais sem 

valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

5.1.1.7.8  Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada e nem protocolo 

de inscrição da mesma. 

5.1.1.7.9   Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 

identidade original, na forma definida neste edital, não poderá fazer as provas e será 

automaticamente eliminado do concurso público. 

5.1.1.7.10  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, noventa 

dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de 

assinatura em formulário próprio. 

5.1.1.7.11  A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 

identificação apresente duvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
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5.1.1.7.12   Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em 

edital ou em comunicado. 

5.1.1.7.13  Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 

fixado para seu inicio.  

5.1.1.7.14  O candidato deverá permanecer OBRIGATORIAMENTE, no local de realização das 

provas por, no mínimo, UMA HORA após o inicio das provas. 

5.1.1.7.15 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas, e 

consequentemente, a eliminação do candidato do seleção pública. 

5.1.1.7.16 A FSVC manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de 

acompanhamento pelos candidatos. 

5.1.1.7.17  O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 

alguma.  

5.1.1.718  O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o 

caderno de provas no decurso dos ÚLTIMOS 60 (sessenta minutos) anteriores ao horário 

determinado para o término das provas.  

5.1.1.7.19  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

5.1.1.7.20 Não haverá segunda chamada para realização das provas. O não comparecimento a estas 

implicará a eliminação automática do candidato. 

5.1.1.7.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos 

e a  utilização de maquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de calculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.  

5.1.1.7.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for 

surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: maquinas calculadoras, agendas eletrônicas 

ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets,  ipod, gravadores, pendrive, mp3 player ou 

similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, notbook, palmtop, walkman, 

maquina fotográfica,, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, 

óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, 

gorro etc. e, ainda lápis, lapiseira/grafite, marca texto e ou borracha. 

5.1.1.7.23 A FSVC recomenda que os candidatos não levem nenhum dos objetos citados no subitem 

anterior no dia de realização das provas. 
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5.1.1.7.24 A FSVC não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 

5.1.1.7.25 A FSVC não responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 

5.1.1.7.26 No dia de realização das provas, a FSVC poderá submeter os candidatos ao sistema de 

detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de 

verificar se o candidato está portando material não permitido. 

5.1.1.7.27 Terá prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato 

que durante a sua realização: 

a) For surpreendido dando ou recebendo auxilio para a execução das provas; 

b) Utilizar-se de livros, maquinas de calcular ou equipamentos similar, dicionários, notas ou 

impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro 

candidato; 

c) For surpreendido portando aparelhos eletrônicos e/ou outros objetos, tais como os listados 

no subitem (5.1.1.7.22)  deste edital.  

d) Faltar com o devido respeito para qualquer membro de equipe de aplicação das provas, com 

as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

e) Fazer anotações de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou 

em qualquer outro meio que não os permitidos;  

f) Não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas e o caderno de texto 

definitivos fora do horário definido neste edital;  

i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou caderno 

de textos definitivos;  

j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

k) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros em qualquer fase do concurso público; 

l) Não permitir a coleta de sua assinatura; 
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m) For surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente; 

n) For surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; 

o) For surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas;  

p) Recursar-se a ser submetido ao detector de metal; 

 

5.1.1.7.28 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação dessas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos 

critérios de avaliação e de classificação. 

5.1.1.7.29 O descumprimento de quaisquer das supracitadas implicará a eliminação do candidato, 

constituindo tentativa de fraude.  

5.1.1.8 - A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva de conhecimentos 

gerais e atualidades, com questões de múltipla escolha, possuindo 30 (trinta) questões, sendo que 

cada questão valerá 0,5 ( meio) ponto, conforme conteúdo programático contido no Anexo III. 

5.1.1.9 - A pontuação mínima a ser obtida na prova objetiva é de 50 % da prova, ou seja, 7,5 (sete e 

meio) pontos, sob pena de eliminação do candidato no certame; 

5.1.1.10 - Em caso de anulação de alguma questão da prova objetiva, a pontuação da mesma será 

atribuída a todos os candidatos. 

5.1.1.11 - Não haverá substituição de gabarito. 

5.1.1.12 - A listagem preliminar dos candidatos selecionados para participarem da 2ª etapa – Prova 

Prática, será divulgada, junto ao sitio eletrônico www.pmvc.ba.gov.br,  com data prevista para o  

dia 20 de janeiro de 2015. 

5.1.1.13 - Do resultado preliminar da primeira etapa caberá recurso, podendo este ser interposto em 

data a ser divulgada posteriormente.  

5.1.1.14 - Para interposição de recurso, deverá ser utilizado o modelo de formulário constante no 

Anexo IV, deste edital. 

5.1.1.15 – O recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por procurador, munido de procuração 

simples, à Comissão do Processo de Seleção Simplificada ou servidores da FSVC designados pela 

mesma,  instalada nas dependências da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista -  

Hospital Esaú Matos, setor  administrativo, situado à Av. Macaúbas, n
o
 100 – Bairro Kadija, Vitória 

da Conquista-Ba das 09h00min as 12h00min e 14h00min as 17h00min – Horário de Brasília. 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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5.1.1.16 – O Recurso deverá ser entregue em envelope, identificado com as informações contidas 

no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.18 – NÃO SERÁ PERMITIDA A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE 

COMPROVEM INFORMAÇÕES CURRICULARES NA FASE DE RECURSO. 

5.1.1.19 – Após a análise e decisão dos recursos apresentados, será divulgado, no dia 23 de janiro 

de 2015, o resultado dos recursos e a listagem definitiva dos candidatos classificados na primeira 

etapa e aptos a participarem da 2ª etapa. 

5.1.2 – Segunda etapa: Prova de títulos e experiência profissional, eliminatória e  classificatória. 

5.1.2.1 - Para efeito de pontuação somente serão computadas as experiências profissionais dos 

últimos 5 (cinco) anos (mínimo de janeiro de 2010).   

5.1.2.2 - Não será computado, para efeito de pontuação como experiência profissional, períodos de 

estágio, monitoria na área de ensino e/ou bolsista de estudo realizado na função prevista neste 

edital. 

5.1.2.3 - Para efeito de pontuação da experiência profissional não serão considerados períodos 

concomitantes de trabalho e diferente da área ao qual o candidado se inscreveu (exemplo: auxiliar 

administrativo apresentar certificado de curso técnico de enfermagem não será ponduado). 

5.1.2.4 - Os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para protocolar todos os 

documentos comprobatórios dos títulos e experiência profissional (atestados de experiência, cursos 

e capacitações), em original e fotocópia legível, para conferência dos atendentes, admitindo-se 

fotocópias legíveis e autenticadas em tabelionato. 

5.1.2.5 - Os comprovantes de experiência profissional deverão ser apresentados à Comissão do 

Processo de Seleção Simplificada ou servidores da FSVC designados para recebimento, em 

envelope identificado, e formulário preenchido em duas vias na forma do Anexo IX, instalada nas 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA FSVC 

EDITAL: 02 /2014 

RECURSO: 1ª ETAPA 

FUNÇÃO: 

LOCALIDADE: 

NOME COMPLETO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
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dependências do Hospital Esaú Matos, situado à Av. Macaúbas, n
o
 100 – Bairro Kadija, Vitória da 

Conquista-Ba, no dia 26 de janeiro de 2015 (data prevista), em horário comercial, da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

 

 

a) Se expedidos por órgãos públicos, por meio de declarações, certidões ou atestados, em originais e 

fotocópias, ou em fotocópias autenticadas em tabelionato, sempre legíveis, observando a correlação 

dos títulos e experiência com a função para a qual se inscreveu; 

ATENÇÃO: Serão aceitas fotocópias simples sem autenticação desde que o candidado apresente o 

original para ser autenticado pela Comissão ou servidor designado para recebimento dos 

docuemntos. 

b) Se expedidos por instituições privadas, por meio de declarações, certidões, atestados, CTPS, em 

originais e fotocópias, ou em fotocópias autenticadas em tabelionato, sempre legíveis, observando a 

correlação dos títulos e experiência com a função para a qual se inscreveu; 

5.1.2.6 - A análise de experiência (segunda etapa), de caráter  classificatório, terá valor máximo de 

5 (cinco) pontos, conforme barema contido no Anexo VI. 

5.1.2.7 – Os candidatos classificados na Segunda Etapa, até o limite descrito abaixo incluindo o 

número de cadastro de reserva, serão convocados para a Terceira Etapa, prova prática: 

a)  2 (duas) vezes o número de vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem; 

b) 3 (três) vezes o número de vagas para os cargos de Técnico de enfermagem com experiência em 

UTI Neonatal e Banco de leite e Auxiliar Administrativo; 

c) 5 (cinco) vezes o número de vagas, para os demais cargos  

5.1.2.8 – O candidato poderá recorrer do resultado da 2ª etapa no prazo de 1 (um) dia útil, contados 

do primeiro dia útil subseqüente à divulgação do resultado preliminar da entrevista no sítio 

www.pmvc.ba.gov.br 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA FSVC 

EDITAL: 02 /2014 

DOCUMENTAÇÃO: 2ª ETAPA / CLASSIFICAÇÃO 

FUNÇÃO: 

NOME COMPLETO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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5.1.2.9 – Para interposição do recurso, deverá ser utilizado o modelo de formulário constante no 

Anexo IV, deste edital. 

5.1.2.10 – O recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por procurador, munido de procuração 

simples, na Comissão do Processo de Seleção Simplificada, instalada nas dependências do Hospital 

Esaú Matos, situado à Av. Macaúbas, n
o
 100 – Bairro Kadija, Vitória da Conquista-Ba, das 

09h00min as 12h00min e 13h30min as 17h00min. 

5.1.2.11 – O Recurso deverá ser entregue em envelope , identificado com as informações contidas 

no quadro abaixo: 

 

 

5.1.3 – Terceira Etapa: Uma prova prática e classificatória; 

5.1.3.1 - A prova prática, de caráter classificatório, será realizada nas dependências do Hospital 

Esaú Matos, situado à Av. Macaúbas, n
o
 100 – Bairro Kadija, Vitória da Conquista-Ba. 

5.1.3.2 - O candidato deverá chegar ao local da prova prática com, no mínimo, 30 (trinta) minutos 

de antecedência, portando carteira de identidade ORIGINAL, ou outro documento oficial que 

contenha foto. 

5.1.3.3 – O local e horário das provas práticas serão informados no sítio eletrônico 

www.pmvc.ba.gov.br, quando da divulgação da lista dos convocados para esta etapa. 

5.1.3.4 - A pontuação máxima a ser obtida na prova prática é de 5 (cinco) pontos, conforme barema 

descrito no Anexo VII. 

5.1.3.5 – O candidato classificado para participar do Processo de Seleção Simplificada PERDERÁ 

O DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS disponibilizadas nos seguintes casos: 

5.1.3.5.1 – Não comparecer à prova prática no dia e horário marcados, por qualquer motivo; 

5.1.3.5.2 – Não apresentar no ato da prova prática, documento de identidade com foto; 

5.1.3.7 – A duração da prova prática está descrita no AnexoVII para cada cargo. 

PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA FSVC 

EDITAL 02/2014 

RECURSO: 2ª ETAPA / RESULTADO ANÁLISE DE TÍTULOS 

FUNÇÃO: 

LOCALIDADE: 

NOME COMPLETO: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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5.1.3.8 – A listagem preliminar contendo a nota da prova prática será divulgada posteriormente, 

junto ao sitio eletrônico www.pmvc.ba.gov.br 

5.1.3.9 – O candidato poderá recorrer do resultado da 3ª etapa no prazo de 1 (um) dia útil, contados 

do primeiro dia útil subsequente à divulgação do resultado preliminar da entrevista no sítio 

www.pmvc.ba.gov.br 

5.1.3.10 – Para interposição do recurso, deverá ser utilizado o modelo de formulário constante no 

Anexo IV, deste edital. 

5.1.3.11 – O recurso deverá ser entregue pessoalmente ou por procurador, munido de procuração 

simples, à Comissão do Processo de Seleção Simplificada, instalada nas dependências do Hospital 

Esaú Matos, situado à Av. Macaúbas, n
o
 100 – Bairro Kadija, Vitória da Conquista-Ba, das 

09h00min as 12h00min e 13h30min as 17h00min – Horário de Brasília. 

5.1.3.12 – O Recurso deverá ser entregue em envelope , identificado com as informações contidas 

no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

6 – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

6.1 - A pontuação final no certame, a ser obtida pelo candidato, ao final das 3(três) etapas será de 

até 25(vinte e cinco)  pontos.  

6.2 - Em caso de empate na nota final (soma das três etapas), observar-se-á, como critérios de 

desempate e nesta ordem, o seguinte: 

6.2.1 - Maior pontuação na soma da prova escrita e na análise de títulos e experiência; 

6.2.2 – Maior idade. 

6.2.3 - Maior pontuação da prova prática (terceira etapa). 

 

7 - DOS RECURSOS. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO FSVC 

EDITAL 02/2014 

RECURSO: 3ª ETAPA 

FUNÇÃO: 

LOCALIDADE: 

NOME COMPLETO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
http://www.pmvc.ba.gov.br/
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7.1 - Não serão aceitos recursos via postal, fax, correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 

7.2 - Admitir-se-á apenas um recurso para cada situação prevista no item 5. 

7.3 - Recurso interposto em desconformidade com este Edital não será analisado. 

7.4 - Recurso interposto fora do prazo estabelecido neste Edital não será analisado. 

7.5 - O prazo para interposição do recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

7.6 - Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo.  

7.7 - O candidato deve ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente, 

intempestivo, desconforme aos parâmetros do critério de avaliação ou que desrespeite à Comissão 

do Processo de Seleção Simplificada será preliminarmente indeferido. 

7.8 - Se do exame de qualquer dos recursos houver anulação de requisito integrante do BAREMA 

que compõe os Anexos VI e VII,  deste Edital, a pontuação respectiva será integralmente atribuída a 

todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

7.9 - Todos os recursos serão analisados e as decisões serão divulgadas no endereço eletrônico 

www.pmvc.ba.gov.br quando da divulgação da classificação final dos selecionados. 

7.10 - Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

7.11 - A banca examinadora da FSVC constitui última instância para recursos, sendo soberana em 

suas decisões, razões porque não caberão recursos ou revisões adicionais.  

 

8 - DA HOMOLOGAÇÃO. 

8.1 - Encerrada a fase recursal, com julgamento dos eventuais recursos na forma do item 7 supra, a 

FSVC procederá à homologação das inscrições e a lista classificação final dos candidatos 

selecionados. 

8.2 - O ato de homologação e respectiva lista de candidatos classificados será divulgada 

exclusivamente no site www.pmvc.ba.gov.br e Diário Oficial Eletrônico do Município. 

8.3 - É dever do candidato acompanhar a divulgação das informações e atos pertinente a este 

Processo de Seleção Simplificada no site www.pmvc.ba.gov.br, não havendo qualquer 

responsabilidade desta instituição por eventuais perdas que o candidato venha a sofrer por não 

proceder na forma ora estabelecida.  

 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
http://www.pmvc.com.br/
http://www.pmvc.com.br/
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9 - DA CONVOCAÇÃO. 

 

9.1 - Homologadas as inscrições e a classificação final dos candidatos, transcorrido o prazo de 

interposição e julgamento do recurso, a FSVC divulgará a Lista Final de Classificação dos 

candidatos selecionados e expedirá ato de convocação para lotação conforme autorização do 

preenchimento das vagas e observada a lista de classificação final. 

9.2. O profissional selecionado que não atender à convocação para entrega da documentação, 

dentro do prazo determinado, bem como, que deixar de apresentar qualquer um dos documentos 

especificados, seja qual for o motivo alegado, será automaticamente eliminado do Processo de 

Seleção Simplificada. 

 

10 - DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 

10.1 – Os candidatos selecionados no Processo de Seleção Simplificada, na forma estabelecida 

neste Edital, devem atender às seguintes exigências: 

a) Ter sido aprovado na selção pública na forma estabelecida do Edital;  

b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, e no caso de nacionalidade porturguesa, estar 

amparado pelo estaturo de igualdade entre brasileiros e portugueses, como reconhecimento de gozo 

dos direitos políticos, nos termo do §1º do Art.12 da Constituição Federal; 

c) estar em gozo dos direitos políticos; 

d) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos à data da posse; 

c) estar quite com a justiça eleitoral; 

d) estar quite com o serviço militar, se masculino; 

e) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a admissão; 

g) gozar de boa saúde física e emntal para o exercício dos cargos; 

h) não exercer atividade remunerada junto à administração pública, direta ou indireta, em suas três 

esferas, salvo nos casos de acumulação lícita prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição 

Federal.  



 
 

 

 
18 

j) não ter tido contrato encerrado com base na Lei 1.802, com qualquer órgão da Administração 

Pública Direta ou Indireta do Município de Vitória da Conquista, nos últimos 06 (seis) meses, 

contados da homologação do resultado final deste certame. 

 

11 – DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS 

11.1 – O candidato selecionado deverá se submeter a exame médico pré-admissional, que avaliará 

as condições de saúde para o exercício da função e emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional - 

ASO.  

11.1.2 – No ato do exame médico pré-admissional o candidato deverá apresentar: 

a) cartão de vacinação contra “hepatite B”; “dupla adulta”; “febre amarela” “rubéola” e “gripe”; 

b) resultado dos seguintes exames complementares, realizados as expensas do candidato: 

1) hemograma completo; 

2) glicemia de jejum; 

3) urina rotina; 

4) anti-HBS quantitativo.  

11.1.3 – O candidato deverá colher o material para exame (exceto urina) nas dependências do 

laboratório escolhido, devendo, esta informação, ser declarada no resultado do exame, pelo 

responsável técnico do laboratório.  

11.1.4 – Somente serão aceitos resultados originais dos exames, com assinatura e identificação do 

responsável técnico do laboratório.  

11.1.5 – A critério clínico poderão ser exigidos novos exames e testes complementares para a 

conclusão do exame médico pré-admissional.  

11.1.6 – O candidato considerado inapto, no exame médico pré-admissional, estará impedido de ser 

contratado. 

 

12 – DA CONTRATAÇÃO 

12.1 – Para assinatura do contrato o candidato deverá atender aos requisitos dispostos no item 10 - 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO e apresentar, obrigatoriamente, no ato da 

contratação, cópia xerográfica acompanhada dos originais dos seguintes documentos: 
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a) comprovante (s) de conclusão da habilitação exigida para a função, em conformidade com o item 

2 – ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO EXIGIDA deste Regulamento; 

b) comprovante de registro ativo, no respectivo conselho de classe do Estado da Bahia, quando se 

tratar de profissão regulamentada; 

c) documento de identidade, com fotografia, reconhecido legalmente em todo o território nacional; 

d) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição – primeiro e segundo turno (quando 

houver) - ou comprovante de regularidade eleitoral emitido pelo sítio eletrônico da Justiça Eleitoral; 

e) cadastro nacional de pessoas físicas – CPF; 

f) certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se masculino; 

g) comprovante de residência; 

h) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – emitido pela Gerência de Segurança e Saúde do 

Trabalhador – GSST, observado o disposto no item 8.1; 

i) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, quando for o caso; 

j) certidão de Casamento; 

k) Certidão de Nascimento dos filhos com idade até 14 (catorze) anos;  

l) Caderneta de vacinação dos filhos; 

m) Comprovante de pagamento da anuidade do ano de 2014 do Conselho de Classe; 

n) Comprovante de Residência (conta de telefone, extrato bancário, ou de cartão de crédito, 

contendo a data de emissão dos Correios, no mês atual ou anterior); 

o) Carteira de Trabalho e Previdência Social (página da foto e seu verso);  

p) Número da conta corrente e da Agência, do banco a ser definido pela FSVC; 

r) Currículo atualizado;  

s) Duas fotos 3x4 coloridas (iguais e atuais). 

 12.2 – Além das cópias mencionadas acima, deverão ser entregues, ainda, os seguintes 

documentos: 

a) declaração, em formulário específico fornecido pela FSVC, informando se exerce ou não outro 

emprego ou cargo remunerado na administração pública direta ou indireta; 
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b) declaração, em formulário específico fornecido pela FSVC, de bens e valores que integram o 

patrimônio do candidato até a data da convocação, ou última declaração de imposto de renda; 

c) Declaração, em formulário específico fornecido pela FSVC, informando não ser aposentado por 

invalidez;  

d) Declaração, em formulário específico, fornecido pela FSVC, informando não ter sofrido, no 

exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura; 

e) Declaração, em formulário específico, fornecido pela FSVC, informando não ter tido contrato 

encerrado, com qualquer órgão da Administração Pública Direta ou Indireta do Município de 

Vitória da Conquista-BA, com base na Lei 1.802/12, nos últimos 06 (seis) meses, contados da data 

de homologação do resultado final deste certame.  

12.3 – Estará impedido de assinar o contrato o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos 

documentos elencados nos itens 12.1 e 12.2 deste Edital, bem como deixar de comprovar qualquer 

um dos requisitos exigidos no item 12 deste Regulamento.  

12.4 – O candidato aprovado no Processo de Seleção Simplificada, quando for convocado para a 

assinatura do Contrato Administrativo, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, para comparecer ao 

endereço indicado, sob pena de perda do direito à contratação. 

12.5 – Quando do comparecimento ao endereço indicado na Convocação para Contratação, o 

candidato receberá todas as informações necessárias à assinatura do Contrato por Prazo 

Determinado. A partir desse momento, o candidato terá o prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos 

para providenciar toda a documentação necessária à contratação (exames e documentos), sob pena 

de perda do direito à contratação.   Esse prazo só poderá ser ultrapassado, caso seja solicitado a 

repetição de algum exame ou realização de exame complementar, situação esta que deverá ser 

informada a Comissão do Processo de Seleção Simplificada pelo candidato.  

12.6 – O candidato aprovado no processo seletivo e convocado para a assinatura do contrato, após 

ser considerado apto pela Comissão do Processo de Seleção Simplificada, terá o prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis para assinatura do contrato e o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos para iniciar 

suas atividades funcionais na unidade em que for lotado.  

12.7 - No caso de surgimento de novas vagas, os candidatos que foram classificados ou ficaram na 

situação de cadastro reserva no resultado final, poderão ser convocados para assinatura de contrato, 

de acordo com a ordem de classificação, observado o período de validade do presente processo.  
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12.8 - O profissional selecionado e convocado será admitido sob o regime da CLT, na modalidade 

de Contratado por Prazo Determinado, com recolhimento tributário, previdenciário e de FGTS, 

tudo, na forma da lei. 

 

13 - DA EXTINÇÃO, DO TÉRMINO E DA RESCISÃO DO CONTRATO. 

13.1 - O contrato a ser celebrado com a FSVC será por prazo determinado de 12 (doze) meses, 

prorrogável por, no máximo, igual período, uma única vez a critério da Direção da Fundação de 

Saúde de Vitória da Conquista.  

13.2 - Sempre que houver prorrogação do contrato, a FSVC comunicará ao trabalhador, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

13.3 - O contrato por prazo determinado se encerrará: 

a) quando do término do prazo contratual; 

b) a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes, nos termos dos arts. 481 e 482 da 

CLT. 

13.3.1 - Quando iguais ou superiores a 12 (doze) meses, o contrato por prazo determinado a ser 

firmado entre FSVC e o profissional selecionado conterá, necessariamente, cláusula assecuratória 

do direito recíproco de rescisão contratual, nos termos do art. 481, da CLT.  

13.4 - Extinto o contrato, novo contrato com o mesmo empregado só poderá ser firmado após 

decorridos 12 (doze) meses do término da primeira contratação, ainda assim, mediante novo 

Processo de Seleção Simplificada, se houver. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 - O Processo de Seleção Simplificada constitui requisito para a contratação, mas não gera 

direito a esta. 

14.2 - Todos os atos, informações, convocações e orientações sobre este Processo de Seleção 

Simplificada serão publicados, exclusivamente, no sítio eletrônico www.pmvc.ba.gov.br. 

14.3 – Dúvidas a respeito do Processo de Seleção Simplificada poderão ser sanadas exclusivamente 

através de e-mail, no endereço eletrônico: selecaosimplificadafsvc@gmail.com; 

14.4 - Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões relativos às 

notas de candidatos. 

http://www.pmvc.com.br/
mailto:selecaosimplificadafsvc@gmail.com
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 14.5 - Os prazos estabelecidos neste regulamento são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 

candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento destes.  

14.6 – O prazo de validade deste Processo de Seleção Simplificada é de 12 (doze) meses, contados 

da data de homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.  

14.7 - É de responsabilidade do candidato, durante o prazo de validade do cadastramento, manter 

seu endereço atualizado junto a FSVC. 

14.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral da FSVC. 

14.10 - Outras informações e orientações sobre o Processo de Seleção Simplificada para contratação 

por prazo determinado referente a este Edital poderão ser obtidas no sítio www.pmvc.ba.gov.br. 

14.11 - As situações omissas e os casos fortuitos ou de força maior serão decididos pela Comissão 

do Processo de Seleção Simplificada.   

14.12- O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas deverá 

encaminhar e-mail selecaosimplificadafsvc@gmail.com indicar, na solicitação os recuros especiais 

necessário a tal atendimento. 

14.13 O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior 

deverá enviar cópia simples do CPF e laudo médico ( original ou cópia autenticada em cartório), 

emitida nos últimos doze meses, que justifique o atendimento especial solicitado. 

14.14 A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 16 de dezembro de 

2014 das 8 horas às 18 horas pessoalmente ou por terceiro, na Fundação Pública de Saúde de 

Vitória da Conquista, localizada na Avenida Macaúbas, nº 100, - Bairro – Patagônia – Vitória da 

Conquista – Ba. 

14.15 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 

solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para FSVC, cópia autenticada em 

cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia 16 de dezembro, e levar, no dia das provas, 

um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. 

A candidata que  não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 

realização de provas.  

14.16 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida para realização da prova, a 

cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra 

que ateste a data provável do nascimento. 

14.17 A FSVC não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 

http://www.pmvc.com.br/
mailto:selecaosimplificadafsvc@gmail.com
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14.18 – Os candidatos poderão concorrer apenas a uma das funções temporárias no processo 

seletivo simplificado. 

14.19 - Integram este Regulamento e deste fazem parte, os seguintes anexos, que deverão ser lidos e 

interpostos de forma conjunta: 

ANEXO I – Quadro de Vagas 

ANEXO II – Requerimento de Isenção de taxa de inscrição 

ANEXO III – Conteúdo programático 

ANEXO IV – Modelo de recurso 

ANEXO V – Modelo Comprovante interposição de recurso 

ANEXO VI – Barema Prova de Títulos – 2ª ETAPA 

ANEXO VII – Barema Prova prática – 3ª ETAPA 

ANEXO VIII – Descrição dos Cargos 

ANEXO IX – Formulário de entrega de títulos 2ª ETAPA 

 

 

Vitória da Conquista/ BA, 24 de novembro de 2014 

 

 

 

Edilberto Araújo Amorim 

Diretor Geral da FSVC 

  



 
 

 

 
24 

ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

Tabela 1- Quadro de vagas 

Seq. Cargo 
Quant. 

Vagas 

Cadastro 

reserva 

1 Técnico em Farmácia hospitalar   3 

2 Motorista 1 1 

3 Motoboy 
 

1 

4 Técnico de Enfermagem   30 

5 
Técnico de Enfermagem com experiência em Banco de 

Leite 
  3 

6 
Técnico de Enfermagem com experiência em UTI 

Neonatal 
  10 

7 Técnico de Informática   2 

8 Auxiliar Administrativo   8 

9 Auxiliar de almoxarife   2 

10 Digitador   2 

11 Recepcionista    5 

 

Tabela 2 – Carga horária, remuneração e escolaridade 

Descrição 

Carga 

Horária 
Escolaridade Remuneração Seq

. 
Cargo 

Quant. 

Vagas 

Cadastro 

reserva 

Cadastro 

reserva 

Vagas para 

deficientes 

1 Técnico em Farmácia 

hospitalar 

 
3 

  

 

 

 

 

 

40 horas 

Nível Médio e Curso Técnico 

Completo  

R$ 981,29  

 

2 

Motorista 1 1 

 Nível Fundamental II (anos 

finais do ensino fundamental 

– 6º ao 9º ano) 

R$ 859,23 

 

 

 

3 

Motoboy 

 

1 

 Nível Fundamental II (anos 

finais do ensino fundamental 

– 6º ao 9º ano) 

R$ 724,00 
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4 
Técnico de Enfermagem 

 
28 2 

Nível Médio e Curso Técnico 

Completo 

R$ 809,08 

5 Técnico de Enfermagem 

com experiência em Banco 

de Leite 

 

3  

Nível Médio e Curso Técnico 

Completo 

R$ 809,08 

6 Técnico de Enfermagem 

com experiência em UTI 

Neonatal 

 

10  

Nível Médio e Curso Técnico 

Completo 

R$ 809,08 

7 
Técnico de Informática 

 
2  

Nível Médio e Curso Técnico 

Completo 

R$ 981,29 

8 Auxiliar Administrativo  8  Nível Médio Completo R$ 759,59 

9 
Auxiliar de almoxarife 

 
2 

 Nível Médio e Curso Técnico 

Completo 

R$ 759,59 

10 
Digitador 

 
2 

 30 

Horas 

Nível Médio Completo R$ 724,00 

11 
Recepcionista  

  
5 

 40 

Horas 

Nível Médio Completo R$ 724,00 
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ANEXO II 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2014 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Eu, _______________________________________(nome), DECLARO, para efeito de concessão 

de isenção de taxa de inscrição na Seleção Pública Simplificada da Fundação de Saúde de Vitória 

da Conquista, normatizado pelo Edital 002/2014, sob as penas da lei, que sou membro de família de 

baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, e estou inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), NIS:________________________.  

 

Dados Gerais:  

Nome: __________________________________________________________ 

Identidade: ______________________    CPF: __________________________ 

Cargo (que pretende se inscrever): ____________________________________ 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )  

Nacionalidade : _________________  Naturalidade : UF : __________________ 

Filiação: Pai: ______________________________________________________ 

              Mãe: _____________________________________________________ 

Data de Nascimento:  _____/_____/_______  

Estado Civil:_______________________ Escolaridade: ____________________ 

Endereço: (Rua, Av., Praça) Nº. Compl. _________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Bairro: __________________________________________________________ 

 Cidade: ____________________________UF: ____ CEP: __________________ 

Telefone Residencial: (    ) ___________________ 

 Telefone Comercial: Telefone Celular: (    ) _________________ 

 Declaro estar ciente das normas descritas no Edital. Este documento representa a expressão da 

verdade. Todos os dados nele contidos estão corretos, podendo ser comprovados a qualquer tempo, 

mediante diplomas, certidões, atestados ou declarações. Nos termos do Edital, declaro estar ciente 
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de que qualquer omissão ou falsidade, bem como o não atendimento dos prazos e/ou exigências, 

significará minha exclusão do concurso.  

Declaro estar ciente que, após divulgação do deferimento deste pedido, deverei realizar minha 

inscrição eletrônica nos termos do item 4 do Edital.  

  

Vitória da Conquista, Ba: _____ de ___________ de 2014.  

 

____________________________________________ 

Assinatura do requerente 
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ANEXO III-  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

COMUNS A TODOS OS CARGOS 

 

Língua Portuguesa: 1. Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista 

ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e 

organização do texto e dos parágrafos). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. 

Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas stabelecidas entre orações, 

períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância 

etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7. Sintaxe da oração período simples; termos 

fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por 

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. 

Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal 

e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos verbais. 15. Formação 

de tempos compostos dos verbos. 16. Locuções verbais (perífrases verbais); 17. Sintaxe de 

colocação pronominal. 18. Paralelismo sintático e paralelismo semântico. 

 

Noções de Administração Pública: Noções de Direito Administrativo e Direito Constitucional: 

princípios da Administração Pública; poderes administrativos e deveres do administrador público; 

órgãos e agentes públicos; organização da Administração Pública; licitações e contratos 

administrativos. Constituição Federal de 1988: Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, da 

nacionalidade e dos direitos políticos; Da Organização do Estado: da organização político-

administrativa, dos Municípios, da Administração Pública: das disposições gerais e dos servidores 

públicos; Da Ordem Social. Ética na Administração Pública.  

 

Noções de Informática: 1 Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, 

planilhas e apresentações: ambiente Microsoft Office, BR Office. 2 Sistemas operacionais: 

Windows e LINUX. 3 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 4 Conceitos de organização e de 

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Certificação e assinatura digital. 6 

Segurança da Informação. 
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Conhecimentos Gerais/Atualidades: 1. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 

tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do 

conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e 

internacional. 2. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 

sociedade contemporânea. 3. Desenvolvimento urbano brasileiro. 4. Cultura e sociedade brasileira: 

artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro. 5. História, Cultura, Turismo 

e Geografia do Estado da Bahia e do Município de Vitória da Conquista. Acontecimentos históricos 

e evolução do município de Vitória da Conquista, sua subdivisão e/ou fronteiras. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

1 – Técnico em Farmácia Hospitalar 

 

Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou necessidades urgentes. 

Acondicionamento e distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. 

Princípio ativo das drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contra indicações. 

Posologia. Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: 

dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. Comissões 

hospitalares. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de 

medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de psicofarmacologia. Noções 

básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. 

Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções não estéreis e estéreis. Controle de qualidade. 

Testes biológicos. Testes físicos. Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. 

Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 

 

2 e  3 – Motorista e motoboy 

 

Código de Trânsito; Leis de Trânsito; Normativas - Siglas 

 

4 - Técnico de enfermagem 

 

Conhecimentos Específicos (comuns aos cargos dos itens 4, 5 e 6): Fundamentos de 

Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de 

Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos 
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exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo 

do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, 

clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças 

infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema 

básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. 

Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de 

conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais 

vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, 

nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, 

esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na 

unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, 

envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. 

Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério 

e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema 

Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 

2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; 

Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais. Lei do Acompanhante, 

LEI 11108/2005, ter conhecimento do código internacional de substitutos de leite materno – LEI 

11.265/2006 NBCAL, Cuidado Amigo da Mulher (CAM). Dez passos do Aleitamento Materno 

(IHAC). 

 

5 - Técnico de enfermagem com experiência em Banco de Leite   

 

Conhecimentos Específicos constantes no item 4 e os conhecimentos descritos a seguir: 

Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções 

de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem 

nos exames complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e 

preparo do corpo pós morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, 

emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. 

Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, 

esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. 

Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de 

conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais 

vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, 
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nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, 

esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na 

unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, 

envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. 

Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério 

e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema 

Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 

2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; 

Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais. Lei do Acompanhante, 

LEI 11108/2005, ter conhecimento do código internacional de substitutos de leite materno – LEI 

11.265/2006 NBCAL, Cuidado Amigo da Mulher (CAM). Conhecimento a cerca de práticas para 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Dez passos do Aleitamento Materno. 

 

6 - Técnico de enfermagem com experiência em UTI neonatal 

 

Conhecimentos Específicos constantes no item 4 e os conhecimentos descritos a seguir: Sistema 

Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 

2011. Pacto do SUS. Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação 

profissional. Saúde do RN no Brasil; Metodologia Canguru (1ª, 2ª e 3ª etapa); Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança – Dez Passos para o sucesso do aleitamento materno. Estrutura e organização da 

UTIN; admissão do RN de alto risco na UTIN; reanimação neonatal e cuidados na hora do 

nascimento; monitorização multiparamétrica, sinais vitais, exame físico no RN; fundamentos de 

administração de medicamentos - uso de drogas vasoativas; como evitar infecções; auxílio na 

passagem e cuidados com AVC (PICC, CUV, CVC) e AVP, sonda vesical de alívio e demora, 

higienização e lavagem das mãos; ambiente do paciente (desinfecção concorrente e terminal); 

auxílio em exames e procedimentos complementares; cuidados ao RN em oxigenoterapia: VM, 

VNI, CPAP, HOOD, O2 circulante; cuidados com a pele; estabilidade térmica; controle da dor; 

posicionamento no leito, manuseio mínimo e toque terapêutico; nutrição enteral: sondagem 

orogástrica, cuidados na administração de dieta VO, SOG, SNG, GTT, amamentação e ordenha do 

leite materno, oferta de leite in natura; cuidados com a fototerapia; acolhimento aos pais e a 

família; perda perinatal - papel da enfermagem, cuidado do corpo pós-morte; preparo dos pais para 

a alta Hospitalar; programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico 

de vacinação, vias de administração; 

 



 
 

 

 
32 

7 – Técnico de informática 

 

Conceitos Básicos de Sistemas de Informações: Computadores: organização e arquitetura de 

computadores, componentes de um computador (hardware e software); linguagem de programação; 

ligadores, carregadores, compiladores e interpretadores; sistemas de numeração e representação de 

dados; aritmética computacional. Sistemas Operacionais: funções básicas e componentes; gerência 

de memória primária e secundária; sistemas de arquivos. Banco de Dados: organização de arquivos 

e métodos de acesso; abstração e modelos de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados; 

linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de proteção, segurança e 

integridade; banco de dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de transações; 

controle de concorrência. Rede de Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios 

físicos; sistema de transmissão digital e analógica; dispositivos, componentes e sistemas de 

cabeamento, serviços de comunicação; redes LANs e WANs, arquiteturas OSI e TCP/IP, protocolos 

e serviços; arquitetura cliente-servidor, conceitos de internet e intranet; software de navegação e 

exibição de páginas. Técnicas de Programação: Linguagem de Programação Delphi: abstração e 

dados e de controle; tipos de dados; operadores e expressões; apontadores; estruturas de controle: 

seleção, repetição e desvio; sintaxe e semântica; modularização, correção e testes. Conceitos de 

Orientação a Objetos: linguagens orientadas a objetos, modularização, correção e testes de 

programas; programação estruturada e programação orientada a objetos. Ambientes e ferramentas 

de desenvolvimento. Ferramenta CASE. Lógicaformal: símbolos para conjunção, disjunção e 

negação; enunciados condicionais. 

 

11 – Recepcionista  

 

Conceitos básicos das atribuições de um recpecionista, recepção em ambiente hospitalar, 

preenchimento de fichas e formulários em hospital (Ficha de Urgência, Declaração de Nascido 

Vivo, Declaração de Óbito, Internamento entre outros), Atendimento ao público, administração do 

tempo, agendamento eficaz, gurda e conservação de documentos, Cliente interno e cliente externo. 

Importância do atendimento ao cliente. Erros comuns no atendimento. Acolhimento e humanização 

no atendimento. A importância de saber ouvir. Técnicas eficientes de atendimento ao cliente: 

pessoal, telefônico e virtual. 
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ANEXO IV 

MODELO DE RECURSO 

 

 PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2014 

 

Nº de Inscrição: ______________  

Função: ____________________________ 

Candidato: _____________________________________________________  

  

Ao Presidente da Comissão do Processo de Seleção Simplificada:  

Item objeto do recurso:_______________________________________________  

  

Fundamentação e argumentação lógica:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Vitória da Conquista BA, ____ de _________________ de 2014.  

  

  

______________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 
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ANEXO V 

MODELO COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

  

  

  

Nº de inscrição: _____________  

Função: ________________________________ 

Nome do candidato:________________________________________________  

  

  

  

Vitória da Conquista BA, ______ de ________________ de 2014.  

  

  

  

  

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo do atendente conferidor 
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ANEXO VI 

BAREMA  PROVA DE TÍTULOS – 2ª ETAPA 

 

Descrição Nº de 

pontos 

Pontuação máxima de 

títulos apresentados 

Total 

Experiência comprovada na área 1 3 3 

Cursos e capacitações na área 

(carga horária mínima de 30 horas) 

 

1 

 

2 

 

2 
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ANEXO VII 

 

BAREMA PROVA PRÁTICA – 3ª ETAPA 

 

Os candidatos habilitados na segunda fase até o limite disposto no item 5.1.2.7 (vagas e cadastro 

reserva) serão convocados para realização de prova prática e será atribuído pontuação conforme 

Barema: 

Descrição Nº de pontos Total máximo 

Habilidade para realização do trabalho 

proposto 

 

1 a 5 

 

5 

 

Duração da Prova Prática 

1 – Técnico em farmácia hospitalar 

DURAÇÃO: ATÉ 12 HORAS 

 

2 e 3 – Motorista/ Motoboy  

DURAÇÃO: ATÉ 02 HORAS 

 

4 , 5 e 6– Técnico de enfermagem 

DURAÇÃO: ATÉ 06 HORAS 

 

7 – Técnico de informática 

DURAÇÃO: 04 HORAS 

 

8 – Auxiliar administrativo 

DURAÇÃO: 04 HORAS 

 

9 – Auxiliar de almoxarife 

DURAÇÃO: 04 HORAS 

 

10 – Digitador 

DURAÇÃO: 02 HORAS 

 

11 - Recepcionista 

DURAÇÃO: 06 HORAS 

 

Observação: O horário da prova prática poderá ser inferior ou superior ao descrito acima, de acordo 

com a necessidade do avaliador. 
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ANEXO VIII 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

1 – Técnico em Farmácia Hospitalar 

Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos; Entregar medicamentos diariamente e 

produtos afins para as unidades de internação interna e externa; Esclarecer dúvidas e fornecer 

orientações gerais sobre retirada de medicamentos pela equipe da saúde; Separar e distribuir 

medicamentos e produtos afins, segundo as prescrições e requisições enviadas pelas unidades de 

internação, conforme rotina especial determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA); Fracionar, separar, acondicionar e etiquetar medicamentos, matérias primas ou 

produtos correlatos; Proceder a revisão, rotulagem e acondicionamento em embalagens adequadas 

de lotes produzidos de acordo com as determinações da ANVISA; Preparar formulações 

extemporâneas estéreis e não estéreis; Organizar e manter o estoque de medicamentos, através da 

contagem periódica do estoque físico dos produtos; Realizar a atualização de entradas e saídas de 

medicamentos e produtos afins, utilizando sistema de informática vigente; Registrar diariamente a 

temperatura interna dos refrigeradores; Realizar transporte de medicamentos no deslocamento entre 

as unidades de Farmácia; Efetuar levantamento dos consumos de soluções parenterais de grande 

volume nos Centros de Custos para o seu abastecimento; Separar medicamentos, correlatos e, 

sobretudo soluções parenterais de grandes Volumes (caixas de soros com peso de 7,2Kg a 16 Kg), 

transportar em carros (peso médio da Carga 120 kg) e entregar os itens solicitados nas requisições 

internas; Realizar o registro da distribuição de antimicrobianos de uso restrito e de medicamentos 

sujeitos a portarias e resoluções da ANVISA ou dispensados de acordo com protocolos; Efetuar 

reposição de materiais utilizados na manipulação de medicamentos; Efetuar conferência das 

embalagens de fios utilizados em sala cirúrgica; Efetuar a limpeza, montagem, organização e 

controle da dispensação de kits do Centro Cirúrgico e outras áreas; Auxiliar na limpeza de 

prateleiras e armários; Executar montagem e limpeza de materiais e equipamentos e acessórios sob 

sua responsabilidade no trabalho; Lavar, secar, guardar, organizar vidrarias frascos, tampas e 

recipientes utilizados no preparo e acondicionamento de medicamentos; Retirar materiais ou tirar 

cópias e atividades afins, quando solicitado; Encaminhar às áreas de controle, as requisições e 

documentos de entrada e saída para providências necessárias; Cumprir ordens de serviços, portarias 

do hospital e legislação vigente; Desempenhar tarefas afins; A função será sempre supervisionada 

pelo farmacêutico responsável; Executar outras atividades correlatas.  

2 – Motorista 

Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizam verificações e 

manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como 
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sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Trabalhar seguindo normas de 

segurança, primeiros socorros, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. DESCRIÇÃO 

DETALHADA: Dirigir veículos leves e pesados, transportando pessoas, materiais e outros 

conforme solicitação, zelando pela sua segurança; Zelar pela segurança de pessoas e carga que 

estiver transportando; Orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais; Registrar dados, pré-

estabelecidos, sobre a utilização diária do veículo; Efetuar a prestação de contas das despesas 

efetuadas com o veículo; Auxiliar gestantes, deficientes, crianças e idosos no embarque e 

desembarque; Zelar pela conservação do veículo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos 

reparos; Identificar problemas mecânicos e providenciar / solicitar conserto e/ou manutenção; 

Observar prazos ou quilometragem para revisões; Prestar ajuda no carregamento e descarregamento 

de materiais, encaminhando-os ao local destinado; Preencher, diariamente, formulários com dados 

relativos a quilometragem, horário de saída e chegada; Realizar viagens a serviço do órgão; 

Realizar atendimento de primeiros socorros, quando necessário; Executar outras atividades afins e 

correlatas. 

3 – Motoboy 

Dirigir e manobrar motocicleta. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam 

equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa e outros. Trabalhar 

seguindo normas de segurança, primeiros socorros, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Dirigir motocicletas, transportando materiais e outros conforme 

solicitação, zelando pela sua segurança; Zelar pela segurança de pessoas e carga que estiver 

transportando; Orientar e auxiliar na carga e descarga de materiais; Registrar dados, pré-

estabelecidos, sobre a utilização diária do veículo; Efetuar a prestação de contas das despesas 

efetuadas com o veículo; Zelar pela conservação da motocicleta, providenciando limpeza, ajustes e 

pequenos reparos; Identificar problemas mecânicos e providenciar/solicitar conserto e/ou 

manutenção; Observar prazos ou quilometragem para revisões; Prestar ajuda no carregamento e 

descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local destinado; Preencher, diariamente, 

formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada; Realizar viagens a 

serviço do órgão; Realizar atendimento de primeiros socorros, quando necessário; Executar outras 

atividades afins e correlatas. 

4 - Técnico de enfermagem 

Requisitos mínimos: Possuir certificado de Ensino Médio Completo; Possuir Certificado de 

conclusão de curso técnico em Enfermagem, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; Possuir registro no COREN/BA, como Técnico de Enfermagem com 
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anuidade regularizada. Possuir o mínimo de três meses de experiência, comprovada em carteira 

de trabalho, cópia de contrato ou cópia de certificado de treinamento voluntário. 

Executar atividades específicas de enfermagem em geral. Prestar assistência ao paciente zelando 

pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e atuar em pequenas cirurgias, 

posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizar ambiente de trabalho e dar 

continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizar 

ações para promoção da saúde da família. DESCRIÇÃO DETALHADA: Prestar assistência de 

enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; 

Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos 

mesmos; Executar atendimentos diversos tais como: abertura de abscesso, retirar pontos, aplicar 

injeções, fazer curativos, medir pressão arterial, temperatura, pulsação; Auxiliar os médicos na 

Instituição em serviços gerais de enfermagem, onde requerem maiores habilidades; Distribuir a 

medicação nos postos,  conforme orientação médica; Realizar controles e registros das atividades do 

setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; 

Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Manter equipamentos e a unidade 

de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais 

problemas. Executar outras tarefas afins e correlatas.  

5 - Técnico de enfermagem com experiência em Banco de Leite 

Requisitos mínimos: Possuir certificado de Ensino Médio Completo; Possuir Certificado de 

conclusão de curso técnico em Enfermagem, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; Possuir registro no COREN/BA, como Técnico de Enfermagem com 

anuidade regularizada. Possuir o mínimo de três meses de experiência, comprovada em carteira 

de trabalho, cópia de contrato ou cópia de certificado de treinamento voluntário, possuir 

experiência em Banco de Leite 

Executar atividades específicas de enfermagem em geral. Prestar assistência ao paciente zelando 

pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos e atuar em pequenas cirurgias, 

posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizar ambiente de trabalho e dar 

continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizar 

ações para promoção da saúde da família. DESCRIÇÃO DETALHADA: Prestar assistência de 

enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro; 

Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos 
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mesmos; Executar atendimentos diversos tais como: abertura de abscesso, retirar pontos, aplicar 

injeções, fazer curativos, medir pressão arterial, temperatura, pulsação; Auxiliar os médicos na 

Instituição em serviços gerais de enfermagem, onde requerem maiores habilidades; Distribuir a 

medicação nos postos,  conforme orientação médica; Realizar controles e registros das atividades do 

setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; 

Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Manter equipamentos e a unidade 

de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais 

problemas. Executar outras tarefas afins e correlatas.  

6 - Técnico de enfermagem com experiência na  área de neonatologia -  UTI Neonatal 

Requisitos mínimos: Possuir certificado de Ensino Médio Completo; Possuir Certificado de 

conclusão de curso técnico em Enfermagem, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; Possuir registro no COREN/BA, como Técnico de Enfermagem com 

anuidade regularizada. Possuir o mínimo de três meses de experiência, comprovada em carteira 

de trabalho, cópia de contrato ou cópia de certificado de treinamento voluntário. 

São atribuições do técnico de Enfermagem na área de Neonatologia Medicina Intensiva sob 

supervisão do enfermeiro, de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN o Decreto 

nº 94.406/87 de 25 de junho de 1986: - Desenvolver atividades de assistência de enfermagem 

segura, humanizada e individualizada aos pacientes, visando promoção, recuperação e reabilitação 

da saúde;- Participar auxiliando na prevenção e controle das infecções hospitalares e de doenças 

transmissíveis em geral; - Auxiliar o enfermeiro na coleta de material para exames de laboratório, 

segundo orientação; - Orientar a família, prestando informações relativas à higiene, alimentação, 

utilização de medicamentos e cuidados específicos com o tratamento de saúde; - Verificar os sinais 

vitais e as condições gerais do paciente, além do controle hidroeletrolítico segundo prescrição 

médica e de enfermagem; - Auxiliar o enfermeiro/médico nos procedimentos a serem realizados; - 

Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, endovenosa, segundo prescrição médica, sob 

supervisão do Enfermeiro, de acordo a rotina da unidade; - Ter conhecimentos gerais sobre as 

medicações utilizadas, manipuladas e administradas; - Controlar medicamentos, equipamentos e 

materiais sob sua responsabilidade; - Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; - 

Realizar/auxiliar o transporte dos pacientes de maneira segura; - Auxiliar, participando ativamente e 

de forma organizada, nos atendimentos de emergência e urgência; - Realizar controles e registros 

das atividades do setor e outros que se fizerem necessários; - Efetuar o controle diário do material 

utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da instituição, o material necessário à prestação 

da assistência à saúde do paciente; - Manter equipamentos e a Unidade de trabalho organizada, 
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zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; - Realizar atividades 

de limpeza e desinfecção concorrente dos equipamentos e ambiente do paciente, bem como 

desinfecção terminal dos equipamentos, acondicionando-os de maneira correta, evitando danos; - 

Preparar o corpo, após o óbito e auxiliar no contato dos familiares;- Participar de treinamento e 

programas de desenvolvimento quando oferecidos, de acordo a programação da unidade; - Manter o 

asseio pessoal; - Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Instituição; - Cumprir/Realizar 

outras atividades correlatas ao cargo; - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função; - Realizar todas as atividades sob supervisão direta do Enfermeiro, mantendo 

comunicação efetiva das tarefas desenvolvidas ou possíveis intercorrências. 

7 – Técnico de informática 

Operar microcomputador e equipamentos periféricos, executando e controlando o processamento de 

dados, desenvolve programas de computação de acordo com os dados fornecidos pela equipe de 

análise ou unidade credenciada, executar tarefas de digitação. DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos 

necessários para sua utilização; Operar console de omputador, de acordo com as rotinas e 

programas de computação; Operar equipamentos periféricos e terminais interligados com o sistema 

principal, através de teleprocessamento; Efetuar levantamentos completos de dados relativos ao 

serviço em execução; Dimensionar e gerir o estoque de suprimentos necessários à 

operacionalização de sistemas; Manter atualizada cópias de segurança dos sistemas; Arquivar fitas, 

disquetes, formulários, documentos e material utilizados nos trabalhos de processamento; Corrigir 

imperfeições nos dados a processar, conforme os procedimentos indicados nos manuais dos 

serviços; Cumprir e fazer cumprir cronogramas de execução de serviços; Zelar pela integridade das 

bases de dados instalados e sob sua guarda; Acionar os serviços de manutenção técnica preventiva e 

corretiva; Zelar pela segurança e confiabilidade das informações tratadas; Digitar informações para 

processamentos de dados necessários e programados; Elaborar programas para computador, em 

linguagem compatível com o equipamento a ser usado, a partir de definições pré-estabelecidas; 

Preparar manuais, instruções de operação, descrição dos serviços, e outros informes para instruir 

operadores e usuários de computador e solucionar possíveis dúvidas; Modificar programas, corrigir 

falhas, para atender a alterações de sistemas ou necessidades novas; Executar o suporte técnico 

necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e 

instalação de módulos, partes e componentes; Fornecer ao computador comandos sobre as 

operações a serem executadas, possibilitando à máquina a leitura e/ou impressão de arquivos em 

quaisquer periféricos, acionando botões e teclas; Executar outras atividades afins e correlatas. 
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8 – Auxiliar administrativo 

Executar atividades Administrativas semi especializadas que requerem discernimento e envolvam 

responsabilidades sob orientação de outrem nas várias unidades da Instituição. DESCRIÇÃO 

DETALHADA: Auxiliar na redação, datilografia e digitação de projetos,  rquerimentos, e 

documentos em geral, correspondências internas e externas, circulares, pareceres, proposições da 

unidade; Proceder à tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 

administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando 

cálculos e prestando informações, quando necessário; Elaborar, sob orientação, planos iniciais de 

organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços, boletins, formulários e relatórios em 

geral; Operar sistemas administrativos e técnicos em microcomputador, tais como editores de 

textos, planilhas eletrônicas, e outros aplicativos de uso corrente de setor; Verificar periodicamente 

o estoque de material de escritório para consumo do órgão, providenciando sua devida reposição; 

Realizar pagamentos, levantamentos estatísticos, escrituração financeira-orçamentária, registro de 

pessoal, etc; recorrendo nas tarefas de maior dificuldade ao superior imediato; Executar atividades 

de nível médio, visando aplicação de conhecimento nas áreas de pessoal, material, contabilidade, 

finanças, patrimônio, compras, comunicação, saúde e outras de natureza específica sob orientação 

de um chefe; Exercer quando necessárias tarefas de Assistente Administrativo; Auxiliar o chefe do 

setor onde estiver lotado em todas as suas atribuições; Manter o chefe bem informado sobre os 

problemas administrativos da unidade; Reunir dados para elaboração de relatórios estatísticos anual; 

Preparar e controlar folha de freqüência dos funcionários; Executar tarefas relativas à telefonia, 

comunicação, informações de interesse da unidade; Executar atividades relativas a compra de 

materiais, realizando cotações de preços, elaborando relatórios e mapas comparativos; Executar 

outras atividades afins e correlatas. 

9 – Auxiliar de almoxarife 

Organiza e/ou executa,  os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, estocagem, distribuição, 

registro e inventário de matérias-primas e mercadorias compradas ou fabricadas, observando 

normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para 

manter o estoque em condições de atender às unidades de produção ou à demanda comercial. 

Verifica a posição do estoque, examinando periodicamente o  volume de mercadorias e calculando 

as necessidades futuras, para preparar pedidos de reposição; controla o recebimento do material 

comprado ou produzido, confrontando as notas de pedidos e as especificações com o material 

entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; organiza o 

armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma 

adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zela pela conservação do material 



 
 

 

 
43 

estocado, providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramento e perda; efetua o 

registro dos materiais em guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em 

livros, fichas e mapas apropriados, para facilitar consultas e elaboração dos inventários; faz o 

arrolamento dos materiais estocados ou em materiais estocados ou em movimento, verificando 

periodicamente os registros e outros dados pertinentes para obter informações exatas sobre a 

situação real do almoxarifado. 

10 – Digitador 

Transcrever e verificar dados em terminais, acionando os dispositivos de comando, observando e 

controlando as etapas de programação, dentro dos critérios definidos, para gravar as informações, 

documentando-as pelo sistema de entrada de dados. Organizar a rotina de serviços e realizar a 

entrada e transmissão de dados, pelos meios existentes no local de trabalho; operar teleimpressores, 

microcomputadores e outros periféricos; registrar e transcrever informações, operando equipamento 

de processamento de dados ou assemelhados, atendendo às necessidades dos clientes internos e 

externos 

11 – Recepcionista 

Controlar a entrada e saída de visitantes e equipamentos;  Ser responsável pela guarda e controle de 

chaves; Elaborar relatórios para registro de suas atividades; Controlar e sugerir compras de 

materiais pertinentes à sua área de atuação; Receber e interagir com o público externo de forma 

agradável, solícita e colaborativa para prestação de informações e no encaminhamento ao local 

desejado;  Prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para a 

entrada de visitantes;  Efetuar registro e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando 

nome, horários e assunto; Manter-se atualizada sobre a organização, departamentos, pessoas e 

eventos de sua área; Executar outras tarefas correspondentes, conforme necessidade ou a critério de 

seu superior. 
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ANEXO IX  

 Formulário de entrega de títulos 2ª ETAPA (preencher em 02 vias) 

 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA FSVC 

EDITAL: 002 /2014 

 

DOCUMENTAÇÃO: 2ª ETAPA 

(    ) Comprovação de experiência  

        Quantidade apresentada :  ________________ 

(    ) Títulos  

        Quantidade apresentada:   ________________ 

 

FUNÇÃO: _____________________________________________________ 

NOME COMPLETO:  ____________________________________________ 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _______________________________________ 

 

Assinatura: ____________________________________________________ 

 

 

Data do recebimento: ____/____/______ 

 

Assinatura do responsável pelo recebimento: ______________________________ 


