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Art. 2º – A presente Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.
Cumpra-se e publique-se.
Tupã/SP, em 20 de outubro de 2020.
ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM
Presidente do Conselho Diretor do CRIS
___________________________
CONCURSOS
Edital do Concurso Público nº 001/2020

___________________________
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde
PORTARIAS
PORTARIA Nº 105/2020, DE 20 DE OUTUBRO
DE 2020
“Nomeia controlador interno na forma que
especifica no âmbito do Consórcio Regional
Intermunicipal de Saúde – CRIS e dá outras
providências”.
ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM,
Presidente do Conselho Diretor do Consórcio
Regional Intermunicipal de Saúde – CRIS, usando
das atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:
Art. 1º – Fica nomeada à função de Controlador
Interno a Sra. DEIZE CRISTINA DOS SANTOS
DE NADAI.

O Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde –
CRIS – Tupã/Herculândia, Estado de São Paulo,
torna público que realizará por meio da
EXCELÊNCIA SELEÇÕES & CONCURSOS
PÚBLICOS LTDA - ME, na forma prevista no
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e
regida de acordo com a Lei Municipal nº 4372 de 7
de Maio de 2008 e Lei nº 4.482 de 02 de Março de
2010 e demais Leis Municipais e legislação
pertinentes, a abertura de inscrições do
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS visando
selecionar candidatos para a admissão de Empregos
públicos regidos pela CLT especificadas no Item
1.1 deste Edital. O Concurso Público será regido
pelas instruções a seguir:
1 - DOS EMPREGOS PÚBLICOS
1.1-Os Empregos a serem providos, o campo de
atuação, a quantidade de vagas, o salário base, a
carga horária de trabalho, os requisitos mínimos e a
taxa de inscrição são os seguintes:
EMPREGO
PÚBLICOLOTAÇÃOVAGASSALÁRIO
BASECARGA HORÁRIA DIÁRIA
REQUISITOS MÍNIMOStaxa de inscrição
Auxiliar de Consultório DentárioHerculândia01
R$ 1.099,6340 Horas SemanaisEnsino Médio
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Completo.
REGISTRO DE ACDR$17,00
Médico -PSF
Tupã
01R$ 14.000,21
8 H/DEnsino Superior - Curso de Graduação em
Medicina, com registro no respectivo Conselho de
Classe - CRM
R$ 16,00
Médico
GinecologistaHerculândia01R$
6.516,3120 Horas SemanaisEnsino Superior
Completo
REGISTRO DE ORGÃO DE CLASSE CRM E
ESPECIALIDADER$16,00
Terapeuta
OcupacionalHerculândia01R$
1.512,14
20 Horas SemanaisEnsino Superior Completo.
REGISTRO DE ORGÃO DE CLASSE
CREFITOR$16,00

1.2 – O Consórcio Regional Intermunicipal de
Saúde – CRIS – Tupã/Herculândia estima
convocar, durante o prazo de vigência do concurso
público, a quantidade de candidatos discriminada
na Coluna “Vagas” do quadro constante do item
1.1 deste Edital.
1.3 - O Consórcio Regional Intermunicipal de
Saúde – CRIS – Tupã/Herculândia poderá, durante
a vigência deste concurso público, convocar
candidatos classificados até o limite de vagas
existentes ou que venham a ser criadas para os
referidos empregos em seu Quadro de Pessoal, de
acordo com suas necessidades.
1.4 - As atribuições dos empregos são aquelas
descritas no Anexo I deste Edital.
2.1 - O Concurso Público será regido por este
Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e
será organizado pela empresa Excelência Seleções
& Concursos Públicos Ltda. – ME.
2.2 - O presente Concurso Público será regido pelas
instruções especiais constantes no presente Edital,
elaborado em conformidade com os ditames das
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Legislações Federais e Municipais vigentes e pelas
normas cabíveis que vierem a surgir.
2.3 - Os Empregos Públicos e as vagas estão
disponíveis no Item 1.1 do presente Edital.
2.4 - O Concurso Público compreenderá a
aplicação de Prova Escrita Objetiva, de caráter
classificatório e eliminatório.
2.5 - As provas serão realizadas na cidade de Tupã
- SP, por definição conjunta do Consórcio Regional
Intermunicipal de Saúde – CRIS – Tupã e da
empresa organizadora, Excelência Seleções &
Concursos Públicos Ltda. - ME .
2.6 - O edital completo e respectivas retificações
serão
publicadas
no
site
www.excelenciaselecoes.com.br.
2.7 - Os meios oficiais de divulgação dos atos deste
Concurso Público serão, em jornal com circulação
no município, Diário Oficial do Município e no site
da organizadora www.excelenciaselecoes.com.br.
2.8 - É de inteira responsabilidade do candidato,
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público/ou
a divulgação desses documentos através do site
www.excelenciaselecoes.com.br e demais meios
oficiais de divulgação definidos no item 2.7.
2.9 - Toda menção a horário neste Edital terá como
referência o horário de Brasília.
3.1 - São condições para inscrição:
3.1.1 - Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas do
Decreto Federal 70.436/72.
3.2 - São requisitos para admissão:
3.2.1 - Ser aprovado neste Concurso Público;
3.2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos
completos e máximo de 74 (setenta e quatro) anos;
3.2.3 - Ter aptidões físicas e mentais para o
exercício das atribuições do emprego mediante
confirmação de exame médico admissional;
3.2.4 - Estar quite com o Serviço Militar, se, do
sexo masculino;
3.2.5 - Estar no gozo dos direitos civis e políticos;
3.2.6 - Atender as condições, escolaridade e
requisitos prescritos para o emprego;
3.2.7 - Não ter sido demitido por ato de
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improbidade ou exonerado “a bem do serviço
público”, mediante decisão transitada em julgado
em qualquer esfera governamental;
3.2.8 - Não possuir vínculo com qualquer órgão ou
entidade
da
Administração
Pública
que
impossibilite acumulação de cargos, empregos e
funções ressalvados os casos contidos nas alíneas
“a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição
Federal, inclusive no que concerne à
compatibilidade de horários.
3.2.9 - Não ser aposentado por invalidez ou ter
aposentadoria especial para o mesmo emprego, e
nem estar em idade de aposentadoria compulsória.
3.3 - Os requisitos citados acima, assim como os
dispostos no Item 1.1 deste Edital são essenciais
para provimento do emprego, devendo o candidato
na ocasião da convocação, apresentar os
documentos exigidos na Área de Recursos
Humanos do Consórcio Regional Intermunicipal de
Saúde – CRIS – Tupã. No caso do não
cumprimento das referidas exigências, o candidato
perderá o direito à vaga.
4.1 - As inscrições serão realizadas pela internet,
conforme item 4.2. Não serão admitidas inscrições
pelo Correio, Fax, E-mail ou outra forma diferente
da definida no item 4.2.
4.2 - Será admitida a inscrição apenas via
INTERNET,
no
endereço
eletrônico
www.excelenciaselecoes.com.br, a partir do dia
21/10/2020 até o dia 23/11/2020 desde que efetue o
pagamento até o dia 24/11/2020 através de “Boleto
Bancário” a ser emitido após o preenchimento do
formulário eletrônico de inscrição.
4.2.1 - A inscrição efetuada via internet somente
será validada após a constatação do pagamento do
boleto bancário referente à taxa de inscrição dentro
do prazo estabelecido pelo presente Edital.
4.2.2 - Não serão considerados válidos pagamentos
do boleto após o prazo do seu vencimento ou com
valores divergentes.
4.2.3 - A única forma de pagamento da taxa de
inscrição é através do boleto bancário.
4.2.4 - É de responsabilidade exclusiva do
candidato, observar os dias e horários de
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funcionamento da rede bancária credenciada, para
o pagamento da taxa de inscrição.
4.2.5 - Não serão acatadas inscrições cujo
pagamento do valor da inscrição tenha sido
efetuado em desacordo com as opções oferecidas
no ato do preenchimento da inscrição via internet,
seja qual for o motivo alegado.
4.2.6 - A Excelência Seleções não se responsabiliza
por inscrições via internet, não recebidas por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilite a transferência dos dados,
salvo por culpa exclusiva da instituição
organizadora.
4.2.7 - Para inscrever-se, o candidato deverá
acessar o site www.excelenciaselecoes.com.br. Em
caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o
candidato poderá consultar a “Área do Candidato”
de como realizar a sua Inscrição, disponível na
página inicial do site ou entrar em contato com a
empresa
através
do
e-mail
excelenciaselecoeseconcursos@gmail.com.
4.2.8 - Os valores de inscrição pagos em desacordo
com o estabelecido neste Edital não serão
devolvidos.
4.2.9 - Os candidatos poderão se inscrever para
mais de um emprego, sob sua responsabilidade,
devendo verificar para tanto a compatibilidade de
horários das provas de cada um deles, ciente de que
não haverá a possibilidade de reembolso do valor
pago a título de taxa de inscrição.

5.1 – Do total das vagas ofertadas, 5% (cinco por
cento) será reservado para pessoas com deficiência,
em cumprimento ao que assegura o art. 37, inciso
VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal
nº 3.298/99 e Decreto Federal 9.508/18,
observando-se a compatibilidade de condição
especial do candidato com as atividades inerentes
às atribuições do emprego para o qual concorre, no
prazo de validade do presente CONCURSO
PÚBLICO.
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5.2- Caso a aplicação do percentual de que trata o
subitem 5.1 deste Edital resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro
número inteiro subsequente.
5.2.1- A primeira vaga reservada às pessoas com
deficiência surge após a 1º admissão; a segunda
vaga reservada às pessoas com deficiência surge
após a 20ª admissão e assim sucessivamente,
observadas as vagas existentes por emprego.
5.3- Consideram-se pessoas com deficiência
aquelas que se enquadram nas categorias
relacionadas no artigo 4º do Decreto Federal nº
3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5.4- As pessoas com deficiência, resguardadas as
condições especiais previstas no Decreto Federal nº
3.298/99, participarão do CONCURSO 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.
5.5- O candidato portador de deficiência deverá
enviar, via correio no período de 21/10/2020 a
23/11/2020, especificando que deseja concorrer às
vagas reservadas. Deverá providenciar a
documentação exigida no item 5.6 e preencher o
formulário (Anexo IV) deste Edital, e anexar na
opção de envio de documentos disponível na Área
do candidato.
5.6- Serão considerados somente documentos
enviados dentro do prazo estabelecido, conforme
data de postagem verificada pelo carimbo dos
Correios, obrigatoriamente acompanhado do
formulário (Anexo IV) e com os documentos a
seguir, sob pena de indeferimento:
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 06
(seis) meses antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência,
contendo a assinatura e o carimbo do número do
CRM do médico responsável por sua emissão,
anexando ao Laudo Médico as seguintes
informações: nome completo, número do
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documento de identidade (RG), número do CPF e
nome do CONCURSO PÚBLICO, nome do
emprego pretendido (Anexo IV);
b) O candidato com deficiência visual que
necessitar de prova especial em Braille ou ampliada
ou leitura de sua prova, além do envio da
documentação indicada na letra “a” deste item,
deverá encaminhar solicitação por escrito (Anexo
IV), dentro do prazo previsto para envio da
documentação.
c) O candidato com deficiência auditiva que
necessitar do atendimento do Intérprete de Língua
Brasileira de Sinais, além do envio da
documentação indicada na letra “a” deste item,
deverá encaminhar solicitação por escrito(Anexo
IV);
d) O candidato com deficiência física que
necessitar de atendimento especial, além do envio
da documentação indicada na letra “a” deste item,
deverá solicitar, por escrito (Anexo IV), mobiliário
adaptado e espaços adequados para a realização da
prova, designação de fiscal para auxiliar no
manuseio das provas dissertativas (quando houver)
e transcrição das respostas, salas de fácil acesso,
banheiros adaptados para cadeira de rodas etc.;
e) O candidato com deficiência que necessitar de
tempo adicional para realização das provas, além
do envio da documentação indicada na letra “a”
deste item, deverá encaminhar solicitação (Anexo
IV) com justificativa acompanhada de parecer
emitido por especialista da área de sua deficiência,
dentro do prazo de envio do laudo.
5.7- Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem
prova especial em Braille serão oferecidas provas
nesse sistema e suas respostas deverão ser
transcritas também em Braille. Os referidos
candidatos deverão levar para esse fim, no dia da
aplicação da prova, reglete e punção, podendo,
ainda, utilizar-se de soroban.
5.8- Aos deficientes visuais (baixa visão) que
solicitarem prova especial ampliada serão
oferecidas nesse sistema. Sua prova ampliada será
em fonte 24.
5.9 - O candidato que encaminhar laudo médico, de
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acordo com o especificado no item 5.6 letra “a”, e
que, não tenha indicado no ato da inscrição que
deseja
concorrer
às
vagas
reservadas,
automaticamente
será
considerado
como
“concorrendo às vagas reservadas”.
5.10- Os candidatos que, dentro do período das
inscrições, não atenderem aos dispositivos
mencionados neste Capítulo e seus subitens serão
considerados como pessoas sem deficiência, seja
qual for o motivo alegado, bem como poderão não
ter as condições especiais atendidas.
5.11 - O candidato com deficiência que não realizar
a inscrição conforme instruções constantes deste
Capítulo não poderá interpor recurso administrativo
em favor de sua condição.
5.12 -O candidato com deficiência, se classificado
na forma deste Edital, além de figurar na lista de
classificação geral, terá seu nome constante da lista
específica de candidatos com deficiência.
5.13- Ao ser convocado para investidura no
emprego público, o candidato deverá se submeter a
exame médico oficial ou credenciado pela
Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não,
e o grau de deficiência incapacitante para o
exercício do emprego. Será eliminado da lista de
pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência
assinalada na Ficha de Inscrição não se constate,
devendo o mesmo constar apenas na lista de
classificação geral.
5.14 - A avaliação ficará condicionada à
apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original oficial e terá por base o Laudo
Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 5.6 deste Capítulo, atestando a
espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doença – CID, bem
como a provável causa da deficiência.
5.15 - Caberá recurso contra decisão proferida pela
perícia
Médica
do
Consórcio
Regional
Intermunicipal de Saúde – CRIS – Tupã/
Herculãndia.
5.16- A não observância, pelo candidato, de
qualquer das disposições deste Capítulo implicará a
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perda do direito a ser nomeado para as vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
5.17- O laudo médico apresentado terá validade
somente para este CONCURSO PÚBLICO e não
será devolvido.
5.18 - Após a investidura do candidato, a
deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação ou aposentadoria por
invalidez.
6.1 - Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição
provisória.
6.2 - Não serão recebidas inscrições por via postal,
fac-símile ou condicional, sob qualquer pretexto,
fora do prazo estabelecido ou que não atenda
rigorosamente às disposições contidas neste edital.
6.3 - Não serão aceitas inscrições contendo dados
incompletos.
6.3.1- Os dados cadastrais fornecidos pelos
candidatos poderão ser retificados no prazo
máximo da data recursal das Homologações das
Inscrições, posteriormente não serão aceitas
alterações.
6.4 - Efetivado o pagamento da inscrição, não serão
aceitos pedidos para alteração, sob hipótese
alguma.
6.5 - No dia da realização das provas, na hipótese
em que o nome do candidato não constar das
listagens oficiais relativas aos locais de prova
estabelecidos no Edital de Convocação, a
Excelência Seleções procederá à inclusão do
referido candidato, através de preenchimento de
formulário específico mediante a apresentação do
comprovante de inscrição. Formulário estará em
posse do Coordenador da Excelência Seleções.
6.6 - A inclusão de que trata o item 6.5 será
realizada de forma condicional e será confirmada
pela Excelência Seleções, na fase de Julgamento
das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar
a pertinência da referida inclusão.
6.6.1 - Constatada a improcedência da inscrição de
que trata o item 6.5, a mesma será cancelada,
independentemente de qualquer formalidade,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
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6.7 - Não haverá devolução da quantia paga a título
de inscrição, salvo em caso de não realização do
Concurso Público.
6.8 - A inscrição do candidato implicará a aceitação
das normas contidas neste edital.
6.9 - A declaração falsa ou inexata dos dados
constantes no requerimento de inscrição, bem como
a apresentação de documentos ou informações
falsas ou inexatas, implicará no cancelamento da
inscrição e anulação de todos os atos decorrentes,
em qualquer época, após processo administrativo
em que se garantam os princípios do contraditório e
ampla defesa.
6.10 - A partir do dia 25/11/2020, o candidato
deverá
conferir
no
site
www.excelenciaselecoes.com.br, se foi deferido
seu requerimento de inscrição.

7.1 - A aplicação de provas do Concurso Público
Edital 003/2019 será constituída por:
7.1.2 - Prova Objetiva de Múltipla Escolha de
caráter classificatório e eliminatório.
7.1.3 - A Prova Objetiva conterá 50 (Cinquenta)
questões para todos os empregos públicos, com 04
opções de respostas (a,b,c,d) cada, com apenas uma
opção correta.
7.1.4 - A Prova Objetiva será avaliada na escala de
0 (zero) a 100 (cem) pontos.
7.1.4.1 - Será considerado habilitado na prova
objetiva o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 50 (cinquenta) pontos.
7.2 - A realização da Prova Objetiva terá duração
de 03 (três) horas, já incluído o tempo para
distribuição e orientações sobre as provas e o
preenchimento da Folha de Respostas.
7.3 - As informações sobre Tipos de Provas,
Quantidade de Questões e Pontuação é o constante
do Anexo III do referido Edital.
7.4- A Escolaridade Mínima Exigida para o
emprego é o constante no item 1.1 do referido
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Edital.
7.5 - O Conteúdo Programático para as Provas
Objetivas será apresentado no Anexo II.
7.6 - As Bibliografias Sugeridas apresentadas no
Anexo II são apenas sugestões, não sendo de
obrigatoriedade ater-se apenas a elas, mas também
a outras fontes de estudo.
7.7 - Sempre que o candidato observar qualquer
anormalidade em seu Caderno de Prova deverá se
manifestar no momento da prova, sob pena de não
poder apresentar, posteriormente, eventual recurso
junto à banca examinadora.
8.1- A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será
realizada no dia 06/12/2020 no Município de Tupã
- SP, em locais que serão divulgados até 03 (três)
dias antes da data de realização da Prova Objetiva,
no site www.excelenciaselecoes.com.br, no período
da tarde, com abertura do portão as 13h e inicio da
Prova as 14h.
8.1.1 - O candidato deverá comparecer ao local de
realização das Provas, com no mínimo, 60
(sessenta) minutos de antecedência, portando
documento de identidade original, comprovante
definitivo de inscrição (CDI), caneta esferográfica
transparente azul ou preta.
8.1.1.1 – O candidato poderá ausentar-se do recinto
de provas, depois de decorridos 01 (uma) hora do
início das mesmas e após 01h30 (uma hora e trinta
minutos) de provas poderá levar consigo o caderno
de questões.
8.1.1.2 – Os 03 (três) últimos candidatos de cada
sala onde estiver sendo realizada a prova somente
poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do
local simultaneamente, após os procedimentos de
fechamento do lacre.
8.1.1.3- Devido a pandemia do COVID-19 os
candidatos deverão fazer o uso de máscaras nas
intermediações e no interior do local de realização
das provas.
8.1.2 - O comprovante de inscrição não terá
validade como documento de identificação.
8.1.3 - É de responsabilidade exclusiva do
candidato a identificação correta de seu local de
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prova e o comparecimento no local, data e horário
determinado, com todos os custos sob sua
responsabilidade.
8.1.4 - O ingresso do candidato na sala onde se
realizarão as provas só será permitido no horário
estabelecido, mediante a apresentação do
Documento de Identidade Oficial com foto
(original), preferencialmente o usado na inscrição.
8.1.5 - O documento de identificação deverá estar
em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identificação do candidato e sua
assinatura. Não serão aceitos como documentos de
identificação: CPF (CIC), certidões de nascimento,
títulos eleitorais, CNH (modelo antigo, sem foto),
carteira de estudante, carteira funcional sem valor
de identidade, nem cópias de documentos de
identificação, ainda que autenticados, ou protocolos
de entrega de documentos.
8.1.6 - Serão considerados documentos de
identidade: Cédula Oficial de Identidade; Carteira
e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores;
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou
Conselhos de Classe, que por lei federal, valem
como documento de identidade (CRM, CRC, CRA,
CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).
8.1.7 - Caso o candidato esteja impossibilitado de
apresentar, no dia da realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de
perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento
que ateste o registro da ocorrência policial com
data de no máximo 30 dias antes da data de
realização das provas, bem como outro documento
que o identifique. Nesta ocasião poderá ser
submetido à identificação especial, compreendendo
coleta de assinaturas com identificação digital.
8.1.8 - A identificação especial poderá ser exigida
do candidato, cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à
assinatura do portador.
8.2 - O candidato que não apresentar documento de
identidade oficial original, na forma definida nos
subitens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 e 8.1.7 deste Edital, não
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poderá fazer as provas e será automaticamente
eliminado do Concurso Público.
8.2.1 - Não serão realizadas provas fora do local,
cidade, data e horário determinado.
8.2.2 - Será excluído deste Concurso Público o
candidato que:
a) Não apresentar documento de identificação
exigido;
b) Não devolver a folha de respostas cedida para
realização das provas;
c) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou
fora dos locais pré-determinados;
d) Ausentar-se da sala no período das provas sem
acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo
mínimo de permanência estabelecido ou portando
caderno de questões ou folha de resposta;
e) For surpreendido em flagrante comunicação com
outro candidato ou com pessoas estranhas,
oralmente, por escrito ou através de equipamentos
eletrônicos, durante a realização da prova;
f) Tumultuar a realização das provas, podendo
responder legalmente pelos atos ilícitos praticados;
g) Fizer anotações de informação relativas às suas
respostas fora dos meios permitidos;
h) Não cumprir as instruções contidas no caderno
de questões e nas folhas de respostas;
i) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou
ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros,
em qualquer etapa do Concurso Público;
j) Constatado, após as provas por meio eletrônico,
estatístico, visual, grafológico ou por investigação
policial, ter o candidato utilizado processo ilícito,
suas provas serão anuladas e ele será
automaticamente eliminado do Concurso Público;
k) Faltar com a devida cortesia para com qualquer
membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes e/ou com outros candidatos;
8.2.3 - Não será permitido ao candidato permanecer
no local das Provas Objetivas com aparelhos
eletrônicos ligados (bip, telefone celular, relógio,
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve
algum aparelho eletrônico, o mesmo deverá estar
desligado e, em caso de aparelho telefone celular,
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retirar a bateria e colocar no envelope de segurança
lacrado. O descumprimento da presente instrução
implicará
na
eliminação
do
candidato,
caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude.
8.2.4 - É expressamente proibido ao candidato
permanecer com armas no local de realização das
provas, ainda que detenha o porte legal de arma,
sob pena de sua desclassificação.
8.2.5 - Não será permitida, durante a realização das
provas, a comunicação entre os candidatos nem a
utilização de máquinas calculadoras ou similares,
anotações, impressos, livros ou qualquer outro
material de consulta.
8.2.6 - Não será permitida a entrada de candidatos
após o fechamento dos portões ou fora dos locais
predeterminados.
8.2.7 - O candidato não poderá ausentar-se da sala
de realização das provas, sem acompanhamento de
fiscal, após ter assinado a lista de presença.
8.2.8 - O candidato, ao terminar a prova, entregará
ao fiscal, a folha de respostas e o seu caderno de
questões será entregue caso retire do local antes de
01h30 (uma hora e trinta minutos).
8.2.8.1 - Os cadernos de provas e os gabaritos serão
divulgados em até 48 (quarenta e oito) horas no site
www.excelenciaselecoes.com.br.
8.2.9 - Não haverá segunda chamada para as
provas. O não comparecimento a quaisquer das
provas resultará na eliminação automática.
8.3 - Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação
do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento de candidato da sala de
provas.
8.3.1 - A condição de saúde do candidato no dia da
aplicação das provas será de sua exclusiva
responsabilidade.
8.3.2 - Ocorrendo alguma situação de emergência o
candidato será encaminhado para atendimento
médico local ou ao médico de sua confiança. A
equipe de Coordenadores responsáveis pela
aplicação das provas dará todo apoio que for
necessário.
8.3.3 - Caso exista a necessidade do candidato se
ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o
mesmo não poderá retornar ao local de sua prova,

Página 8 de 21

sendo eliminado do Concurso Público.
8.3.4 - No dia da realização das provas, não serão
fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
8.3.5 - As provas objetivas serão corrigidas por
meio de processamento eletrônico de leitura óptica.
8.3.6 - As respostas das provas objetivas deverão
ser transcritas a caneta esferográfica transparente
de tinta azul ou preta para a Folha de Respostas,
que é o único documento válido para correção
eletrônica. Não haverá substituição da Folha de
Respostas ou de qualquer outro material, exceto por
ocorrência de responsabilidade exclusiva da
Administração ou da organização do Concurso
Público, sendo da responsabilidade exclusiva do
candidato os prejuízos advindos de marcações
feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que
legível e serão consideradas ERRADAS, as
questões não assinaladas ou que contenham mais
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
8.3.7 - A candidata que tiver necessidade de
amamentar durante a realização das provas, desde
que deferido a solicitação de atendimento especial
a este fim, nos termos do edital (Anexo IV), deverá
levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata
nesta condição que não levar acompanhante, não
realizará a prova.
8.3.8 - Não será permitido que as marcações na
folha de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato que tenha solicitado
condição especial para esse fim no ato da inscrição.
Nesse caso, se deferido o seu pedido, se necessário,
o candidato será acompanhado por um fiscal
devidamente treinado pela coordenação do
Concurso Público.
8.3.9 – A Excelência Seleções não se
responsabiliza por pertences dos candidatos na
realização das fases do concurso, por este motivo
orienta a não levar consigo objetos pessoais.
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9.1 - A publicação do resultado final do Concurso
Público será feita em 02 (duas) listas, contendo a
Primeira Lista Geral dos candidatos classificados, e
Segunda Lista somente a classificação das Pessoas
com Deficiência.
9.2 - Apurado o total de pontos, na hipótese de
empate entre os candidatos, será aplicado o
disposto no art. 27 da lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso – candidatos com idade superior ou igual a
60 anos) aplicando-se subsidiariamente, para efeito
de classificação, e sucessivamente, ao candidato
que:
9.2.1 - Obtiver o maior número de pontos na Prova
de Conhecimentos Específicos.
9.2.2 - Obtiver o maior número de pontos na Prova
de Português.
9.2.3 - O candidato com maior idade, não
alcançados pelo Estatuto do Idoso.
9.3 - O Resultado Final do Concurso Público será
publicado no site www.excelenciaselecoes.com.br
e no Diário Oficial do Município.
10.1 - Caberá interposição de recursos devidamente
fundamentados no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados do primeiro dia subsequente à data de
publicação do objeto de recurso contra todas as
decisões proferidas no decorrer do processo que
tenham repercussão na esfera de direitos dos
candidatos, em especial em relação quanto:
a) Divulgação do edital de abertura.
b) Divulgação do indeferimento das inscrições.
c) Divulgação do gabarito preliminar da Prova
Objetiva.
d) Divulgação da classificação preliminar após
Prova Objetiva.
10.2 - Os recursos deverão ser apresentados dentro
do prazo estabelecido no item 10.1.
10.2.1 - Os candidatos deverão acessar o site
www.excelenciaselecoes.com.br e protocolar seu
recurso no link específico para tal.
10.2.2 - Será admitido um único recurso por
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candidato, para cada evento referido nas alíneas do
item 10.1, devendo o candidato argumentar em
cada recurso toda a matéria que entender ser de
direito.
10.2.3 - Os recursos devem ser apresentados com
fundamentação lógica e consistente, mencionando a
bibliografia consultada.
10.2.4 - Não serão aceitos recursos enviados por
fax, e-mail ou qualquer outro meio que não seja o
previsto neste Edital.
10.3 - A banca examinadora do Concurso Público
constitui última instância para recurso, sendo
soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
10.3.1 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todos os candidatos presentes à prova,
independentemente de formulação do recurso.
10.3.2 - O Gabarito divulgado poderá ser alterado,
em função dos recursos interpostos, e as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo.
10.3.3 - Na ocorrência do disposto nos itens 10.3.1
e 10.3.2, poderá haver, eventualmente, alterações
da classificação inicial obtida para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá
ocorrer à desclassificação do candidato que obtiver
ou não obtiver, a nota mínima exigida para a prova.
10.3.4 - Serão indeferidos os recursos que não
atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos.
10.3.5 - O prazo para interposição de recursos é
preclusivo e comum a todos os candidatos.
10.4 - Após o julgamento dos recursos sobre
gabaritos e questões objetivas, a anulação de
qualquer questão do certame, seja por recurso
administrativo, resultará em benefício de todos os
candidatos, ainda que estes não tenham recorrido e
eventuais alterações no gabarito preliminar serão
divulgadas.
10.4.1 - O parecer contendo a decisão relativa ao
recurso estará à disposição do candidato recorrente,
até a data de homologação. Sendo que os resultados
e as respostas dos recursos serão divulgados na
internet no site www.excelenciaselecoes.com.br na
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“Área do Candidato”, e procedendo-se, caso
necessário, a reclassificação dos candidatos e
divulgação de nova lista de aprovados.

11.1 - A convocação que será publicada no Diário
Oficial Eletrônico do CRIS (DOE – CRIS,
www.cris.sp.gov.br /diario-oficial) para admissão
obedecerá rigorosamente à ordem de classificação
dos candidatos aprovados e o número de vagas
disponibilizadas, observada a necessidade do
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde –
CRIS – Tupã/Herculândia, dentro do prazo de
validade do Concurso Público, por tempo
determinado, com base no inciso II, do artigo 37,
da Constituição Federal.
11.2 - A simples aprovação no Concurso Público
não gera direito à admissão, pois o Consórcio
Regional Intermunicipal de Saúde – CRIS – Tupã
convocará apenas o número de aprovados que, de
acordo com seu critério, julgar necessário.
11.3 - Caso o candidato convocado possua outro
cargo/emprego, emprego ou função pública,
acumulável na forma do artigo 37, inciso XVI,
alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal,
deverá apresentar declaração firmada pelo órgão ou
entidade pública contratante contemplando o
horário em que exerce suas funções, para fins de
averiguação de compatibilidade de horários.
11.4 - O candidato deve ter o prazo de convocação
para manifestar interesse na vaga e se submeterá as
seguintes exigências abaixo, sendo que a não
comprovação das exigências no ato da contratação
implicará na exclusão do candidato:
a)Apresentar todos os documentos pessoais (RG,
CPF e Título de Eleitor com comprovante de
votação para os eleitores que já votaram). Para os
candidatos de sexo masculino, apresentar todos os
documentos acima, mais o certificado de
regularidade no serviço militar;
b)Comprovar a escolaridade exigida, através cópia
e documento original;
c)Quando da contratação, os documentos de
escolaridade obtidos no exterior serão aceitos, se
revalidados de acordo com as normas legais
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vigentes. Estes documentos, bem como quaisquer
outros obtidos no exterior, deverão estar
acompanhados de tradução pública e juramentada.
d)Comprovar aptidão física e mental para o
Emprego Público através de exame médico;
e)Apresentar no ato da contratação declaração
quanto ao exercício ou não de emprego, cargo ou
função pública e sobre recebimento de provento
decorrente de aposentadoria e pensão;
f)Não serão contratados ex-servidores públicos
demitidos por justa causa, e/ou exonerados a bem
do serviço público, em qualquer área da
administração pública; bem como os candidatos
que tenham sido condenados por crimes contra a
Administração Pública e crimes previstos na Lei
Federal nº 11.343, de 23/08/2006;
g)Não estar com idade para aposentadoria
compulsória;
11.4.1 - Os candidatos aprovados somente serão
contratados por ato explícito da Administração do
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde CRIS e de acordo com as necessidades e
disponibilidades financeiras da Administração.
11.4.2 -O Consórcio Regional Intermunicipal de
Saúde - CRIS a seu exclusivo critério poderá
solicitar atestado de antecedentes criminais ao
candidato como exigência à contratação.
11.4-3- O candidato convocado para contratação
será submetido a exame médico pré-contratação. Se
considerado inapto para exercer o Emprego
Público,
não
será
contratado
perdendo
automaticamente a vaga.
11.4-4- Os candidatos deficientes, se aprovados e
classificados, serão submetidos a uma Junta
Médica Oficial para a verificação da
compatibilidade de sua deficiência com o exercício
das atribuições do Emprego Público.
11.5 - O prazo que o candidato terá para manifestar
interesse na vaga e apresentar a documentação será
de 05 (cinco) dias úteis.
11.6 - Caso haja necessidade, o Consórcio Regional
Intermunicipal
de
Saúde
–
CRIS
–
Tupã/Herculândia
poderá
solicitar
outros
documentos complementares.
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11.7 - A inexatidão das afirmativas e/ou
irregularidades de documentos, mesmo que
verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade
da inscrição, desqualificação e desclassificação do
candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo
das medidas de ordem administrativa, civil e
criminal.
11.8 - Por ocasião da admissão, o candidato
aprovado no Concurso Público fica sujeito ao
regime empregatício CLT adotado pelo Consórcio
Regional Intermunicipal de Saúde – CRIS –e às
normas regulamentadoras atinentes aos empregados
públicos, condicionando-se a admissão à aprovação
em exame médico admissional a ser realizado por
médico do trabalho, o qual servirá de avaliação de
aptidão para o desempenho do emprego, nos termos
deste documento.
11.9 - O candidato cuja deficiência for considerada
incompatível com o desempenho das funções será
desclassificado.
11.10 - O não comparecimento do candidato,
quando convocado, implicará na sua exclusão e
desclassificação em caráter irrevogável e
irretratável do Concurso Público.
11.11 - O candidato classificado se obriga a manter
atualizado seu endereço, telefone e e-mail perante o
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde –
CRIS , após o resultado final.

12.1 - Todas as informações referentes à realização
do Concurso Público serão fornecidas pela empresa
Excelência Seleções Ltda - ME.
12.2 - O prazo de validade do presente Concurso
Público será de 02 (dois) anos, contados da data da
homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado uma única vez por igual período, a
critério da Administração.
12.3 - A inscrição do candidato importará no
conhecimento das presentes instruções e na
aceitação tácita das condições do Concurso
Público, tais como se acham estabelecidas neste
Edital.
12.4 – O Consórcio Regional Intermunicipal de
Saúde – CRIS e a Excelência Seleções não se
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responsabilizam por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes a este
Concurso Público.
12.5 - O candidato deverá manter junto ao
Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde –
CRIS – Tupã, durante o prazo de validade do
Concurso Público, seu endereço, telefone e e-mail
atualizado, visando eventuais convocações, não lhe
cabendo qualquer reclamação caso esta não seja
possível, por falta da citada atualização.
12.6 - A aprovação no Concurso Público assegura
direito à admissão até o número de vagas previstas,
e esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à
ordem de classificação dos candidatos, o prazo de
validade do concurso e limites de vagas existentes,
bem como as que vierem a vagar ou que forem
criadas posteriormente. Isto vale dizer que a
administração poderá nomear candidatos aprovados
além das vagas previstas no (Item 1.1), obedecendo
sempre à ordem final de classificação.
12.7 - Os casos omissos ou duvidosos serão
resolvidos pela empresa Excelência Seleções.
12.8 - Também integram este Edital de Concurso
Público os anexos:
Anexo I: Atribuições dos empregos
Anexo II: Conteúdo Programático
Anexo III: Tipos de Provas, Quantidade de
Questões e Pontuação.
Anexo IV: Formulário de Candidato com
Deficiência/Atendimento Especial/Lactante.
Anexo IV: Cronograma.
12.9 - Todas as publicações referentes ao Concurso
Público estarão disponíveis na Internet, nos
endereços
www.excelenciaselecoes.com.br
e
www.cris.sp.gov.br , salvo por motivo de força
maior.
12.10 - Caberá ao Presidente do Conselho Diretor
do CRIS a homologação do resultado final.

Tupã, 20 de Outubro de 2020.
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Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde –
CRIS

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
(PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA)
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde
bucal para as famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de
atenção a saúde; Proceder à desinfecção e a
esterilização de materiais e instrumentos utilizados;
Preparar e organizar instrumental e materiais
necessários; Instrumentalizar e auxiliar o cirurgião
dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos;
Cuidar da manutenção e conservação dos
equipamentos odontológicos; Organizar a agenda
clínica; Acompanhar, apoiar e desenvolver
atividades referentes a saúde bucal com os demais
membros da equipe de saúde da família, buscando
aproximar
e
integrar
ações
de
forma
multidisciplinar, participar do gerenciamento dos
insumos
necessários
para
o
adequado
funcionamento da USF. Participar das reuniões de
equipes colaborando para planejamento e
organização dos trabalhos. Participar das reuniões
de grupos em sala de espera, reuniões de bairros e
programas saúde na escola.
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MÉDICO - PSF
Realizar assistência integral (promoção e proteção
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde)
aos indivíduos e famílias em todas as fases do
desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade; realizar consultas
clínicas e procedimentos na USF e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos
demais espaços comunitários (escolas, associações
etc); realizar atividades de demanda espontânea e
programada em clínica médica, pediatria,
ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para
fins de diagnósticos; encaminhar, quando
necessário, usuários a serviços de média e alta
complexidade, respeitando fluxos de referência e
contra-referência
locais,
mantendo
sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário, proposto pela referência;
indicar a necessidade de internação hospitalar ou
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário; contribuir e participar
das atividades de Educação Permanente dos ACS,
Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; participar
do gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento da USF.
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Realizar atendimentos, exames, diagnóstico,
terapêutica, acompanhamento dos pacientes e
executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições
pertinentes ao emprego e área;
Desempenhar funções da medicina preventiva e
curativa; Executar cauterizações de colo de útero
com criocautério; Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua área de especialidade; Realizar o
planejamento familiar, através de palestras e
explanações a respeito dos métodos existentes na
unidade de saúde e fornecendo o material quando
solicitado; Participar de equipe multiprofissional,
elaborando ou adequando programas, normas e
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rotinas, visando a sistematização e melhoria da
qualidade das ações de saúde prestadas; Realizar
diagnóstico precoce da gestação de alto risco;
Realizar exame pré-natal, diagnosticando a
gravidez, solicitando os exames de rotina e
verificando pressão, peso, altura uterina e
batimentos cardíacos fetais; Avaliar a gestante
mensalmente, até o 7º mês, quinzenalmente no 8º
mês e semanalmente até o parto; Executar
avaliação de vitalidade fetal através de estímulo
sonoro para ver se há desenvolvimento ideal do
feto; Realizar consulta pós-parto indicando método
contraceptivo, se necessário; Fornecer referência
hospitalar para parto; Executar outras atribuições
afins;
TERAPÊUTA OCUPACIONAL
Atuar em laboratório e domicílios na área de saúde
mental, na prevenção, tratamento e reabilitação
terapêutica ocupacional; Atuar em ambulatório na
área de saúde mental; Realizar visitas domiciliares
em casos especiais; Atender pacientes para
prevenção, tratamento e reabilitação, utilizando
protocolos e procedimentos específicos de terapia
ocupacional; Participar de equipe multiprofissional
para elaboração de diagnóstico e atividades de
prevenção e promoção de saúde.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA- ENSINO MÉDIO
1. Interpretação de texto.
2. Significação das palavras: sinônimos, antônimos,
sentidos próprio e figurado.
3.Ortografia.
4.Pontuação.
5. Acentuação.
6.Emprego das classes de palavras: substantivo,
adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo,
advérbio, preposição, conjunção.
7.Concordâncias verbal e nominal. Regências
verbal e nominal.
8.Crase.
9.Figuras de sintaxe.
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10.Figuras de Linguagem.
11. Vícios de linguagem.
12.Equivalência e transformação de estruturas.
13.Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes
(gênero, número, grau e pessoa).
14.Processos de coordenação e subordinação.
15.Sintaxe.
16.Estrutura e formação das palavras.
17.Discursos direto, indireto e indireto livre.
19. Tipologia e gêneros discursivos.
20.Leitura e análise de textos.
21.Informações implícitas e explícitas.
22. Variação linguística: as várias normas e a
variedade padrão.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1. CEGALLA, Domingos Paschoal, Novíssima
Gramática da Língua Portuguesa - (Companhia
Editora Nacional, 2000).
2. BECHARA, Evanildo, Moderna Gramática
Portuguesa – (Ed. Lucerna, 2001).
3.
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br,
www.brasilescola.com.br/portugues,
www.conjugação.com.br
INFORMÁTICA - ENSINO MÉDIO
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.
7.Técnicas de arquivos.
8.Noções básicas de Informática – Windows e
Pacote Office
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
SUGERIDAS:
1. H.L. CAPRON, J.A. JOHNSON, Introdução a
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Informática. 8ª ed. Pearson Education, 2008.
2. MEIRELLES, F. Informática: Novas Aplicações
com Microcomputadores. 2ª ed. Editora Makron
Books, 2004.
3. BRAGA, W. OpenOffice Calc & Writer Passo a
Passo: Tutorial de Instalaçõ do OpenOffice. Editora
AltaBooks, 2005.
4. PEOPLE EDUCATION, Apostila de Word,
Power Point e Excel User Specialist 2003.
5. NORTON, P. Introdução à Informática. Editora
Pearson Education, 2005.
LEGISLAÇÃO DO SUS ENSINO MÉDIO
1.Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro
de 1990 e suas alterações.
2. Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS-SUS 01/2002.
3. Plano Nacional de Saúde 2016-2019.
4. Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e
de Gestão.
5. Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.
6. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.
Política Nacional de Atenção Básica.
7. Política Nacional de Regulação do Sistema
Único de Saúde - SUS.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.ht
m
2.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/
prt0373_27_02_2002.html
3. http://bibliotecadigital.planejamento.gov.br
4.
http://conselho.saude.gov.br/webpacto/regulacao.p
df
5.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/
prt0399_22_02_2006.html
6.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prt2436_22_09_2017.html
7.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/
prt1559_01_08_2008.html
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO
1.Odontologia social.
2.legislação e papel do Auxiliar de Consultório
Dentário.
3. Odontologia preventiva.
4. Higiene dentária: Etiologia e controle de placa
bacteriana.
5. Cárie e doença periodontal. Prevenção de cárie e
doença periodontal.
6. Flúor: composição e aplicação.
7.Cariostáticos e selantes oclusais.
8.
Processo
saúde/doença.
Levantamentos
epidemiológicos: noções de vigilância e saúde.
9.Materiais, equipamentos e instrumentais:
manutenção e conservação.
10.Materiais dentários: forradores e restauradores.
11. Esterilização e desinfecção.
12.Noções de radiologia.
13. Anatomia bucal e dental (notação dentária).
14. Ética profissional.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1. KRIGER, L. (coord.). ABOPREV: Promoção de
Saúde Bucal. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas,
1999.
2. CUNHA, L.P.M.; CARLINI, L.C. Anatomia e
escultura dentária prática em laboratório. Livraria
Editora Santos, São Paulo, l.. ed. 1991.
3. DELLA SERRA, 0.; FERREIRA,F.V. Anatomia
dental.
São
Paulo,
Artes
Médicas,1970.
4.GRAZIANO, K.U.; SILVA, A.; BIANCHI, E.R.
Limpeza, desinfecção, esterilização de artigos e
anti-sepsiaa.
5. SANTOS, W.N; COIMBRA, J.L. Auxiliar de
Consultório Dentário. São Paulo; Rubio, 2005.
LÍNGUA PORTUGUESA ENSINO SUPERIOR
1. Leitura e interpretação de textos – descrição,
narração, dissertação, etc.
2. Figuras de linguagem.
3. Fonética: Encontros vocálicos – ditongo,
tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos.
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4. Classificação das palavras quanto ao número de
sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas,
polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica.
5. Classificação das palavras quanto ao acento
tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas.
Ortoépia. Prosódia.
6. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações
léxicas.
7. Morfologia: Estrutura das palavras – raiz,
radical, palavras primitivas e derivadas, palavras
simples e compostas.
8. Formação das palavras – derivação, composição,
redução, hibridismos.
9. Sufixos. Prefixos. Radicais.
10. Classificação e flexão das palavras substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome,
verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição.
11. Semântica: Significação das palavras –
sinônimos e antônimos.
12. Análise sintática - frase, oração e período.
Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado.
13. Termos integrantes e acessórios da oração objeto direto, objeto indireto, complemento
nominal, agente da passiva, adjunto adnominal,
adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc.
14. Classificação das orações: principal,
coordenadas, subordinadas, reduzidas, etc.
15. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula,
ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação, reticências,
parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco,
parágrafo.
16. Sintaxe de concordância – nominal e verbal.
Regência nominal e verbal.
17. Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e
particípio.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1. CEGALLA, Domingos Paschoal, Novíssima
Gramática da Língua Portuguesa - (Companhia
Editora Nacional, 2000).
2. BECHARA, Evanildo, Moderna Gramática
Portuguesa – (Ed. Lucerna, 2001).
3.
Sites
para
estudo
do
conteúdo:
www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br,
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www.brasilescola.com.br/portugues,
www.conjugação.com.br
LEGISLAÇÃO DO SUS ENSINO SUPERIOR
1.Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro
de 1990 e suas alterações.
2. Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS-SUS 01/2002.
3. Plano Nacional de Saúde 2016-2019.
4. Diretrizes Operacionais dos Pactos pela Vida e
de Gestão.
5. Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.
6. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.
Política Nacional de Atenção Básica.
7. Política Nacional de Regulação do Sistema
Único de Saúde - SUS.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.ht
m
2.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/
prt0373_27_02_2002.html
3. http://bibliotecadigital.planejamento.gov.br
4.
http://conselho.saude.gov.br/webpacto/regulacao.p
df
5.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/
prt0399_22_02_2006.html
6.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prt2436_22_09_2017.html
7.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/
prt1559_01_08_2008.html
MÉDICO- PSF
1. Doenças dermatológicas: Micoses superficiais
mais comuns e onicomicoses. Infecções bacterianas
e Erisipela. Escabiose. Pediculose. Eczema.
Dermatite de contato. Urticária.
2.Doenças cardiovasculares: Doença reumática.
Insuficiência arterial periférica. Tromboses

Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde - CRIS | Resolução n° 006/2018, de 17 de dezembro de 2018
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial do Consórcio
Regional Intermunicipal de Saúde
Terça, 20 de Outubro de 2020

Ano II - Edição n°0266

venosas.
Epidemiologia,
fisiopatologia,
diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das
doenças cardiovasculares: Hipertensão arterial
sistêmica, Insuficiência coronariana, Insuficiência
cardíaca congestiva.
3. Doenças Respiratórias: Bronquite aguda e
crônica. Asma. Doença pulmonar obstrutiva
crônica. Pneumonia. Tuberculose. Neoplasias.
Insuficiência
Respiratória
Aguda.
Tromboembolismo Pulmonar.
4.Doenças otorrinolaringológicas: Rinite. Sinusite.
Otite. Amigdalite. Doenças gastrointestinais:
Gastrite. Úlcera péptica. Colecistopatias. Diarreia
aguda e crônica. Hepatites. Parasitoses intestinais.
Tumores de cólon. Doenças renais: Insuficiência
renal aguda e crônica. Glomerulonefrites.
Nefrolitíase. Infecções urinárias.
5. Doenças metabólicas e endocrinológicas:
Desnutrição. Diabetes mellitus. Doenças da
Tireoide. Obesidade. Doenças hematológicas:
Anemias hipocrômicas, macrocíticas e hemolíticas.
Leucopenia. Púrpuras. Distúrbios de coagulação.
Leucemias e linfomas. Doenças reumáticas:
Osteoartrose. Doença reumatoide juvenil. Gota.
Lupus eritematoso sistêmico. Artrite infecciosa.
6. Doenças neurológicas: Cefaleias. Epilepsia.
Acidente
vascular
cerebral.
Meningites.
Neuropatias periféricas.
7. Doenças psiquiátricas: Alcoolismo. Pânico.
Depressão. Surtos Psicóticos.
8. Doenças infecciosas e transmissíveis:
Hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis.
AIDS. Leishmaniose. Leptospirose. Doença
meningocócica. Viroses. Dengue, Tuberculose e
Hanseníase;
9. Interpretação de exames complementares de
apoio diagnóstico na atividade clínica diária. 10.
Orientação dos distúrbios psicológicos mais
comuns na prática ambulatorial.
11. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS,
doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose,
lepstopirose, malária, tracoma, estreptococcias,
estafilococcias, doença meningocócica, infecções
por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses.
12. Doenças imunológicas: doença do soro, edema
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angioneurótico, urticária, anafiloxia.
13. Doenças ginecológicas: doença inflamatória
pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de
mama, intercorrências no ciclo gravídico.
14. Doenças ósseas
14. Doenças de notificação compulsória: quadro
clínico, sintomas, tratamento.
15. O Conselho de Saúde.
16. A Noção de Processo Saúde- Doença e os
Principais Modelos de Causalidade (História
Natural das Doenças e novas Concepções).
17. Práticas de Saúde: Reformas na Clínica,
Trabalho em Equipe, Integralidade no Cuidado.
18. Anamnese do paciente.
19. Ética médica.
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
SUGERIDAS
1.Código de Ética Médica: Resolução CFM nº
2.217, de 27 de setembro de 2018 , modificada
pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019
/ Conselho Federal de Medicina – Brasília:
Conselho Federal de Medicina, 2019.
2.DUNCAN Bruce B. Medicina Ambulatorial:
Condutas de Atenção Primária Baseada em
Evidências. 4 ª Edição. Porto Alegre: Artmed,2013
3.GOLIN, Valdir; SPROVIERI, Sandra Regina
Schwarzwälder. Condutas em Urgências e
Emergências para o Clínico. São Paulo: Atheneu.
4.GUSSO Gustavo, LOPES José Mauro Ceratti,
Tratado de Medicina de Família e Comunidade:
princípios, formação e prática, 2012.
5. http://conitec.gov.br/protocolos-e-diretrizes
6.
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2016
Diretrizes para Organização das Redes de Atenção
à Saúde do SUS.
MÉDICO GINECOLOGISTA
1. Bases biológicas: Anatomia. Ovulação,
fecundação, migração e nidação ovular.
Modificações gravídicas locais.
2. Adaptação do organismo materno à gravidez.
3. Endocrinologia na gravidez.
4. Duração da gravidez e evolução cronológica.
5. Propedêutica obstétrica.
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6. Puerpério: fisiologia e assistência. Lactação:
fisiologia e assistência.
7. Gestação múltipla. Hiperêmese gravídica.
8. Doença hipertensiva específica da gestação:
etiopatogenia, fisiopatologia, pré-eclâmpsia –
clínica e assistência, eclampsia, síndrome HELLP.
9. Abortamento espontâneo.
10. Patologias clínicas na gestação: diabetes
mellitus, insuficiência renal aguda na gravidez,
infecção pelo vírus da imunodeficiência humana –
AIDS.
11 Patologia do parto e do puerpério: Distócias –
conceito e classificação, distócia óssea, distócia de
partes moles: tumores prévios, distócia funcional,
distócia fetal, distócia anexial.
12. Obstetrícia Operatória: analgesia e anestesia:
aspectos obstétricos, intervenções durante a
gestação.
13. Aspectos médico-sociais: abortamento séptico,
aspectos genéticos – identificação de famílias e
gestantes sob risco de gerar crianças com alterações
genéticas.
14. Drogas na gestação: repercussões perinatais.
15. Fibromioma do útero.
16. Distopia genital.
17. Infecção do trato urinário inferior.
18. Ciclo menstrual. Dismenorreia. Amenorreia.
Climatério. Osteoporose e climatério.
19. Contracepção na adolescência.
20. Doenças sexualmente transmissíveis.
21. Papilomavírus humano e o câncer de colo
uterino. Câncer do endométrio.
22. Dor mamária. Procedimentos diagnósticos nas
lesões não palpáveis da mama. Câncer de mama:
fatores de risco, de prognóstico e preditivos.
23. Anamnese em ginecologia.
24. Exame físico em ginecologia.
25. Colpocitologia.
26. Mamografia.
27. Anticoncepção hormonal oral. Antiestrogênios.
Anticoncepção hormonal injetável. Anticoncepção
hormonal injetável trimestral. Métodos de barreira.
Métodos comportamentais – planejamento.
Dispositivos intrauterinos (DIU). Anticoncepção
durante a amamentação. Anticoncepção de
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emergência.
28.Endometriose
29. Ética Profissional.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
.
1.BARACAT, Edmund Chada. Condutas em
Ginecologia Baseadas em Evidencias: Protocolos
Assistenciais Clínica Ginecológica do Hospital das
Clinicas. FMUSP. Sao Paulo. Atheneu, 2016.
2.BEREK, Jonathan S. Tratado de Ginecologia
Berek & Novak. 14 ed. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan. 2008.
3.COLEÇÃO FEBRASGO. Medicina Fetal.
Fonseca, E. B., Sá R. A.M 2 ª ed. Editora Elsevier:
2017.
4.FEBRASGO. Tratado de Obstetrícia. Revinter,
2000.
5. NEME Bussamara Obstetrícia Básica– Editora
Sarvier, 3ª ed., 2000.
6. LIMA Geraldo Rodrigues de Lima e outros
Ginecologia de Consultório– Editora EPM – 1ª ed.,
2003

TERAPEUTA OCUPACIONAL
1. Terapia Ocupacional nos Serviços de Proteção
Social Especial do SUAS
2. Dinâmica de Terapia Ocupacional na Assistência
Comunitária e nos grupos populares.
3. O papel do terapeuta ocupacional na equipe
interdisciplinar no processo de prevenção primária
e seus programas de ação.
4. A comunidade e a abordagem sociocultural na
Terapia Ocupacional nesse processo.
5. A criança, o adolescente e o idoso.
Marginalização e a atuação do terapeuta
ocupacional.
6. Análise de atividades profissionais para detecção
e encaminhamento de doenças ocupacionais.
7. Atuação do terapeuta ocupacional nas creches e
a estimulação essencial como medida preventiva.
8. Intervenção da Terapia Ocupacional : Terapia
Ocupacional no Campo Social.
Terapia
Ocupacional em Saúde do Trabalhador. Terapia
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Ocupacional e Deficiência Mental.
Terapia
Ocupacional e Reabilitação Física: abordagens
terapêuticas neuromotoras e ortopédicas. Terapia
Ocupacional no contexto hospitalar.
Terapia
Ocupacional aplicada a gerontologia e geriatria.
9. Papel do terapeuta ocupacional na equipe
interdisciplinar em Saúde Mental.
10.A Terapia Ocupacional em grupo: questões
teóricas e técnicas.
11. O terapeuta ocupacional na orientação familiar
e como agente multiplicador frente à Comunidade.
12. O terapeuta ocupacional e sua atuação nos
programas de prevenção e assistência à
excepcionalidade.
13. Código de Ética Profissional do Terapeuta
Ocupacional.
14. Fundamentos históricos e epistemológicos da
Terapia Ocupacional.
15. Prática profissional do Terapeuta Ocupacional.
16. Relação da Terapia Ocupacional com os
Sistemas de Saúde. 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.
17.Tratamento da coordenação (causas de
incoordenação).
18. Tipos de preensão; Mobilização das
articulações, causas de rigidez articular, finalidades
do tratamento, lesões articuladas, contraturas e
aderências, determinação da mobilidade articular.
19. Análise de Atividades e Recursos Terapêuticos.
20. Bases Conceituais das Terapias pelo
Movimento, Neuroevolutivos. Neurofisiológicos e
Biomecânico, Psicocorporais e Cinesioterápicos.
21.Desenvolvimento do Ser Humano em suas
Diferentes Fases.
22.Estrutura Anatofisiológica, Cinesiológica e
Psíquica do Ser humano.
23. Exercício profissional da Terapia Ocupacional Projeto de lei n.º 3.364, de 2019
24.Impacto da Terapia Ocupacional por
Geoprocessamento no Brasil
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA::
1. BENETTON, Jô. Trilhas Associativas:
Ampliando os recursos na clínica da Terapia
Ocupacional. 2ª Edição. São Paulo: Centro de
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Estudos de Terapia Ocupacional / Diagrama &
Texto; 1999.
2. CANIGLIA, Marília. Modelos teóricos
utilizados na prática da terapia ocupacional. Ed.
Expressa. 1991 .
3. CANIGLIA, Marília. Terapia Ocupacional,
saúde práxica e pós-modernidade. Ed. Cuatiara,
2000.
4. JORGE, Rui Chamone. O Objeto e a
Especificidade da Terapia Ocupacional. Belo
Horizonte: GESTO; 1990.
5.
JORGE,
Rui
Chamone.
Psicoterapia
Ocupacional: história de um desenvolvimento. Belo
Horizonte: GESTO; 1995.
6. LANCMAN, S. Saúde, Trabalho e Terapia
Ocupacional. São Paulo: Roca, 2004.
7. TEIXEIRA, SAURON, SANTOS E OLIVEIRA.
Terapia Ocupacional na Reabilitação Física –
(AACD). Ed. Roca

ANEXO III

Prova Objetiva para todas os
Quantidade de Questões e Pontuação.

Empregos,

EMPREGODISCIPLINA/CONTEÚDOQUANTI
DADES DE QUESTÕESPESOTOTAL
Nível MédioLíngua Portuguesa102,020
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Legislação do SUS102,020
Conhecimento Específico302,060
TOTAL50100
ANEXO IV
EMPREGODISCIPLINA/CONTEÚDOQUANTI
DADES DE QUESTÕESPESOTOTAL
Nível SuperiorLíngua Portuguesa102,020
Legislação do SUS102,020
Conhecimento Específico302,060
TOTAL50100

Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:
RG:
EMPREGO:
TELEFONE:
CELULAR:
CANDIDATA LACTANTE? •SIM •NÃO
Se sim, anexar cópia da certidão de nascimento da
criança.
CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA? •SIM
•NÃO
Se
sim,
especifique
a
deficiência:
_________________________________________
_________________________________________
_________
_________________________________________
_________________________________________
_________
Nº do CID: ____________
Nome do médico que assina do Laudo:
_________________________________________
____________________
Nº do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA? •SIM •NÃO
•SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO
COM RAMPA)
•MESA PARA CADEIRANTE
•SANITÁRIO
ADAPTADO
PARA
CADEIRANTE
•LEDOR
•TRANSCRITOR
•PROVA EM BRAILE
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•PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE
TAMANHO 24)
•INTERPRETE DE LIBRAS
•OUTRA.QUAL?___________________________
_________________________________________
_________
_________________________________________
_________________________________________
_________

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do
respectivo Laudo Médico deverão ser anexados na
opção disponível na Área do Candidato, até o
último dia do período de inscrição, conforme
disposto no Edital.
Tupã - SP, ______ de ____________________ de
2020.
_______________________________
Assinatura do candidato
_________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
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PÚBLICO
21/10/2020 a 23/11/2020Período para realizar a
inscrição via internet no site da organizadora, nos
termos deste Edital.
21/10/2020 a 23/11/2020Período para
realizar a inscrição na qualidade de Deficiente e
Lactante, nos termos deste Edital.
Até 24/11/2020Período para realizar o pagamento
da taxa de inscrição
25/11/2020Publicação das inscrições homologadas
(deferidas e indeferidas), inclusive às referentes à
condição de Deficiente e Lactante.
26/11/2020 a 27/11/2020Prazo para recurso
referente à homologação das inscrições
01/12/2020Publicação do edital de convocação
para a Prova Escrita Objetiva/Divulgação do
resultado dos recursos referentes à homologação
das inscrições
06/12/2020Realização da Prova Escrita Objetiva
07/12/2020Divulgação do gabarito preliminar da
Prova Escrita Objetiva
08/12/2020 a 09/12/2020Prazo para recurso contra
o gabarito preliminar
15/12/2020Publicação da classificação preliminar
da Prova Escrita Objetiva, e divulgação do gabarito
oficial
16/12/2020 a 17/12/2020Prazo para recurso contra
a classificação preliminar
18/12/2020Divulgação da
Classificação
Final
e
respostas
dos
recursos/Homologação do CONCURSO PÚBLICO

Uso
exclusivo da Excelência Seleções

___________________________
LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO V

CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE -CRIS- CONCURSO PÚBLICO
001/2020
DATASEVENTOS
20/10/2020Publicação do edital do CONCURSO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
Dispensa de licitação nº 57/2020.
Número Geral de Licitações: 66/2020.
Objeto: PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO
MÉDICO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO
CORAÇÃO.
Prestador: UNIDADE RADIOLÓGICA DE TUPÃ
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LTDA
EPP,
inscrita
no
CNPJ
nº
51.517.738/0001-61.
Valor: R$ 1.300,00.
Fundamento legal: art. 24, inciso II, § 1º da Lei n.
8.666/93 e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
2018.

Dispensa de licitação nº 58/2020.
Número Geral de Licitações: 67/2020.
Objeto:
PROCEDIMENTO
MÉDICO
DE
DIAGNÓSTICO DE COLONOSCOPIA.
Prestador: ENDOGASTRO CLÍNICA MÉDICA
ESPECIALIZADA LTDA EPP, inscrita no CNPJ
nº 06.188.032/0001-49.
Valor: R$ 1.050,00.
Fundamento legal: art. 24, inciso II, § 1º da Lei n.
8.666/93 e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
2018.

Número de ordem: Dispensa de licitação nº
59/2020.
Número geral de licitações: 68/2020.
Contratado(a):
GUERINO
SEISCENTO
TRANSPORTES S.A., CNPJ: 72.543.978/0001-00.
Objeto:
AQUISIÇÃO
DE
PASSAGEM
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS PARA
FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A
EMPREGADOS PÚBLICOS.
Valor total: R$ 6.696,00.
Fundamento legal: art. 24, inciso II, § 1º da Lei n.
8.666/93 e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
2018.
___________________________
CONSORCIO
Assinado de forma digital
por CONSORCIO REGIONAL
REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE
INTERMUNICIPAL DE SAUDE:07833463000183
SAUDE:0783346300 Dados: 2020.10.20 16:19:45
-03'00'
0183
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