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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2020 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

 
           A Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, por seu Prefeito que este subscreve,  
 
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional para 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência de infecção humana pelo 
novo coronavírus - COVID-19;  
 
Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus - COVID-19; 
 
Considerando o Decreto Legislativo nº 06, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos 
termos da solicitação do Presidente da República; 
 
Considerando o Decreto Legislativo Estadual nº 2.495, de 31 de março de 2020, que reconhece, para 
os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública nos municípios que o tenham requerido;  
 
Considerando o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 com alterações posteriores, que 
regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais; 
 
Considerando o Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de março de 2020, exarado pelo Governador do 
Estado João Dória, que decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do 
COVID-19; 
 
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local do novo 
coronavírus - COVID-19; 
 
FAZ SABER  que se encontram abertas as inscrições ao Processo Seletivo Público de Provas e 
Títulos para formação de cadastro de profissionais e contratação por tempo determinado para 
atender necessidade temporária de excepcional interesse público de ENFERMEIROS e TÉCNICOS 
DE ENFERMAGEM, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, da Lei nº 1.705/98 e 
das disposições contidas neste Edital, que atuarão nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de 
Saúde, durante a situação de calamidade pública ocasionada pelo novo coronavírus - COVID-19. 
  
 
1. EMPREGO - VAGAS – ESCOLARIDADE/REQUISITO  EXIGID OS - TIPO DE PROVA - 
JORNADA DE TRABALHO - SALÁRIO - TAXA DE INSCRIÇÃO 
   1.1. ENFERMEIRO 
      1.1.1 Vagas: conforme item 1.3 
      1.1.2. Escolaridade/Requisito Exigido: Curso Superior em Enfermagem e Registro no COREN 
      1.1.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos e 
Análise de Títulos. 
      1.1.4. Jornada de Trabalho: 40 horas semanais (jornada de 8 horas diárias ou 12/36 horas, a 
critério da autoridade competente, na forma da Lei nº 2.918/19) 

1.1.5. Salário: R$ 4.648,14  
1.1.6. Taxa de inscrição: R$ 60,00 

1.2. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
      1.2.1. Vagas: conforme item 1.3 
      1.2.2.. Escolaridade/Requisito Exigido: Ensino em nível médio completo ou equivalente. 
Formação profissional técnica em enfermagem e registro no Conselho Regional de Classe.   
      1.2.3. Tipo de Prova: Escrita de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Básicos do 
Emprego e Análise de Títulos. 
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      1.2.4 Jornada de Trabalho: 40 horas semanais (jornada de 8 horas diárias ou 12/36 horas, a 
critério da autoridade competente, na forma da Lei nº 2.918/19) 
      1.2.5. Salário: R$ 1.256,89  
      1.2.6. Taxa de inscrição: R$ 25,00 
      1.3. Durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, a Prefeitura Municipal de 
Itaberá reserva o direito de proceder às contratações em número que atendam aos interesses e 
necessidades do serviço público, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, bem 
como na quantidade necessária durante o prazo de validade do Processo Seletivo e enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública ocasionada pelo coronavírus.  

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
   2.1. PERÍODO - HORÁRIO - LOCAL  

      2.1.1. Os interessados deverão se inscrever pela internet , através do endereço eletrônico 
www.omconsultoria.com.br, durante o período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020,  até 
às 23h59min59seg - horário de Brasília;  
   2.2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
     2.2.1. Acessar o endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br, durante o período de 30 de 
novembro a 04 de dezembro de 2020, até às 23h59min5 9seg - horário de Brasília ;  
      2.2.2. Localizar o “link” correspondente ao Processo Seletivo Público Nº 01/2020 da PM de 
Itaberá;  
      2.2.3. Ler o edital até o final; 
      2.2.4. Preencher a ficha de inscrição;  
      2.2.5. Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo 
sistema;  
 2.2.5.1. O candidato deverá fazer o pagamento do boleto, que será gerado após 48 horas da 
inscrição. O boleto deverá ser impresso através da Central do Candidato,  localizado no endereço 
eletrônico www.omconsultoria.com.br. e pago até 07 de dezembro de 2020, respeitado o horário do 
sistema bancário. 
      2.2.6. Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, via 
postal, fac-símile ou transferência eletrônica ou qualquer outra via de que não seja a quitação do 
boleto bancário gerado no momento da inscrição; 
      2.2.7. O agendamento do pagamento só será aceito, se comprovada a sua quitação dentro do 
período de vencimento do boleto. Em caso de não confirmação do pagamento, o candidato deverá 
solicitar ao banco o comprovante definitivo de pagamento do boleto, que confirma a quitação na data 
agendada, data esta que deverá estar no período de inscrição;  
      2.2.8. O Comprovante de Agendamento ou Extrato Bancário da Conta debitada, não será aceito 
para fim de comprovação do pagamento; 
      2.2.9. A qualquer tempo o candidato que não comprovar o pagamento do boleto dentro do prazo 
de vencimento, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes cancelados; 
      2.2.10. Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser 
utilizado o boleto bancário gerado pelo site, até a data de encerramento das inscrições, em qualquer 
agência bancária;  
      2.2.11. Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição não estará 
mais disponível no site; 
      2.2.12. A Prefeitura Municipal e a empresa OM Consultoria Concursos Ltda não se 
responsabilizarão por solicitações de inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que possam 
advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade de o candidato acompanhar a 
efetivação da inscrição; 
     2.2.13. As inscrições feitas pela internet  serão efetivadas, somente quando o candidato efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na agência bancária; 
     2.2.14. A escolaridade exigida nos subitens 1.1.2. e 1.2.2, deste Edital, deverá ser apresentada no 
momento da contratação do candidato. 
 
   2.3. REQUISITOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO 
      2.3.1. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos termos da Emenda Constitucional 19/98; 
      2.3.2. Ter 18 (dezoito) anos completos ou a completar até a data da contratação; 
      2.3.3. Estar quite com Serviço Militar, se do sexo masculino; 
      2.3.4. Haver votado nas últimas eleições ou justificado a ausência ou pago a multa; 
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      2.3.5. Possuir escolaridade e requisito correspondente às exigências referentes ao emprego, nos 
termos dos itens 1.1.2. e 1.2.2, deste Edital;  
     2.3.6. Não estar sendo processado ou cumprindo pena em liberdade, nem ter sido condenado por 
crime contra o patrimônio ou a administração pública, nem ter sido demitido a bem do serviço público; 
      2.3.7. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
      2.3.8. Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o 
exercício das funções atinentes ao emprego a que concorre;  
      2.3.9. Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória, 
conforme Inciso II, do Artigo 40, da Constituição Federal; 
               2.3.10. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital;  
   2.4. Não será concedida isenção e nem haverá devolução de taxa de inscrição; 
 

2.5. DA VEDAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
2.5.1 A presente seleção tem como objetivo a formação de cadastro de profissionais de nível 

superior e técnico para atuar nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde durante a 
situação de calamidade pública ocasionada pelo novo coronavírus – COVID-19, incluindo, dentre 
outras funções, o atendimento e assistência a casos suspeitos ou confirmados, razão pela qual fica 
vedada a participação de candidatos(as) pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis 
frente ao novo coronavírus, possuidor de uma ou mais condições abaixo, conforme “Recomendações 
de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras 
síndromes gripais” do Ministério da Saúde: 
a) Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 60 (sessenta) anos até 
um ano após a data de publicação do edital de processo seletivo; 
b) Diabetes insulino-dependente; 
c) Insuficiência renal crônica; 
d) Pneumopatias graves ou descompensadas, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema 
pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de 
tuberculose; 
e) Cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, resvacularização e 
arritmia; 
f) Imunosupressão associada a medicamentos como corticoide em uso prolongado, quimioterápicos e 
inibidores de TNF-alfa; 
g) Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 
h) Cirrose ou insuficiência hepática; 
i) Neoplasia; 
j) HIV-Aids; 
k) Doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; 
l) Transtornos neurológicos e de desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou 
aumentar o risco de aspiração, como lesão medular, acidente vascular encefálico (AVE) e doenças 
neuromusculares; 
m) Hepatopatias crônicas, como atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose; 
n) Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade; 
o) Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de 
diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19); 
p) Qualquer outra condição de saúde que impeça o atendimento direto aos pacientes suspeitos ou 
com confirmação de COVID-19. 
 
2.4.2. Por se tratar de atendimento aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus - COVID-
19, os candidatos deverão preencher o termo de responsabilidade conforme ANEXO IV e entregá-lo 
no ato da contratação. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
   3.1. Aos portadores de deficiência devidamente inscritos e aprovados nos termos deste item, será 
destinada uma vaga a cada 10 (dez) contratados por emprego, tendo em vista que não há número de 
vagas definido neste Edital, não permitindo a aplicação do percentual mínimo estabelecido pelo 
Decreto Federal nº 9.508/18, os quais não serão discriminados pela sua condição, exceto quando a 
deficiência não possibilitar as suas nomeações, pelas características de atribuições e desempenhos, 
incompatíveis com ela;  
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   3.2. Às pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no 
Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 4º, participarão do Processo Seletivo 
Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das 
provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos.      
   3.3. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º, do Artigo 4º, do Decreto Federal Nº 9.508/18, 
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições; 
   3.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a 
na ficha de inscrição, preenchendo também a Ficha de Portadores de Deficiência, com apresentação 
de laudo médico, com as seguintes características:  
      3.4.1. Laudo Médico original ou cópia simples deverá obedecer às seguintes exigências: ser 
referente aos últimos 6 (seis) meses, descrever a espécie e o grau de deficiência, apresentar a 
provável causa das deficiências especiais, apresentar os graus de autonomia, constar quando for o 
caso a necessidade do uso de órteses, próteses ou adaptações. No caso de deficiente auditivo, o 
Laudo Médico deverá vir acompanhado de uma audiometria recente (até 6 meses) e no caso de 
acuidade visual, o Laudo Médico deverá vir acompanhado de acuidade em AO (ambos os olhos), 
patologia e campo visual; 
      3.4.2. O candidato portador de deficiência visual, além do envio da documentação indicada no 
Item 3..4.1., deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial 
em BRAILE ou AMPLIADA, especificando o tipo de deficiência;  
      3.4.3. O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas, além do envio da documentação indicada no Item 3.4.1., deverá encaminhar solicitação, por 
escrito, até o término das inscrições;  
   3.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas; 
   3.6. O candidato deverá encaminhar a ficha preenchida e assinada e o laudo médico, via SEDEX, 
postado impreterivelmente até o dia 07 de dezembro de 2020 , para: OM Consultoria Concursos Ltda. 
- Processo Seletivo Público - Prefeitura de Itaberá - Edital 01/2020 - Rua Álvaro Ferreira de Moraes, 
54 - V. Moraes - CEP 19900-250 - Ourinhos - SP  
   3.7. O encaminhamento do laudo médico (original ou cópia simples), por qualquer via, é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. OM Consultoria Concursos Ltda  não se responsabiliza 
por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo a seu destino;  
   3.8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme este Item, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua condição; 
     
4. DAS PROVAS 
  4.1. A data, horário e local das provas serão divulgados pelo Diário Oficial do Município de Itaberá, 
afixadas no átrio da Prefeitura Municipal de Itaberá, e disponibilizadas no site www.itabera.sp.gov.br e 
no site da www.omconsultoria.com.br. 
  4.2. Outros meios de convocação não possuem caráter oficial, pois são apenas informativos, 
devendo o candidato acompanhar a publicação dos referidos Editais de Convocação para Provas 
pelo Diário Oficial do Município de Itaberá e o site  www.omconsultoria.com.br;   
  4.3. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o 
comparecimento no horário determinado;  
  4.4. A prova escrita será elaborada conforme consta no item 1.1.3. e 1.2.3, deste Edital, com base 
no programa constante do Anexo I; 
  4.5. A prova escrita será de caráter eliminatório, com duração de 3h (três horas) e constará de 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, com quatro alternativas, valendo 1,5 (um e meio) 
pontos cada questão, num total de 60,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior 20,0 (quarenta) pontos;    
  4.5.1. As provas escritas obedecerão às seguintes proporções: 
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4.13.8 As mãos deverão ser higienizadas ao entrar e sair do banheiro. 
4.13.9. O participante que não utilizar a máscara cobrindo totalmente o nariz e a boca, desde sua 

entrada até sua saída do local de provas, ou recusar-se, injustificadamente, a respeitar os protocolos 
de proteção contra a COVID-19, a qualquer momento, será eliminado do exame. 

4.14. Será eliminado do Processo Seletivo Público o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito 
ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada; 
   4.15. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões , 
a Folha de Resposta  e qualquer material cedido para execução da prova; 
   4.16. No ato da devolução do Caderno de Questões e da Folha de Resposta, o Fiscal de Sala 
destacará e entregará ao candidato, o rascunho de sua Folha de Resposta, para conferência com o 
gabarito a ser divulgado; 
   4.17. As salas de provas e os corredores serão fiscalizados por pessoas devidamente 
credenciadas, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas; 
   4.18. O candidato não poderá se ausentar da sala sem o acompanhamento do fiscal; 
   4.19. Não haverá segunda chamada para qualquer das provas, não importando o motivo alegado e 
a ausência do candidato acarretará sua eliminação do Processo Seletivo Público; 
   4.20. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais, não serão fornecidos 
exemplares do Caderno de Questões  a candidatos ou instituições, mesmo após o encerramento do 
Processo Seletivo Público, mas a prova e o gabarito estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.omconsultoria.com.br e o resultado final será divulgado pelo Diário Oficial do Município, afixados 
nos lugares de costume e disponibilizada no endereço eletrônico: www.omconsultoria.com.br  
 
5. DOS TÍTULOS 
   5.1. Serão considerados como Títulos, com seus respectivos valores: 
 

5.1.1.1. Doutorado na Área da Saúde : 
diplomas de conclusão de cursos de pós graduação 
stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) frente e 
verso, declarados, referentes à especialidade a que 
concorre, emitidos por instituições de ensino superior 
credenciadas junto ao Ministério da Educação ou 
ainda, declarações expedidas pelos estabelecimentos 
de ensino, reconhecidos pelo órgão federal, estadual, 
distrital, municipal ou regional de ensino competente, 
atestando a conclusão dos referidos cursos.  

5,00 (cinco) pontos 

5.1.1.2. Mestrado na Área da Saúde : 
diplomas de conclusão de cursos de pós graduação 
stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) frente e 
verso, declarados, referentes à especialidade a que 
concorre, emitidos por instituições de ensino superior 
credenciadas junto ao Ministério da Educação ou 
ainda, declarações expedidas pelos estabelecimentos 
de ensino, reconhecidos pelo órgão federal, estadual, 
distrital, municipal ou regional de ensino competente, 
atestando a conclusão dos referidos cursos. 

3,00 (três) pontos 

5.1.1.3. Especialização na Área da Saúde : 
cópia dos certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação lato sensu/especialização frente e verso 
declarados (duração igual ou superior a 360 
horas/aula), referentes à especialidade a que 
concorre, emitidos por instituições de educação 
superior devidamente credenciadas ou por instituições 
especialmente credenciadas, junto ao Ministério da 
Educação, ou, ainda, 
declarações, devidamente autenticadas, expedidas 
pelos estabelecimentos de ensino, reconhecidos pelo 
órgão federal, estadual, distrital, municipal ou regional 
de ensino competente, atestando a conclusão dos 
referidos cursos. 

  2,00 (dois) pontos 
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5.1.1.4. Experiência Profissional no cargo a que concorre  Acima de 03 (três) anos: 30,00 

(trinta) pontos 
5.1.1.5. Experiência Profissional  no cargo a que concorre   Acima de 01 (um) ano até 03 

(três) anos: 
 20,00 (vinte) pontos  

5.1.1.6 Experiência Profissional no cargo a que concorre  Até 01 (um) ano: 10,00 (dez) 
pontos 

    
    

Item de avaliação Pontos por Item Pontuação Máxima 
   
Prova Escrita 1,5 60,00 
   
 Acima de 03 (três) anos: 30,00 

(trinta) pontos 
30,00 

Acima de 01 (um) ano até 03 
(três) anos: 
 20,00 (vinte) pontos 
Até 1 (um) ano: 
10,00 (dez) pontos 

   
Títulos  Doutorado na Área da Saúde:  

5,00 (cinco) pontos 
10,00 

Mestrado na Área da Saúde:  
3,00 (três) pontos 
Especialização na Área da 
Saúde: 
2,00 (dois) pontos 

   
 Total  100,00  

 
 
5.2. Para comprovação da Experiência Profissional, o candidato deverá apresentar, no dia da 
realização da prova escrita, cópia dos seguintes documentos, conforme o caso:  
 5.2.1. Em Empresa Privada : Cópia da carteira de trabalho e previdência social (página de 
identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s), declaração do empregador com o 
período (início e fim) e a descrição das atividades desenvolvidas, confirmando a experiência no cargo 
para qual está se inscrevendo. 
 5.4.2. Instituição Pública:  Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço constando a data da 
posse e da exoneração (se for o caso), o cargo, a função exercida e a descrição das atividades 
desenvolvidas, confirmando a experiência no cargo para qual está se inscrevendo, emitida em papel 
timbrado com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal / 
Recursos Humanos do órgão onde prestou serviço, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, 
declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste item. 
 5.4.3. Prestação de serviço por meio de contrato de trabal ho : Cópia do contrato de prestação 
de serviço/atividade entre as partes e declaração do contratante que informe o período (início e fim), 
a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas, confirmando a experiência 
no cargo para qual está se inscrevendo. 
  5.4.4. Não será aceito nenhum tipo de estágio curricular, bolsa de estudo (auxílio por atividade 
desempenhada), prestação de serviços como voluntário, monitoria ou participação em comissões, 
comitês e conselhos sem remuneração para pontuação como Experiência Profissional. 

5.4.5 Somente serão validadas as comprovações de experiência profissional que especificarem 
dia/mês/ano de entrada e dia/mês/ano de saída do serviço. 

5.4.6 Serão consideradas experiências somente no mesmo cargo em que deseja concorrer. 
5.4.7 Não será considerada sobreposição de tempo. 
5.4.8 Será considerada a documentação somente referente aos últimos 10 (dez) anos. 
5.4.9 Para experiência profissional no exterior os documentos deverão ser traduzidos para a 

Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
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   5.5. Os candidatos deverão apresentar os documentos originais comprovantes dos títulos e 
experiência profissional no ato de convocação, conforme item 8.3. 
   5.6. Serão considerados os pontos como título somente a candidatos que foram aprovados na 
prova escrita. 
   5.8. Sob hipótese alguma, será aceita comprovação de exercício profissional fora dos padrões 
especificados no item 5 deste Edital. 
    
6. DO RESULTADO FINAL  
   6.1. Os candidatos aprovados conforme critérios estabelecidos no subitem 4.5, deste Edital, serão 
relacionados na Classificação Final , em ordem decrescente da nota obtida na prova escrita mais os 
pontos obtidos como título e experiência profissional; 
   6.2. Os candidatos inscritos e aprovados nos termos do Item 3., deste Edital, serão relacionados na 
Classificação Especial,  em ordem decrescente da nota obtida na prova; 
   6.3. A Classificação Final e a Especial (se houver) serão divulgadas pelo Diário Oficial do Município 
de Itaberá, afixadas no átrio da Prefeitura Municipal de Itaberá, e disponibilizadas no site 
www.itabera.sp.gov.br e no site da www.omconsultoria.com.br. 
   6.4. No caso de empate entre candidatos com mesma nota final, terá preferência na classificação: 
      6.4.1. 1º critério: O candidato com maior idade na hipótese de empate entre os candidatos, será 
aplicado o disposto no art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (candidato com maior idade); 
      6.4.2. 2º critério: O candidato com maior número de pontuação na experiência profissional;  
      6.4.3. 3º critério: O candidato com maior número acertos na prova de conhecimentos específicos 
ou conhecimentos básicos do cargo. 
 
7. DOS RECURSOS 
   7.1. Os candidatos inscritos para os empregos relacionados neste Edital poderão recorrer dos 
seguintes atos: 
      7.1.1. do indeferimento de inscrição e incorr eção de dados ; 
         7.1.1.1. O candidato poderá recorrer no prazo de 02 (dois) dias a contar da data da publicação 
da homologação das inscrições, com pedido protocolado na Prefeitura Municipal dirigido à Comissão 
do Processo Seletivo Público, acerca do indeferimento de sua inscrição; 
         7.1.1.2. Os candidatos que usufruírem benefício do recurso no caso do Item 7.1.1.1., poderão 
participar do Processo Seletivo Público, condicionalmente, quando seus pedidos não forem decididos 
dentro do prazo legal; 
      7.1.2. da formulação das questões, respectivos quesitos e gabaritos das mesmas ; 
         7.1.2.1. As provas estarão disponíveis no site www.omconsultoria.com.br, por dois dias úteis 
subsequentes, juntamente com gabarito preliminar; 
         7.1.2.2. O candidato poderá, durante o período de divulgação da prova, solicitar a revisão de 
questão que, supostamente, tenha apresentado problema, com pedido protocolado na Prefeitura 
Municipal dirigido à Comissão de Processo Seletivo Público; 
         7.1.2.3. Caso alguma questão venha a ser anulada, o ponto relativo a ela será atribuído a todos 
os candidatos; 
         7.1.2.4. Caso ocorra algum erro na divulgação do gabarito preliminar este será corrigido; 
         7.1.2.5. O Gabarito Oficial será divulgado após análise de recursos; 
      7.1.3. quanto às classificações parciais e/ou finai s do Processo Seletivo Público . 
         7.1.3.1. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da 
Classificação Final, no órgão oficial do município, para protocolar recurso na Prefeitura Municipal, 
dirigido à Comissão de Processo Seletivo Público, sobre eventuais erros na ordem de classificação 
decorrentes do critério de desempate e solicitar revisão da correção de sua prova; 
      7.1.4. Havendo alteração na Classificação Final ou Classificação Especial por motivo de 
deferimento em recurso, ela será retificada e publicada novamente; 
   7.2. A Comissão de Processo Seletivo Público terá o prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data 
de encerramento do prazo para recursos em cada etapa, para julgar os recursos interpostos por 
candidatos; 
  7.3. Recurso extemporâneo será indeferido. 
  7.4. A Comissão de Processo Seletivo Público constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
 
8. DAS CONTRATAÇÕES  
   8.1. As contratações serão regidas pela Lei nº 1.705/98, devendo o candidato comprovar no ato: 
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      8.1.1. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
      8.1.2. Não ter sofrido, em exercício de função pública, penalidade por prática de atos 
desabonadores; 
      8.1.3. Gozar de boa saúde física e mental (atestado de saúde funcional); 

8.1.4. Não ter sofrido penalidade em processo administrativo disciplinar. 
   8.2. A aprovação no Processo Seletivo Público assegurará apenas a expectativa de direito à 
contratação, ficando a concretização deste ato, condicionada à observância das disposições legais 
pertinentes, da existência de recursos financeiros, do exclusivo interesse e conveniência da 
Administração da Prefeitura Municipal, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do 
Processo Seletivo Público; 
   8.3. A convocação do candidato aprovado será feita com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de 
antecedência da data designada para a realização de exame ocupacional e será feita através do 
Diário Oficial do Município de Itaberá e por meio do e-mail constante no ato da inscrição, e o 
candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
      8.3.1. Uma foto 3x4; 
      8.3.2. Cópia dos seguintes documentos: 
         8.3.2.1. RG (frente e verso) 
         8.3.2.2. CPF (frente e verso) 
         8.3.2.3. PIS/PASEP 
         8.3.2.4. Certidão de Quitação Eleitoral (www.tse.gov.br) 
         8.3.2.5. Certidão de Nascimento (se for solteiro) ou de Casamento (se for casado) e de filhos 
menores de 14 (quatorze) anos (se os possuir) com Carteira de Vacinação ou comprovante de 
matrícula e frequência escolar. 
         8.3.2.6. Certificado de Reservista ou de quitação com o Serviço Militar (se for do sexo masculino 
e menor de 45 anos) 
         8.3.2.7. Comprovante de escolaridade exigida para o emprego 
         8.3.2.8. Laudo Médico (Atestado de Saúde Ocupacional) 
         8.3.2.9. Certificado de Antecedentes Criminais.  
         8.3.2.10. Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone) 
         8.3.2.11. Declaração de acúmulo ou não, de cargo, emprego ou função pública nas esferas 
municipal, estadual ou federal;  
         8.3.2.12. Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria do regime Próprio da 
Previdência Social, em atendimento ao disposto no § 10, do Artigo 37, da Constituição Federal e da 
Emenda Constitucional Nº 20/98; 
         8.3.2.13. Outros documentos que a Administração da Prefeitura Municipal julgar necessários; 
          8.3.2.14. Exames médicos, se necessário e solicitado, deverão ser realizados às expensas do 
candidato. 

8.3.2.15 Termo de declaração constante no anexo IV assinado.  
      8.3.3. O candidato que não comprovar sua habilitação para o exercício das atribuições do 
emprego no prazo de 03 dias úteis contados da convocação prevista no item 8.3, será eliminado do 
Processo Seletivo Público;  
   8.4. O candidato terá exaurido o direito de sua habilitação no Processo Seletivo Público se não 
atender à convocação para a assinatura do contrato de trabalho no prazo de 03 dias úteis e entrar em 
exercício no emprego dentro do prazo de 24 horas.  
 
 

 
Itaberá, 27 de novembro de 2020. 

 
 

ALEX ROGERIO CAMARGO DE LACERDA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS 
 
 

ENFERMEIRO  
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portugu esa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 
BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 

 
Conhecimentos Específicos 

 
- Acompanhamento de criança  
- Acompanhamento de gestantes  
- Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético 
- Aleitamento Materno  
- Aspectos Éticos e Legais de Enfermagem  
- Atuação da enfermagem no Controle de Infecção Hospitalar e Central de Material Esterilizado  
- Cadastramento de Famílias 
- Cálculo de medicação  
- Código de Ética 

- Constituição Federal - Artigos: Art. 5º a 17 194 a 200, 220 e 227 
- Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos  
- Cuidados de enfermagem a pacientes com doenças transmissíveis e não transmissíveis  
- Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 
Tuberculoso e Hanseniano  
- Enfermagem em Saúde Pública  
- HumanizaSUS  
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- Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
- Lei nº 8.080/90  

- Lei nº 8.142/90  
- Noções de Saúde Pública em geral - Políticas Públicas 
-   Norma Operacional do SUS 
- Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde  

 - Políticas Públicas de Saúde  
- Programa de Assistência à Saúde da Mulher  
- Programa Nacional de Imunização  
- Saúde da criança e da gestante  

- Sistema Único de Saúde (SUS)  
- Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem  
- Técnicas de Enfermagem gerais 
- Vigilância Epidemiológica  

 - Vigilância Epidemiológica 
- Vigilância Sanitária - Lei nº 10.083/98 

 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 
Língua Portuguesa (demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa) 
- Compreensão, interpretação e produção de textos 
- Acentuação 
- Análise sintática 
- Classe, estrutura e formação de palavras 
- Classificações das orações 
- Classificação e flexão das palavras  
- Concordância verbal e nominal 
- Crase 
- Figuras de linguagem, de pensamento e de sintaxe 
- Fonética e fonologia 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Regência verbal e nominal 
- Semântica 

BASE GRAMATICAL 
- BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa.  Editora Nova Fronteira.  
- CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Novo Acordo 
Ortográfico. Editora Nacional. 

- CINTRA, Lindley. CUNHA, Celso. Nova Gramática do português contemporâneo. Editora Lexikon 
 
Matemática 
- Conjuntos: representação e operações;  
- Funções: Conceitos e aplicações. 
- Geometria: conceito, propriedades e operação; 
- Gráficos e tabelas: execução e interpretação; 
- Medidas: conceito e operações; 
- Múltiplos e divisores: conceitos e operação; 
- Números Irracionais: técnicas operatórias; 
- Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades;  
- Números Racionais Absolutos; 
- Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples; 
- Regra de Três Simples e Composta; 
- Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau; 
 
Conhecimentos Básicos do Emprego 
- Acompanhamento do Hipertenso e do Diabético  
 - Assistência de enfermagem em primeiros socorros 
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 - Atuação da enfermagem na administração e diluição dos medicamentos 
 - Cálculo de medicamentos  
 - Cuidados de Enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos 
- Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso, acamado, Hipertenso, Diabético, 
Tuberculoso e Hanseniano 
 - Noções de enfermagem em primeiros socorros 
 - Normas e diretrizes para a organização dos serviços que prestam assistência em saúde mental 
 - Nutrição e dietética 
 - Proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais  
 - Técnicas básicas dos Fundamentos de enfermagem 
- Deontologia e ética profissional 
- Constituição Federal - Artigos: Art. 5º a 17 194 a 200, 220 e 227 
- Lei nº 8.080/90  
 - Lei nº 8.142/90  
 - Norma Operacional do SUS 
 - Políticas Públicas de Saúde  
- Sistema Único de Saúde (SUS)  
 - Vigilância Sanitária - Lei Nº 10.083/98 
 - Vigilância Epidemiológica 
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ANEXO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO 
 

 
ENFERMEIRO  

Executar atividades profissionais típicas correspondentes à habilitação superior em enfermagem. 
Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em 
unidades sanitárias; ministrar medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações 
médicas; preparar e esterilizar o material usado nas unidades sanitárias; coordenar e supervisionar a 
execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e 
avaliar a assistência integral de enfermagem a pacientes de alto e médio risco, enfatizando o 
autocuidado e participando da sua instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos programas 
de treinamento de recursos humanos para a área de enfermagem; aplicar terapia dentro da área de sua 
competência, sob controle médico; prestar os primeiros socorros; promover e participar de estudos para 
esclarecimento de normas e padrões dos serviços de enfermagem; participar de educação sanitária e de 
saúde pública em geral; auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil; participar de programas 
de imunização; controlar o estoque de medicamentos; participar de inquéritos epidemiológicos; participar 
de programas de atendimentos a comunidades por situações de emergência; assessorar as autoridades 
em assuntos de sua competência; emitir pareceres em matéria de sua especialidade; orientar, coordenar 
e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes; executar tarefas semelhantes de sua 
competência conforme editadas no respectivo regulamento da profissão.  
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Assistir ao enfermeiro nas operações de planejamento, programação, orientação e supervisão de 
assistência de enfermagem, prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica, na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; auxiliar na prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a paciente durante a assistência de 
saúde; integrar a equipe de saúde, executando atividades de assistência de enfermagem, exceto as 
privativas do enfermeiro; utilizar equipamentos de proteção individual conforme normas 
regulamentares; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao 
seu emprego que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 
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ANEXO III 

 
CRONOGRAMA 

 
À Comissão Organizadora se reserva o direito de alterar as datas previstas no cronograma abaixo, 

devido a motivo superveniente 
 
 
  

30/11 a 04/12/2020 Período de inscrição  
07/12/2020 Prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição 
10/12/2020 Divulgação da lista de inscritos 

11 e 12/12/2020 Abertura de prazo de recurso da lista de inscritos 
20/12/2020 Previsão para realização da prova 
21/12/2020 Divulgação de gabarito  

22 e 23/12/2020 Abertura de prazo de recurso 
05/01/2021 Divulgação de Resultado Final e abertura de prazo de recurso 
08/01/2021 Homologação 
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ANEXO IV 
 

AUTODECLARAÇÃO - GRUPO DE RISCO COVID-19 
 
 
Eu, ________________________________________, inscrito (a) no CPF sob o nº 
___________________ não me enquadro nos grupos de risco para COVID-19 elencados nas 
“Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de COVID - 
19 e outras síndromes gripais” do Ministério da Saúde, abaixo relacionadas: 
 
 

a) Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 60 (sessenta) anos 
até um ano após a data de publicação do edital de processo seletivo emergencial; 
b) Diabetes insulino-dependente; 
c) Insuficiência renal crônica; 
d) Pneumopatias graves ou descompensadas, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 
enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente 
de tuberculose; 
e) Cardiopatias graves ou descompensadas, como insuficiência cardíaca, infarto, resvacularização 
e arritmia; 
f) Imunosupressão associada a medicamentos como corticoide em uso prolongado, 
quimioterápicos e inibidores de TNF-alfa; 
g) Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 
h) Cirrose ou insuficiência hepática; 
i) Neoplasia; 
j) HIV-Aids; 
k) Doenças hematológicas graves, como anemia falciforme; 
l) Transtornos neurológicos e de desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória 
ou aumentar o risco de aspiração, como lesão medular, acidente vascular encefálico (AVE) e 
doenças neuromusculares; 
m) Hepatopatias crônicas, como atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose; 
n) Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade*; 
o) Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de 
diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19); 
p) Qualquer outra condição de saúde que impeça o atendimento direto aos pacientes suspeitos ou 
com confirmação de COVID-19. 

 
 
 

Itaberá, ___ de ____________ de ____. 
 

_______________________________________ 
 

Assinatura do Candidato 
 
 

CPF: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Em caso de estado de gravidez após assinatura deste contrato, a contratada responsabilizar-se-á 
por comunicar a Secretaria Municipal de Saúde imediatamente sobre sua condição, a qualquer 
momento do contrato.  


