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EDITAL  COMPLETO -  DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS – BHCL 001/2021 
 

A BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE – BHCL, TORNA PÚBLICO, a abertura de inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE PROVAS, para o 
preenchimento de vaga do emprego – descrito no quadro 1, sob o regime da CLT, o qual se regerá pelas instruções contidas neste Edital, e outras 
disposições legais vigentes, em especial ao Convênio 002/2016 celebrado com o Município de Cesário Lange/SP.  
 
As informações e as publicações oficiais do presente Processo Seletivo relativos às suas etapas dar-se-á com a afixação no quadro de avisos na portaria da 
BHCL, em sua sede na Avenida São Paulo, 340 Vila Brasil na cidade de Cesário Lange/SP, e seus extratos serão publicados no site da BHCL (bhcl.org.br). 
 

1 - DO EMPREGO E VAGA 

1.1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vaga, do emprego descrito conforme quadro a seguir: 
 

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO / SUPERIOR 

 
EMPREGO 

 
VAGA 

CARGA HORARIA 
SEMANAL 

 
REQUISITO 

 
SALÁRIO 

BASE    

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 01 40 
Diploma de conclusão do ensino médio reconhecido pelo MEC e 
experiência profissional de no mínimo 06 (seis) meses em áreas 
correlatas à administração. 

R$ 1.600,00 

ASSISTENTE SOCIAL 
Cadastro 
Reserva 

20 
Curso Superior em Assistência Social com inscrição ATIVA no 
CREAS-SP e comprovação de 06 meses na área de serviço social 

R$ 1.800,00  

ENFERMEIRO  01 40 
Diploma de Bacharelado em Enfermagem e Registro de 
Enfermeiro ATIVO no COREN-SP e comprovação de 12 meses na 
função de enfermeiro. 

R$ 3.359,51 

 

1.2. A contratação se dará de acordo com a necessidade e conveniência da BHCL, e para atender Convênio 002/2016 celebrado com o Município de 
Cesário Lange/SP, sendo que os serviços serão desempenhados em conformidade com as diretrizes desse Convênio.    

1.3. São requisitos para a contratação na vaga objeto do presente processo seletivo: 
a) Estar devidamente aprovado no Processo Seletivo e classificado dentro da vaga estabelecida neste Edital; 
b) Ser brasileiro de acordo com o que dispõe o artigo 12 da Constituição Federal de 1988; 
c) Ter maioridade civil na data da contratação; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino); 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 
f)        Possuir habilitação para o emprego pretendido, conforme o disposto no item 1 deste Edital, na data da contratação; 
g) Candidatos portadores de necessidades especiais – verificar Capítulo próprio neste Edital. 

1.3.1. ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da contratação, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados, a não apresentação dos comprovantes 
exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Processo Seletivo. 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. A vaga do presente Processo Seletivo poderá ser preenchida para o atendimento das necessidades na conformidade descritas no item 1.1 e a critério da 
BHCL, podendo inclusive no período de validade do processo seletivo, aumentá-la. 

2.2. A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, no conhecimento e na tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. 

2.3. As inscrições serão realizadas SOMENTE DE FORMA PRESENCIAL. 

2.3.1 DA INSCRIÇÃO: 

2.3.1.1 A inscrição se dará da seguinte maneira: o candidato deverá imprimir e preencher a ficha de inscrição Anexo I que estará disponível no site 
http://www.bhcl.org.br (link disponível). 

2.3.1.2. LOCAL, HORÁRIO e PERIODO: AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS PESSOALMENTE PELO INTERESSADO OU POR PROCURADOR DEVIDAMENTE 
HABILITADO, JUNTO A SECRETARIA DA BHCL, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO PAULO, Nº 340 VILA BRASIL CESÁRIO LANGE/SP, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, A 
PARTIR DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 ATÉ O DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, NO HORÁRIO DAS 9h00min às 11h30min e das 13h00min ás 16h00min. 

2.3.1.3. Documentação exigida para realização da inscrição: 
a) Apresentar documento original com cópia (frente e verso) com fé pública que garanta sua identificação (cédula de identidade civil ou militar, carteira 
nacional de habilitação expedida na forma da lei nº 9.503/97, com fotografia), não sendo aceito cartão de protocolo ou outros documentos; 
b) Cópia do CPF; 
c) Cópia do comprovante de endereço; 
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida sem rasuras. 

2.3.1.4 Após a efetivação da inscrição o candidato, receberá o protocolo de inscrição, devendo guardá-lo que é seu comprovante de inscrição, que será 
exigida em todas as etapas do concurso.  

2.3.1.5 É obrigação do candidato, conferir as informações contidas na Ficha de Inscrição, bem como tomar conhecimento do local, data e horário de 
realização de cada etapa do processo seletivo, ficando sob sua inteira responsabilidade as informações prestadas, arcando com as consequências de 
eventuais erros de preenchimento da ficha. 

2.3.1.6. As inscrições serão gratuitas.  

2.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 
2.4.1. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos; por via postal; por telex ou via fax; e-mail; extemporâneas e/ou condicionais.  
2.4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição.  
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2.4.3. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, 
Conselhos, etc); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 
que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997). 

2.4.4. Não serão aceitos como documentos de identidade para realização das provas: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista 
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis,  não-identificáveis ou danificados. 

2.4.5. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que utilizar o RG ou CPF de terceiro. 

2.4.6. Após  efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alterações de qualquer natureza. 

2.4.7. As informações prestadas na ficha de inscrição bem como os preenchimentos dos requisitos exigidos serão de total responsabilidade do candidato, 
qualquer erro ou omissão nas informações prestadas na ficha de inscrição. 

2.5. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

2.5.1. Será divulgado edital de deferimento das inscrições, no quadro de avisos da sede BHCL, e seus extratos serão publicados no site da BHCL (bhcl.org.br). 

2.5.2. O candidato deverá acompanhar o edital, bem como a relação de candidatos deferidos para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição tenha sido 
indeferida ou processada, ele não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, NO PRAZO LEGAL, conforme determinado neste Edital. 

2.5.3. Se mantido o indeferimento ou o não processamento, o candidato será eliminado do Processo Seletivo.  

 
 

3 - DAS DISPOSIÇÕES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
3.1. Neste Processo Seletivo Público, não haverá previsão de vaga destinadas às pessoas portadoras de deficiência física, uma vez que o nº de vaga ofertada 
para o emprego é insuficiente para a aplicação do percentual previsto na legislação vigente. 
 

4 - DAS PROVAS 

 

4.1. Para o EMPREGO deste Edital, de Processo Seletivo constará de PROVA ESCRITA-OBJETIVA, será caráter CLASSIFICATÓRIO.  

4.1.1. As Provas Escritas serão compostas de questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica 
exigida e com as atribuições do emprego, contendo cada questão, 05 (cinco) alternativas identificadas pelas letras a, b, c, d,e. 

4.2. PROVAS – CONTEÚDOS - PONTUAÇÃO: 

4.2.1. Para os empregos de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE SOCIAL e ENFERMEIRO as provas objetivas, conforme quadro a seguir: 

 

PROVA CONTEÚDO 
Número de 
questões 

VALOR POR 
QUESTÃO 

N.ºTOTAL DE 
QUESTÕES 

PESO TOTAL 

Assistente Administrativo 

Português  05 

5,00 20 100,00 
Matemática 05 

Rotinas Administrativas e Políticas de 
Saúde 

10 

Assistente Social 

Português  05 

5,00 
 

20 100,00 
Matemática 05 

Política de Saúde e Política de Saúde 
Mental 

10 

Enfermeiro 

Português 05 

5,00 20 100,00 
Matemática 05 

Conhecimentos específicos e Saúde 
Coletiva 

10 

 
4.3. Candidatos portadores de necessidades especiais, que necessitarem de prova especial, deverão proceder a solicitação na forma do requerimento – 
ANEXO - IV. 
 
4.4. As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais, serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
4.5. Não haverá provas fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. 
 
4.6. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

4.7. Desde já, ficam os candidatos convocados a comparecerem com antecedência de 30M (trinta minutos) hora ao local das provas, munidos de caneta 

esferográfica azul ou preta ponta grossa. 

4.8. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade com foto, que originou a inscrição devidamente 

quitada.  

4.9. 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 em órgão policial, expedido há, no máximo 30 dias, ocasião em que poderá ser 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

4.10. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à 

assinatura do portador. 
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4.11. Não será admitido às provas, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início, em nenhuma hipótese haverá segunda 

chamada, seja qual for o motivo alegado. 

4.12. No recinto de provas não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo 

data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.) Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá 

depositá-lo na Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e poderá ser entregue ao fiscal, ficando depositado junto à mesa 

de fiscalização até o final das provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de 

fraude. 

4.13. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 

finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá compensação do 

tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata.  

4.14. Caberá como critério desclassificatório o não cumprimento das medidas de contingenciamento da COVID-19 no local da prova. 

 

 5 - DA PROVA ESCRITA-OBJETIVA 

 

5.1. Devido o estado de emergência em saúde pública pelo advento da pandemia SARS-CoV-2 a prova escrita/objetiva será aplicada dentro dos protocolos 
de biossegurança, o qual será disponibilizado aos participantes durante o processo de inscrição, sendo que a data da prova e o local dependerá da relação 
de inscritos para o dimensionamento dos participantes de maneira segura a fim de seguir os protocolos intersetorial de biossegurança e contingenciamento 
da COVID-19, norteados pelo Plano São Paulo, conforme decreto 64.994. O deferimento das inscrições será publicado no Mural da recepção da BHCL e no 
site da BHCL (bhcl.org.br). 

5.2. Os conteúdos e sugestões bibliográficas da prova escrita/objetiva do emprego são os constantes no ANEXO II desde Edital. 

5.3. NÃO SERÁ ENVIADO TELEGRAMA, CARTA OU MENSAGEM ATRAVES DE CORREIO ELETRONICO A CANDIDATO CONVOCANDO-O PARA A REALIZAÇÃO 
DAS PROVAS. 

5.4. A nota da prova escrita-objetiva será o número de acertos multiplicado pelo peso correspondente. 

5.5. Durante as provas não será permitida comunicação entre candidatos, nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas 
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

5.6. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco 
e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

5.7. O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para correção, devendo ser preenchido com bastante atenção. Ele não pode ser e não será 
substituído, em hipótese alguma, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e 
assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato no certame. 

5.8. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que 
contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível. 

5.9. Ao terminar a PROVA OBJETIVA, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de Respostas devidamente assinado, bem como o 
caderno de questões objetivas. 

5.9.1. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos cadernos de Questões a 
candidatos ou a instituição de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo Seletivo. 

5.10. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões. 

5.11. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Tornar-se culpado por manifestar ato impróprio ou descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 

b) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato ou terceiros, bem como se utilizando de livros, notas, impressos 
ou equipamentos não permitidos; 

c) Afastar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal. 

5.12. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou seja, lhe for entregue prova de outro emprego, ou 
anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação da questão, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que consultará a coordenação do Processo 
Seletivo, encaminhando solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior análise da banca examinadora.    

5.12.1. Tendo o candidato observado qualquer anormalidade prevista no item 5.12 deste edital, deverá manifestar-se no momento da prova, sob pena 
de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso. 

5.13. Ao final da prova escrita/objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar o fechamento do malote, bem 
como assinar a lista de término das provas, sendo liberados quando concluído. 

 

6 – DOS RECURSOS 

 
6.1. Será admitido recurso quanto: 
a) Da divulgação do edital de Abertura; 
b) Ao indeferimento ou não processamento de inscrição; 
c) À formulação das questões, e respectivos quesitos e gabarito das mesmas; 
d) Aos resultados parciais e finais do Processo Seletivo Público. 

6.2. Todos os recursos, deverão ser interpostos até 2 (dois) dias úteis, a contar da divulgação por edital, de cada evento.  

6.3. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os preceitos que seguem e serão dirigidos à Direção do Processo Seletivo, que 
encaminhará à apreciação da COMISSÃO ESPECIAL, designada para realização do Processo Seletivo.  
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6.4. Os mesmos deverão ser protocolados junto a Secretaria da BHCL, no horário de expediente ou seja das 9horas as 16horas, nos prazos marcados por 
Edital, na forma de requerimento, e deverão conter os seguintes elementos: 
a) Processo Seletivo de referência - Município; 
b) Nome completo, número de inscrição, RG e endereço; 
c) Emprego ao qual concorre; 
d) Argumentação lógica, consistente e circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos ou títulos, para as quais, em face às normas do certame, 
contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos, ou outra questão que 
demonstre a relevância do recurso; 
e) Razões do pedido, bem como o total dos pontos pleiteados. 

6.5. Recursos inconsistentes e /ou fora das especificações e prazos estabelecidas neste edital serão preliminarmente indeferidos.  

6.6. NÃO SE CONHECERÃO OS RECURSOS QUE NÃO CONTENHAM OS DADOS ACIMA E OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO, INCLUSIVE OS PEDIDOS DE 
SIMPLES REVISÃO DA PROVA OU NOTA. 

6.7. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital. 

6.8. A decisão da Direção do Processo Seletivo constitui ultima instância de recurso, sendo soberana em suas decisões razão pela qual não caberá recursos 
adicionais. 

6.9. As respostas dos recursos ficarão a disposição do candidato no setor de expediente da BHCL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo certo que seu 
deferimento ou indeferimento será informado através de edital apenas com o numero de protocolo e inscrição do candidato. 

6.10. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, de gabarito, oficial definitivo, do resultado das provas objetivas e discursiva, da 
pontuação final e classificação.   

6.11. Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Executora do Processo Seletivo, as mesmas serão consideradas 
como respondidas corretamente por todos candidatos, independente de terem recorrido.  

6.12. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração. 

 
 

7 - DA APROVAÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

7.1. A cada etapa do Processo Seletivo, será divulgada lista, contendo número de inscrição, nome e pontuação obtida, pelo candidato, por emprego, em 
ordem alfabética. 

7.2. A nota final, para efeito de classificação dos candidatos, será igual à soma das notas obtidas na Prova Escrita/Objetiva. 

7.3. A lista final de classificação do Processo Seletivo apresentará apenas os candidatos aprovados por ordem de classificação. 

7.4. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos. 

7.5. Na hipótese de igualdade no total de pontos entre os aprovados, o desempate de notas processar-se-á com os seguintes critérios: 
a) tiver maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos; 
b) tiver mais idade; 
c) para candidato (s) abrangido (s) pelo disposto na Lei Federal nº. 10741, de 01/10/2003 (“Estatuto do Idoso”), o primeiro critério de desempate será o de 
idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, aplicando-se, a seguir, se persistir o empate, os critérios da alínea “b”. 
 

8- DA CONTRATAÇÃO DO EMPREGO 

 

8.1 A contratação ao emprego obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final do candidato aprovado, NÃO GERANDO AO CANDIDATO 
APROVADO O DIREITO À CONTRATAÇÃO, SENDO CERTO QUE O CLASSIFICADO, NO PRESENTE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, SOMENTE SERÁ 
CONVOCADO POR ATO DISCRICIONARIO VINCULADO A CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO DA BHCL E PARA 
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 002/2016 CELEBRADO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CESARIO LANGE, DENTRO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMILIA. 

8.2. O candidato quando convocado deverá comparecer na Unidade de Recursos Humanos da BHCL, no dia e horário determinados na convocação, que será 
feita por telefone ou meio eletrônico (e-mail),sendo que o não comparecimento na data e horário supra mencionados na convocação será condicionado sob 
pena de caracterizar desistência irretratável à vaga. 

8.3. O Candidato terá 5 (cinco) dias para apresentar todos os documentos a contar da data de convocação, expirando os 5 (cinco) dias o candidato que não 
apresentar todos os documentos será automaticamente eliminado; 

8.4. O candidato que deixar de observar as condições e o prazo acima previsto perderá automaticamente a vaga, sendo convocado o candidato seguinte na 
ordem de classificação. 

8.5. Não será contratado ex-servidores públicos demitidos por justa causa, e/ou exonerados a bem do serviço público, em qualquer ramo da administração 
pública; bem como os candidatos que tenham sido condenados por crimes contra a Administração Pública. 

8.6. Poderão ser admitido servidores com vínculo de trabalho por prazo determinado ou contratação temporária, durante o prazo de validade do Processo 
Seletivo, sem prejuízo do oferecimento de ingresso definitivo, no emprego, observados os casos de acúmulo legal, de acordo com a Constituição Federal. 

8.7. Quando da contratação, os documentos de escolaridade obtidos no exterior serão aceitos, se revalidados de acordo com as normas legais vigentes. 
Estes documentos, bem como quaisquer outros obtidos no exterior, deverão estar acompanhados de tradução pública e juramentada. 

8.8. O Processo Seletivo terá validade por 2 (DOIS) anos a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável por mais 2 (DOIS) anos, a  critério da 
Administração da BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE . 

8.9. Fica advertido o candidato de que, no caso de admissão, a contratação para o emprego público só lhe será deferida no caso de exibirem: 

a) A documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo I deste Edital acompanhada de fotocópia.   

b) Declaração negativa de acumulação de mais de um cargo/emprego ou função pública, conforme disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, 
XVI e suas Emendas. 
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8.10. O candidato convocado será submetido a exame médico pré-admissional, caso seja considerado inapto para exercer a função, não será admitido, 
perdendo automaticamente a vaga. 

8.11. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da contratação, implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, 
anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Processo Seletivo. 

8.12. O candidato portador de necessidades especiais, se aprovado e classificado, será submetido a uma Junta Médica Oficial para a verificação da 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 

 
 
 

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. A inexatidão das informações, falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo 
Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

9.2. A BHCL, NÃO RECOMENDA e NÃO SE RESPONSABILIZA por nenhuma apostila confeccionada com textos relativos ao conteúdo de Provas ou 
Bibliografias sugeridas para este Processo Seletivo. 

9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela BHCL, através da Comissão Organizadora de Processo Seletivo. 

9.4. O presente edital estará disponível, bem como os demais editais, relativos às etapas deste Processo Seletivo, no quadro de avisos da PORTARIA DA 
BHCL, na Avenida São Paulo, nº 340 Vila Brasil Cesário Lange/SP, os seus extratos serão publicados no site BHCL (bhcl.org.br). 

9.5. Faz parte do presente Edital: 
Anexo I – Ficha de inscrição 
Anexo II – Atribuições do Cargo 
Anexo III - Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas; 
Anexo IV - Modelo de Requerimento – Necessidade de Prova Especial. 

 
Cesário Lange, 18 janeiro de 2021. 

 
 

BHCL 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARAEDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 01/2021 

 

 

Nº INSCRIÇÃO: __________________ 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ______/________/__________ Sexo: _____________________________  

 

Nacionalidade:_________________ Estado Civil:____________________  nº de Filhos___________ 

 

RG nº: ________________________________           CPF nº:_________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________________  

 

Nº:_____________               Bairro:__________________ Cidade:_____________________________ 

 

Telefone:_________________________  E-mail: ___________________________________________ 

 

Escolaridade:__________________________ Curso:_____________________________________ 

 

Conselho de Classe:__________________Candidato-me para vaga de: _________________________ 

 

Declaro conhecer e estar de acordo com as exigências no presente Edital nº 001/2021 

 
                                                               ______/_________/________ 

 

 

_____________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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ANEXO II 

 ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS 
 

EMPREGO 

 

ATRIBUIÇÃO 

Assistente administrativo a)Realizar atividades de administração geral, com atuação em todas as áreas administrativas, principalmente as 

referente à informação de sistemas, administração de recursos humanos, financeiros, orçamentários 

administrativos da BHCL, com a seguinte especificação: b) Efetuar atendimento ao público, interno e externo, 

prestando informações, preenchendo documentos, anotando recados, para obter ou fornecer informações; - 
Digitar ofícios, circulares, cartas, memorandos, quadros demonstrativos, boletins de frequência e outros, 

providenciando a reprodução, encadernação e distribuição, se necessário; c) Coletar dados diversos, 

consultando pessoas, documentos, transcrições, publicações oficiais, arquivos e fichários, efetuando cálculos 

para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; d) Organizar e/ou atualizar 

arquivos, fichários, pastas, planilhas e outros, classificando documentos por matéria, ordem alfabética ou outro 

sistema, para possibilitar controle dos mesmos; e) Codificar dados, documentos e outras informações e 

proceder à indexação de artigos, periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros; f) Efetuar a reprodução de 
cópias, operando a máquina copiadora, controlando o serviço de triagem, abastecendo e regulando a máquina e 

encadernando pequenos volumes; g) Elaborar redação mediana; h) Efetuar registros, preenchendo fichas, 

formulários, quadros, carteiras e outros, procedendo ao lançamento de livros, consultando dados em tabelas, 

gráficos, e demais demonstrativos, a fim de atender as necessidades do setor; i) Operar e zelar pelo uso 

adequado de equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, computadores, terminais de vídeo e outros; 

j) Executar outras tarefas correlatas.K) Digitar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos relacionados 

ao cadastro de pacientes e outros de acordo com as rotinas do serviço; l) Executar a conciliação diária dos 

procedimentos e registros de atendimento para subsidiar a elaboração do relatório estatístico mensal; m) 
Organizar a agenda de atendimento médico e técnico; n) Preparar, registrar e encaminhar documentos 

relacionados ao faturamento de consultas médicas; o) Prestar suporte administrativo a área técnica; p) Participar 

de reuniões periódicas conforme orientação da chefia ou instituição; 

Assistente Social a)Coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às equipes de Saúde da Família – SF sob a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS); b) Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário em 

conjunto com as equipes de SF na RAPS; c) Discutir e refletir permanentemente com as equipes de SF a 

realidade social e as formas de organização social dos territórios, bem como os potenciais fortalecimentos e 
desgastes, desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades e potencialidades na RAPS; d) 

Atenção às famílias de forma integral, em conjunto com as equipes de SF na RAPS, estimulando a reflexão 

sobre o conhecimento dessas famílias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e 

crises potenciais; Identificar no território, junto com as equipes de SF, valores e normas culturais das famílias e 

da comunidade que possam contribuir para o processo de adoecimento; e) Discutir e realizar visitas 

domiciliares com as equipes de SF, desenvolvendo técnicas para qualificar essa ação de saúde; f) Possibilitar e 

compartilhar técnicas que identifiquem oportunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na 
comunidade ou de estratégias que propiciem o exercício da cidadania em sua plenitude, com as equipes do 

Saúde da família e comunidade; Identificar, articular e disponibilizar, junto às equipes de SF, rede de proteção 

social na logica da RAPS; g) Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde; h) 

Desenvolver junto com os profissionais das equipes de SF estratégias para identificar e abordar problemas 

vinculados à violência, ao abuso de álcool e a outras drogas e demais demandas psicossociais; i) Estimular e 

acompanhar as ações de controle social em conjunto com as equipes de SF sob a ótica da RAPS; j) Capacitar, 

orientar e organizar, junto com as equipes de SF, o acompanhamento das famílias do Programa Bolsa-Família e 

outros programas federais e estaduais de distribuição de renda; k) Identificar e buscar as condições necessárias 
para a atenção domiciliar, no âmbito do serviço social; l) Implementar políticas sócio-assistenciais nas 

perspectivas de serviços de ação educativa, atuando no planejamento, assessoria e execução de programas e 

projetos vinculados à gestão de políticas sociais na Saúde Mental; m) Responder tecnicamente pelo trabalho 

junto aos órgãos competentes da classe; Executar outras atividades correlatas ao cargo; n) Dar suporte na 

construção de projetos terapêuticos singulares; o) Dar suporte na implantação e incorporação de novas práticas 

(grupos terapêuticos e educativos); p) Planejar, executar e avaliar ações que sejam pactuadas com as equipes de 

saúde da família, baseando-se no diagnóstico situacional de cada equipe, evitando-se ações irrelevantes ou 
secundárias pelas equipes apoiadas; q) Desenvolver o apoio matricial junto às equipes de saúde da família, 

oferecendo assim retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às unidades. r) Desenvolver ações em 

conjunto com as equipes de saúde da família nos programas e políticas de saúde como: Saúde na escola, Sisvan, 

Bolsa família, práticas integrativas e complementares, dentre outros; Fornecer suporte a famílias carentes no 

tocante à reintegração de doentes ao meio familiar e social; s) Dar suporte técnico para concessão do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC); t) Realizar o preenchimento adequado dos formulários dos sistemas de 

informação da atenção básica, tais como ESUS; Realizar, organizar, justificar e responder processos 

administrativos e judiciais que correspondam às demandas da Rede de Atenção Psicossocial e Saúde. 

ENFERMEIRO Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção 

e a recuperação da saúde individual ou coletiva; Desempenhar suas funções de acordo com a Portaria 2.436 de 

21 de Setembro de 2017, conforme a descrição das atribuições do enfermeiro na Atenção Primária em Saúde, 

em suma; Realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de 

enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais 

da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, 

usuários a outros serviços; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Planejar, 

gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; 
Contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros 

membros da equipe; e; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento 

da UBS. 
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ANEXO III 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 

01)EMPREGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de texto. Estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica. Substantivos e 
adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia: Classes de 

palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e suas flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. 

Elementos de comunicação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição, elementos da comunicação e 
funções da linguagem. MATEMATICA:1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, representação 

geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º grau, função polinomial 

do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. 4) Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, 
relações entre arcos, equações e inequações. 5) Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6) Matriz, determinante e 

sistemas lineares. 7) Análise Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10) Matemática Financeira: juros simples e compostos, descontos, taxas 

proporcionais; razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o 
preço de venda. 11) Geometria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos, 

unidades de medida. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12) Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide, cilindro, cone, 

esfera. Elementos, classificação, unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio lógico. 14) Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações 
cotidianas.ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA SAÚDE: Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções 

administrativas: planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional. Comportamento organizacional. Rotinas administrativas: técnicas de 

arquivo e protocolo. Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: conceito, importância, condições do trabalho. Técnicas administrativas e 
organizacionais. Delegação de poderes; centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação. Redação oficial e técnica. Etiqueta no trabalho. 

Ética. Relações humanas: trabalho em equipe; comunicação interpessoal; atendimento ao público. Qualidade no atendimento. Qualidade de vida no trabalho. 

Legislação: Constituição da República Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais; dos Direitos e Garantias Fundamentais (dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; dos Direitos Sociais; da Nacionalidade; dos Direitos Políticos); da União; da Administração Pública (Disposições Gerais; dos 

Servidores Públicos); Políticas de Saúde: Princípios organizativos e doutrinários do SUS;LEI 8.080 de 1990; Decreto 7508 de 2011.  
 

BIBLIOGRAFIA NORTEADORA 
 

1. Anesi, K. N. (2018). A importância dos processos para a eficiência das rotinas administrativas: com foco na gestão do conhecimento. 
2. Livros didáticos de Português e Matemática 

3. Brasil. Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União 1990; dez 31 
4. Brasil. Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União 1990; set 20.  

5. Brasil. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União 2011; 29 jun. 

6. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Elsevier Brasil, 2008. 
7. RÊGO, Kleber N. Representação gráfica de rotinas administrativas. Revista de Administração de Empresas, v. 12, n. 1, p. 99-105, 1972. 

8. Decreto n. 3.507, de 13 de junho de 2000. Dispõe sobre o estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado aos cidadãos pelos 

órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 14 jun. 2000. Disponível em: http://morangorj.dataprev.gob.br/sislex/pagins/23/2000/3507.htm. Acesso em: 09 set. 2006. 

9. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia. Belo Horizonte: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1998. 

10. MEDEIROS, Walter. Qualidade no atendimento. Disponível em: http://paginas.terra.com.br/arte/cordel/atendimento02_ServPub.htm. Acesso em: 
09 set 2006. 

11. SILVA, Pedro GabrilKenne. O papel do controle interno na administração pública. Disponível em: http://www.ufrgs.br/necon/pciap.pdf. Acesso 

em: 19 jun. 2006. 
12. 1993. WADDELL, Harold R. Manual de auditoria. São Paulo: Atlas, 1982. 

13. CARDOSO, Julio César e LUZ, André Ricardo. Os arquivos e o sistema de gestão da qualidade. Disponível em: Arquivística. net – 

www.arquivística.net, Rio de Janeiro, v.1, n.1, p.51-64, jan./jun. 2005. Acesso em: 14/12/2006. 
 

02) ASSISTENTE SOCIAL 
 

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de texto. Estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica. Substantivos e 

adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia: Classes de 

palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e suas flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. 
Elementos de comunicação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição, elementos da comunicação e 

funções da linguagem. MATEMÁTICA:1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, representação 

geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º grau, função polinomial 
do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. 4) Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, 

relações entre arcos, equações e inequações. 5) Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6) Matriz, determinante e 

sistemas lineares. 7) Análise Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10) Matemática Financeira: juros simples e compostos, descontos, taxas 
proporcionais; razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o 

preço de venda. 11) Geometria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos, 

unidades de medida. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12) Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide, cilindro, cone, 
esfera. Elementos, classificação, unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio lógico. 14) Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações 

cotidianas.CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:Noções de políticas públicas Sociais; 2. Procedimentos profissionais, métodos de ação do Serviço Social; 

3. Código de Ética profissional dos Assistentes Sociais; 4. Conhecimento da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e do Estatuto do Idoso; 5. Noções básicas de Transtornos Mentais. História, Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; 6. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; 7. Política Nacional de Saúde Mental; 8. Projeto Ético Político do Serviço Social; 9. Assistência Social como 

garantia de direitos: seguridade social (saúde, assistência social e previdência); 10. Atuação do Assistente Social junto ao CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social); 11. Legislação Previdenciária 12. Rede de Atenção Psicossocial; 13. Abordagem do Assistente Social em Saúde Mental. 14. Reforma 

Sanitária 14. Reforma Psiquiátrica 

 
BIBIOGRAFIA NORTEADORA 
 

1. AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. SciELO-Editora FIOCRUZ, 2007;  
2. BUENO, Austregésilo Carrano. Canto dos malditos:[uma história verídica que inspirou o filme Bicho de sete cabeças].  



BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE 
---Fundada em 07/07/1977--- 

 

Registrado sob Nº 57 do Livro A do Cartório de Registro da Comarca de Tatuí 
CNPJ 50.351.626/0001-10 

AVENIDA SÃO PAULO, 340 – VILA BRASIL – FONE (0XX15) 3246-1410 – CEP 18.285-000 – CESÁRIO LANGE-SP 

 

9 

 

3. Soares CB, Campos CMS. Fundamentos de saúde coletiva e ocuidado de enfermagem. Barueri. Editora Manole; 2013. 

4. IAMAMOTO, Marilda Vilela. O serviço Social na Contemporaneidade. São Paulo: Cortez. 
5. IAMAMOTO, Marilda Vilela. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez. 

6. GARCIA, Marcos Roberto Vieira. A mortalidade nos manicômios da região de Sorocaba e a possibilidade da investigação de violações de direitos 

humanos no campo da saúde mental por meio do acesso aos bancos de dados públicos. Revista Psicologia Política, v. 12, n. 23, p. 105-120, 2012. 
7. MARTINELLI, Maria Lucia. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez. 

8. Mateus MD. Políticas de Saúde Mental. Instituto de Saúde. 2013. 

9. ARMANI, Domingos. Como Elaborar Projetos: guia prático para elaborar e gestão de projetos sociais.Porto Alegre: Tomo Editorial. 
10. NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós – 64. SãoPaulo: Cortez. 

11. SPOSATI, Aldaíza. Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras. São Paulo: Cortez. 
12. SPOSATI, Aldaíza. A Menina LOAS: um processo de reconstrução da Assistência Social. São Paulo.Cortez. 

13. Estatuto do Idoso 

14. Estatuto da Criança e do adolescente 
15. BRASIL. Lei n° 8.662 de 7 de julho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras 

16. providencias. 

17. BRASIL. Decreto n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999 – Regulamenta a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 
18. 1989, dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

19. BRASIL Lei n° 10.741 de 1° de outubro de 2003. Dispõe o Estatuto do Idoso e dá outras providências 
 

 

03) ENFERMEIRO 
 

PORTUGUÊS: Compreensão e interpretação de texto. Estrutura do parágrafo. Ortografia. Acentuação gráfica. Pontuação. Divisão silábica. Substantivos e 
adjetivos (gênero, número e grau). Verbos (tempos e modos). Fonética e Fonologia: Encontros vocálicos e consonantais. Dígrafos. Morfologia: Classes de 

palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e suas flexões; advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. 
Elementos de comunicação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos de composição, elementos da comunicação e 

funções da linguagem.  MATEMÁTICA: 1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, representação 

geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, exponencial, logarítmica, trigonométrica. 3) Funções: função polinomial do 1º grau, função polinomial 
do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. 4) Trigonometria: triângulo retângulo, triângulos quaisquer, ciclo trigonométrico, 

relações entre arcos, equações e inequações. 5) Sequências numéricas: progressão aritmética (PA) e progressão geométrica (PG). 6) Matriz, determinante e 

sistemas lineares. 7) Análise Combinatória. 8) Probabilidade. 9) Estatística. 10) Matemática Financeira: juros simples e compostos, descontos, taxas 
proporcionais; razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo e decréscimos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o 

preço de venda. 11) Geometria Plana: ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, polígonos regulares inscritos e circunscritos, 

unidades de medida. Propriedades, perímetro e área. Teoremas de Tales e Pitágoras. 12) Geometria Espacial: poliedros, prismas, pirâmide, cilindro, cone, 
esfera. Elementos, classificação, unidades de medidas, áreas e volume. 13) Raciocínio lógico. 14) Aplicação dos conteúdos anteriormente listados em situações 

cotidianas. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:Ética de Enfermagem; Legislação Profissional; Organização Das Redes Assistenciais; Educação 

Permanente Saúde Pública; Fundamentos da Saúde Coletiva; Autocuidado; Cadernos de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Mental; Rede de Atenção 

Psicossocial; Prevenção e Promoção à Saúde e Segurança do Paciente; Política Nacional De Humanização e Promoção da Saúde; Projeto Terapêutico 

Singular; Políticas Públicas de Saúde e Saúde da Família; Matriciamento;Sistemas de Informação em Saúde; Vigilância Epidemiológica; Vigilância Sanitária; 

Vigilância Ambiental; Vigilância de Saúde do trabalhador; Planejamento e Organização do Serviço de Saúde; Regulação da Assistência na Atenção Básica; 
Estratégias da Saúde da Família e PACS Programas de Saúde; Consulta De Enfermagem; Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis; Doenças Crônicas; 

Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s/AIDS); Imunização; Rede De Frios; SUS - Sistema Único de Saúde; Pacto Pela Vida e em Defesa 

do SUS; Processo de Enfermagem; Assistência de Enfermagem; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Fundamentos de Enfermagem Linha de 
Cuidados das Gestantes, Diabéticos, Hipertensos, Idosos Saúde do Trabalhador Saúde, da Criança Puericultura; Biossegurança. 
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ANEXO IV 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE - BHCL 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL 

 

Nome do candidato: ________________________________________________________ 

 

Nº da inscrição: _______________Emprego: _______________________________________ 

Vem REQUERER  prova especial devido o mesmo ser PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial, em caso positivo, discriminar o tipo 

de prova necessário) 

 

NECESSITA DE PROVA ESPECIAL 

(   ) Prova em Braile 

(   ) Prova Ampliada – Fonte Times New Roman (     ) 

(   ) Acomodações _______________________________________________ 

(   ) Outros (descrever a condição):_____________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________ 

 
 

Cesário Lange, ___ de __________ de 2021. 

 

 

  _________________________________ 

Assinatura do Candidato   

 

 

 

 

 

 

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a este requerimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


