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EDITAL NORMATIVO RETIFICADO 

SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA, Prefeita do Município de Ribeirão do sul, no uso de suas 

atribuições legais, em observação ao artigo 37, IX da Constituição Federativa de 1988, TORNA 

PÚBLICO o presente Edital de Abertura de Processo Seletivo nº 01/2021 para a Contratação 

Temporária de Dentista ESF, Enfermeiro ESF, Vigilante Sanitário, Merendeira, Auxiliar de 

Serviços Gerais, Agente Comunitário de Saúde e Motorista, para atuarem na Prefeitura 

Municipal de Ribeirão do Sul, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas 

neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo nº 01/2021 serão de 

responsabilidade da empresa ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA 

SILVA ME, empresa inscrita no CNPJ nº 22.538.299/0001-75 e CNAE nº 74.90-1-99, e o 

acompanhamento e a fiscalização serão efetuados pela Comissão para Acompanhar a 

realização de Concursos e Seleções Públicas da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 

nomeada conforme Portaria nº 2.473 de 08 de agosto de 2021. 

1.2 As provas serão aplicadas no Município de Ribeirão do Sul/SP, em local a ser definido em 

edital próprio após a finalização das inscrições. 

1.3 O presente Processo Seletivo Temporário destina-se ao provimento de vagas dos Cargos 

Públicos constantes nas Tabela 1 e Tabela 2 desta seção, com vagas existentes ou que 

vieram a ser criadas dentro do prazo de sua validade. 

1.4 Edital Normativo retificado e consolidado através da errata nº 01 publicada no dia 10 

de setembro de 2021. 
1.5 Os Cargos Públicos, o total das vagas, o vencimento (R$), os requisitos exigidos e a 

jornada semanal de trabalho (horas) são os estabelecidos na tabela que segue: 

  Tabela 1: 
ESCOLARIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                       TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 23,50 

CARGO VAGAS PcD VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS PARA A FUNÇÃO 

 Agente Comunitário de Saúde 01+ CR* P.E.L** R$ 1.100,30 40h 

Ensino Fundamental 

Completo – Curso introdutório de 

formação inicial e continuada de Agente 

Comunitário de Saúde – Possuir CNH 

categoria “B” e ter residência no município 

de Ribeirão do Sul 

  Merendeira I 01+ CR* P.E.L** R$ 1.100,30 40h 
Ensino Fundamental 

Incompleto. 

  Motorista I 01+ CR* P.E.L** R$ 1.264,35 40h 
Ensino Fundamental 

Incompleto e CNH categoria D. 

 Serviços Gerais 
 

01+ CR* P.E.L** R$ 1.100,30 40h 
Ensino Fundamental 

Completo. 
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Visitador Sanitário 
 

01+ CR* P.E.L** R$ 1.165,02 40h 
Ensino Fundamental 

Completo. 

   *CR – Cadastro Reserva. 

   ** Percentual Estabelecido pela Legislação 

 

Tabela 2: 
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR                                                                                                                 TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 43,50 

CARGO VAGAS     PcD VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REQUISITOS PARA A FUNÇÃO 

 Dentista ESF CR* P.E.L** R$ 3.601,38 40h 

Ensino Superior Completo em 

Odontologia com registro no 

CRO – Conselho Regional de 

Odontologia de sua jurisdição. 

 Enfermeiro ESF CR* P.E.L** R$ 3.578,73 40h 

Ensino Superior Completo em 

Enfermagem e Registro em 

Conselho Regional de 

Enfermagem. 

   *CR – Cadastro Reserva. 

   ** Percentual Estabelecido pela Legislação. 

 

1.6 As atribuições dos Cargos Públicos estão especificadas no ANEXO I. 

1.7 O candidato nomeado prestará serviços junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, 

dentro das normas estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.495/2012. 
 

2.  DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site 

https://portal.alphaselecoes.com.br/ no período de 03 de setembro de 2021 até o dia 17 de 

setembro de 2021, devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 

a) Acessar o site https://portal.alphaselecoes.com.br/, clicar no ícone “CLIQUE AQUI” 

e com isso será redirecionado para o acesso às inscrições. Após isso, deverá clicar 

em “ÁREA DO CANDIDATO” e realizar o seu cadastro. Caso já possua cadastro, 

deverá realizar o login para inscrição. Uma vez acessado na Área do Candidato, 

deverá clicar em PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIBEIRÃO DO SUL - SP.  

b) Em seguida, selecionar o CARGO PÚBLICO pretendida e clicar em “INSCRIÇÃO”. 

Logo depois, clicar em “continuar”.  

c) Preencher atentamente todos os campos corretamente (eventuais erros são de 

inteira responsabilidade do candidato) e clicar em “FINALIZAR INSCRIÇÃO”.  

d) Na sequência, IMPRIMIR o Boleto Bancário para pagamento e promover o 

pagamento equivalente ao valor da inscrição do Processo Seletivo, em qualquer 

agência bancária, correspondente bancário autorizado ou lotérica. Não serão aceitas 

https://portal.alphaselecoes.com.br/
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transferências bancárias, depósito em conta e pagamento por agendamento fora do 

prazo estabelecido no Edital. A inscrição paga por meio de cheque somente será 

considerada quitada após a respectiva compensação. O candidato que não efetivar 

o pagamento do valor da inscrição até a data de vencimento do boleto bancário terá 

sua inscrição automaticamente indeferida. O pagamento após a data de vencimento, 

se aceito pela Instituição Financeira, implica o cancelamento da inscrição e a não 

restituição do valor pago.  

e) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-

se de que preencheu todos os requisitos exigidos para a participação no Processo 

Seletivo, pois uma vez paga a taxa, esta, só será restituída em caso de revogação 

ou cancelamento do certame, pela própria Administração da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP.   

2.1.2. O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da 

taxa de inscrição estabelecida no edital terá o pedido de inscrição invalidado. 

2.1.3. As PESSOAS COM DEFICIÊNCIA inscritas no Processo Seletivo deverão apresentar, 

através da “ÁREA DO CANDIDATO”, no site https://portal.alphaselecoes.com.br/, até o 

último dia do prazo das inscrições, por meio de cópia digitalizada, o respectivo LAUDO 

MÉDICO, constando o CID – Classificação Internacional de Doença, atestando a espécie e 

o grau ou nível da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova, 

em arquivo no formato digital (*.pdf), bem como formular pedido de condição especial para 

a prova, caso necessite, até o último dia de inscrição e/ou pagamento. 

2.1.4. A não solicitação de prova especial pelo candidato comprovadamente portador de 

deficiência eximirá a empresa organizadora de qualquer providência. 

2.1.5. Não serão considerados válidos os Laudos Médicos apresentados, por qualquer outra 

forma, fora do dia e horário estabelecidos, devendo ser exclusivamente apresentados por 

meio digital, na “ÁREA DO CANDIDATO”, sendo julgada indeferida a inscrição na 

condição de pessoa com deficiência o não atendimento ao previsto nesse Edital. 

2.1.6. Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile, desde que 

demonstrem sua condição nos termos do item 2.1.13, e suas respostas deverão ser 

transcritas também em Braile. Referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da 

aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos 

deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, desde que solicitadas 

na ÁREA DO CANDIDATO, por ocasião da sua inscrição, com tamanho e letra 

correspondente a corpo 24. 



 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 – EDITAL Nº 02/2021 

 

4 
 

2.1.7. O Candidato se responsabiliza inteiramente pela veracidade do(s) Laudo(s) Médico(s) 

apresentados, tanto no âmbito criminal, cível e administrativo. 

2.1.8. Com a HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, seguindo o CRONOGRAMA previsto no 

ANEXO I, será publicado o ENSALAMENTO onde os candidatos deverão conferir se suas 

inscrições foram efetivadas. Em caso de indeferimento da inscrição, o candidato deverá 

questionar o motivo por meio de Recurso, dentro do prazo previsto no CRONOGRAMA, na 

“ÁREA DO CANDIDATO”, nos termos estabelecidos no item 12 do presente Edital. 

2.1.9. A ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME não se 

responsabiliza por falhas de acesso do candidato durante sua inscrição, via internet, não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, desconhecimento de informática 

dos candidatos, falhas de comunicação com a rede, bem como outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição 

via internet implicará na não efetivação da inscrição. 

2.1.10. A ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME não se 

responsabiliza por erros de dados no preenchimento da ficha de inscrição prevista no site, 

sendo a mesma de inteira e total responsabilidade do candidato, inclusive no dever de 

efetuar eventuais correções dos dados informados. 

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. São requisitos necessários para o candidato, devidamente aprovado e classificado no 

Processo Seletivo HOMOLOGADO: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12, da Constituição Federal. 

b) Ter até a data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos, gozar de boa Saúde 

Física e Mental, estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, 

estar quite com o Serviço Militar.  

c) Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 

d) Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que 

preenche todos os requisitos exigidos para o Cargo Público, constantes do presente 

Edital, sob pena de perda do direito à vaga.  

e) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço 

público", mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera 

governamental; não ter sido condenado por crime contra o patrimônio público ou 

administração pública, bem como não registrar antecedentes criminais. 

f) Não estar em exercício de Cargo Público, função ou emprego público, de acordo 

com o previsto nos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal, alterados 

pelas Emendas Constitucionais n° 19 e 20. 
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g) Não estar aposentado em decorrência de Cargo Público, função ou emprego 

público, de acordo com o previsto nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do artigo 37, 

da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n° 19 e 20 

h) Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá 

apresentar, por meio de cópia simples e com a apresentação do original, além dos 

documentos constantes no presente Edital relacionados ao Cargo Público disputado, 

os seguintes documentos: Título Eleitoral e comprovante de votação na última 

eleição, ou procedido à justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, 

CPF, Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, uma foto 3x4, declaração de não 

ocupar Cargo Público e remunerado, conforme previsto na Constituição Federal de 

1988, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais, 

sob pena de perda do direito à vaga e à nomeação. 

 

3.2. Após a apresentação dos documentos previstos no item 3.1. e os títulos eventualmente 

relacionados ao Cargo Público, o candidato aprovado passará por uma avaliação médica 

de forma a comprovar sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições do Cargo 

Público. 

3.3. O não atendimento dentro do prazo estipulado na convocação ou a manifestação por 

escrito de desistência implicará na exclusão definitiva do candidato deste Processo 

Seletivo, sem qualquer alegação de direitos futuros. 

3.4. Os remanescentes formarão listagem onde poderão ser reaproveitados em caráter 

temporário por meio de edital próprio, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, à 

medida que a vaga for disponibilizada na ocorrência de demissão, licenças saúde etc. 

4. DA CANDIDATA LACTANTE 

 

4.1. Às candidata que tiver necessidade de amamentar crianças de até seis meses de idade 

durante a realização das provas, além de solicitar o Atendimento Especial para tal fim no 

formulário de inscrição, deverá apresentar  através da “ÁREA DO CANDIDATO” durante o 

período de inscrição a cópia digitalizada simples da certidão de nascimento da criança 

conforme orientações no site https://portal.alphaselecoes.com.br/ na “ÁREA DO 

CANDIDATO”  

4.2. A candidata deverá levar um(a) acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 

finalidade e que será responsável pela guarda da criança.  

4.3. As crianças poderão ser amamentadas por até 30 (trinta) minutos a cada período de 2 

(duas) horas. 

4.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  

https://portal.alphaselecoes.com.br/
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4.5. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova.  

4.6. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e 

de razoabilidade. 

Atenção: O acompanhante não poderá ficar circulando pelas dependências do prédio durante a aplicação da 

prova. Caso não venha a respeitar as regras aqui estabelecidas poderá ser retirado do ambiente juntamente com a 

criança. 

5. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S) 

 

5.1. Os candidatos com Necessidades Especiais temporárias ou permanentes para realização 

das provas poderão requerê-las, através do site https://portal.alphaselecoes.com.br/ na 

“ÁREA DO CANDIDATO” durante o período de inscrição, informando as condições 

especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da 

prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, 

etc.), transcritor ou outras condições as quais deverão estar claramente descritas no 

processo de inscrição. 

5.2. A solicitação da condição especial para prestar a(s) prova(s) deverá vir acompanhada de 

Laudo Médico, expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período 

designado para as inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – 

CID, da doença que acomete o candidato, bem como a justificativa de necessidade da 

condição pleiteada pelo candidato. 

5.3. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições estabelecidas neste 

Capítulo, implicará a perda do direito de atendimento à condição especial. 

5.4. O candidato que não fizer a solicitação de condição especial durante o período de inscrição 

bem como conforme o estabelecido nos itens 5.1. e 5.2. deste Edital, não terá as condições 

especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado. 

5.5. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da(s) prova(s) 

serão publicadas no site da ALPHA CONCURSOS (https://portal.alphaselecoes.com.br/), 

devendo o candidato acompanhar as publicações. 

5.6. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da(s) 

prova(s) caberá recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 04 

(quatro) dias úteis após a data da publicação. 

5.7. O resultado da análise do recurso contra o indeferimento do pedido de condição especial 

para realização da(s) prova(s) será divulgado oficialmente no site da ALPHA 

CONCURSOS (https://portal.alphaselecoes.com.br/).  

https://portal.alphaselecoes.com.br/
https://portal.alphaselecoes.com.br/
https://portal.alphaselecoes.com.br/
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5.8. Qualquer solicitação, após o período de inscrição, o candidato deverá entrar em contato 

com a ALPHA CONCURSOS (https://portal.alphaselecoes.com.br/) -  através do 

Atendimento ao Candidato por meio do canal de Contato no site da ALPHA CONCURSOS, 

nos dias úteis, das 8 às 18 horas, para cientificar-se dos detalhes para o atendimento 

especial.  

5.9. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e 

da viabilidade do pedido. 

6. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – (PcD) 

 

6.1. A participação de candidatos com deficiência no presente Processo Seletivo observará as 

regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal n° 

3.298/1999.   

6.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no artigo 4º, incisos I a V, do Decreto Federal nº 3.298/99 com as alterações 

dadas pelo Decreto n° 5.296 de 2 de dezembro de 2.004. 

6.3. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo 

Seletivo, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições 

do Cargo Público a ser preenchido, à base de 5% (cinco por cento) do cargo aberta para o 

qual concorre, sendo desconsideradas as frações inferiores a 0,5 (meio) e arredondadas 

para maior as frações iguais ou superiores. 

6.4. Não havendo pessoa com deficiência aprovada, as vagas ficarão liberadas para os demais 

candidatos.  

6.5. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do Cargo Público 

pretendido são compatíveis com sua deficiência. 

6.6. O candidato que se declarar pessoa com deficiência concorrerá em igualdade de condições 

com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, data, horário e 

local de realização das provas. 

6.7. Para concorrer às vagas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da 

inscrição, declarar ser pessoa com deficiência, indicar que deseja concorrer às referidas 

vagas e especificar a(s) deficiência(s).  

6.8. Para concorrer como pessoa com deficiência, o candidato deverá especificar, na inscrição, 

no campo “Deficiência”, a condição de deficiente, informando o CID, observando o disposto 

no artigo 4º e incisos do Decreto Federal nº 3.298/99, e, no período das inscrições, deverá 

no processo de inscrição: 

https://portal.alphaselecoes.com.br/


 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 – EDITAL Nº 02/2021 

 

8 
 

a) Escolher para qual cargo deseja se inscrever e clicar na solicitação participar da 

Vaga especial para PcD (Pessoas com Deficiência). 

b) Anexar laudo médico original digitalizado em formato (*.pdf), atestando a espécie e o 

grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

classificação Internacional de Doença – CID, expedido no prazo máximo de 12 

(doze) meses antes do término do período designado para as inscrições. 

c) Solicitação, se necessário, requerendo tempo e/ou tratamento diferenciado para 

realização da(s) prova(s), especificando as condições técnicas e/ou prova especial 

que necessitará, conforme laudo médico encaminhado. 

6.9. O candidato deficiente visual: deverá solicitar durante a inscrição, a necessidade ou não de 

confecção de prova especial ou a necessidade de leitura de sua prova, inclusive de tempo 

adicional para sua realização. 

6.10. Aos deficientes visuais: 

 

a) Ao deficiente visual (cego): serão oferecidas provas no sistema braile, desde que 

solicitadas dentro do prazo de inscrição, e suas respostas deverão ser transcritas em 

braile e para a folha de respostas por um fiscal designado para tal finalidade (fiscal 

transcritor). 
b) O referido candidato deverá levar para esse fim, no dia da aplicação das provas, 

reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban. 
c) Aos candidatos com baixa visão: serão oferecidas provas ampliadas. Essas poderão 

ser confeccionadas no tamanho de fonte 24. 

6.11. O candidato com deficiência auditiva: deverá indicar, em sua inscrição, se necessitará 

de: 

a) Intérprete da LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais; 
b) Autorização para utilização de aparelho auricular. 

 

6.12. Caso o candidato use aparelho auditivo, deverá constar essa utilização no parecer de 

médico especialista, bem como informado durante a inscrição. 

6.13. O candidato com deficiência física deverá indicar, em sua inscrição, se necessitará de: 

a) Mobiliário adaptado; 

b) Auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas. 
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6.14. Os documentos digitalizados anexados na área do candidato conforme descrito na alínea 

“b” do item. 6.8 devem estar legíveis e que permitam o acesso dos avaliadores. 

6.15. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo 

corrompido. 

6.16. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por 

quaisquer formas que não a especificada neste Edital. 

6.17. O candidato que, dentro do período das inscrições, deixar de declarar ser deficiente ou 

aquele que se declarar, mas não atender aos dispositivos mencionados no item 6.8, deste 

Capítulo, não será considerado pessoa com deficiência, para fins deste Certame, não terá 

prova especial preparada e/ou a condição específica para realização da (s) prova(s). 

6.18. Pessoa com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não 

poderá interpor recurso em favor de sua condição, seja qual for o motivo alegado. 

6.19. O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e 

da viabilidade do pedido. 

6.20. A divulgação da relação de solicitações de inscrições deferidas e indeferidas para a 

concorrência neste Certame como pessoa com deficiência será publicada no site da 

ALPHA CONCURSOS (https://portal.alphaselecoes.com.br/) devendo o candidato 

acompanhar a referida publicação. 

6.21. Os candidatos que tiverem indeferimento em sua inscrição como pessoa com deficiência 

e/ou indeferimento de condição especial para a realização da(s) prova(s), poderão interpor 

recurso no prazo de até 04 (quatro) dias úteis após a publicação.  

6.22. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado, no item anterior, será 

responsável pelas consequências advindas de sua omissão.  

6.23. A análise de recurso contra o indeferimento de inscrição na condição de pessoa com 

deficiência e/ou da condição especial para a realização das provas terá data prevista para 

sua divulgação publicada no site da ALPHA CONCURSOS 

(https://portal.alphaselecoes.com.br/). Após esta data fica proibida qualquer inclusão ou 

exclusão de candidato da lista especial.  

6.24. O candidato que tenha tido deferida sua inscrição como pessoa com deficiência, se 

classificado, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu nome constante da 

Lista de Classificação Especial.  



 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 – EDITAL Nº 02/2021 

 

10 
 

6.25. O candidato que tenha tido deferida sua inscrição como pessoa com deficiência se 

aprovado neste Processo Seletivo, quando convocado, deverá (munido de documento de 

identidade original) submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos indicados pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP, com a finalidade de verificar se a 

deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 

e suas alterações, observadas as seguintes disposições. 

6.26. O candidato que tenha tido deferida sua inscrição como pessoa com deficiência deverá 

comparecer à perícia médica, se for o caso, munido de:  

a) Original de um documento de identificação;  

b) Laudo médico (original ou cópia autenticada) circunstanciado que ateste a espécie e 

o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID);  

c) Demais documentos e exames que comprovem a(s) sua(s) deficiência(s) e/ou outros 

documentos estabelecidos no edital de convocação para a realização da perícia 

médica.  

6.27. Os candidatos serão convocados para realização da perícia médica, quando for o caso, por 

meio de Edital, publicado no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - 

SP (https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br/). 

6.28. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato na perícia médica.  

6.29. Os respectivos resultados da perícia médica, serão publicados no site da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP (https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br/). 

6.30. Havendo parecer médico oficial contrário à condição de deficiente, o nome do candidato 

será excluído da listagem correspondente.  

6.31. Será eliminado da lista de pessoas com deficiência (lista especial) o candidato, cuja 

deficiência assinalada na Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus 

incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, ou aquele que não comparecer 

na perícia médica, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.  

6.32. Não ocorrendo inscrição neste Processo Seletivo ou classificação de candidatos com 

deficiência, será elaborada somente a Lista de Classificação Definitiva Geral.  



 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 – EDITAL Nº 02/2021 

 

11 
 

6.33. Os candidatos constantes da lista especial (candidatos com deficiência) serão convocados 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP, quando da convocação, 

para exame médico admissional, com finalidade de avaliação da compatibilidade entre as 

atribuições do cargo e a deficiência declarada, sendo sua posse indeferida, caso o 

candidato apresente deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo.  

6.34. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a 

perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas a deficientes.  

6.35. Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser apresentada como 

motivo para justificar a concessão de readaptação do cargo, bem como para a 

aposentadoria por invalidez. 

7. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 

7.1. O Processo Seletivo seguirá as seguintes fases: 

CARGO PÚBLICO FASE I FASE II 

 

Agente Comunitário de Saúde 

Serviços Gerais 

Visitador Sanitário 

 

PROVA OBJETIVA ----------------- 

 

Motorista I 

Merendeira I 

 

PROVA OBJETIVA PROVA PRÁTICA 

Dentista ESF 

Enfermeiro ESF 
PROVA OBJETIVA PROVA DE TÍTULOS 

 

7.2. A Prova Objetiva será aplicada de acordo com a distribuição dos candidatos em 1(um) 

turno conforme a seguir: 

 

PROVA DIA 10/10/2021 

MANHÃ 

INÍCIO DAS PROVAS: 9h 

TARDE  

INÍCIO DAS PROVAS: 14h 

 

Agente Comunitário de Saúde 

Dentista ESF 

Enfermeiro ESF 

Merendeira I 

 

 

Serviços Gerais 

Visitador Sanitário 

Motorista I 
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7.3. Os locais de realização das provas objetivas serão confirmados por meio de Edital próprio 

de convocação, e será afixado no local de costume da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO DO SUL - SP (https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br/) e no site 

https://portal.alphaselecoes.com.br/, com antecedência mínima de 3 (três) dias. 

7.4. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na 

cidade, com fundamento no item 1.2, a ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA 

BARROS DA SILVA ME e a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP 

poderão alterar horários das provas, locais ou até mesmo dividir a aplicação das provas em 

mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações 

oficiais e por meio do site da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP e da 

empresa organizadora. Eventual adiamento ou qualquer alteração com relação a data da 

prova não confere ao Candidato a restituição da taxa paga. 

7.5. A Prova Objetiva conterá 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C, D), para cada uma delas, tendo para cada questão uma única 

alternativa correta, valendo 2,50 (dois e meio) pontos cada questão, totalizando 100 

pontos, em atenção ao CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ANEXO III). 

7.6. A duração da prova será de 03 (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da 

Folha de Respostas, com início e término a ser oportunamente divulgado por ocasião da 

publicação do Edital de Convocação para as Provas, segundo o CRONOGRAMA previsto 

no ANEXO I. 

7.7. O Local da aplicação da Prova será igualmente divulgado no Edital de Convocação, sendo 

que os PORTÕES serão FECHADOS com 15 (quinze) minutos de antecedência do início 

da prova objetiva, e o candidato que comparecer após esse horário será automaticamente 

DESCLASSIFICADO do Processo Seletivo. 

7.8. O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima sugerida de 

1 (uma) hora, munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha, 

Protocolo de Inscrição e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS COM FOTO NO 

ORIGINAL:  

 

a) Cédula de Identidade RG;  

b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;  

c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;  

d) Certificado Militar;  

e) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97;  

f) Passaporte.  
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7.9. Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do Processo Seletivo: 

qualquer espécie de consultas bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou 

utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, 

agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, mp3 player, notebook, 

palmtop, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, 

bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 

similares. 

7.10. Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (que deve ser desligado), serão 

guardados em sacos plásticos fornecidos pela empresa ALPHA CONCURSOS - IMARA 

CRISTINA BARROS DA SILVA ME, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o 

candidato irá se sentar. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos 

deverão ser colocados no chão sob a guarda do candidato. Todos os pertences serão de 

inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na sala de provas 

portando qualquer dos pertences acima será excluído do Processo Seletivo. 

7.11. Após adentrar na sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 

qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente 

acompanhado do Volante, designado pela Coordenação do Processo Seletivo.  

7.12. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, somente após 1 (uma) 

hora do horário previsto para o início da aplicação, devendo entregar ao Aplicador de Sala 

o caderno de questões e respectiva folha de respostas.  

7.13. O candidato deverá transcrever na FOLHA DE RESPOSTAS suas respostas por questão, 

na ordem de 01 à 40, marcando de acordo com as instruções contidas no Caderno de 

Questões, conforme exemplo abaixo: 

 

7.14. O candidato deve preencher a FOLHA DE RESPOSTAS com caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, 

que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa 

assinalada. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.  

7.15. O preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS é de inteira responsabilidade do candidato, 

devendo ser realizado de acordo com as instruções especificadas anteriormente, sendo 

que os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, tais como dupla marcação, 
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marcação rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido ou preenchido 

parcialmente, acarretarão a perda da pontuação da questão pelo candidato. 

7.16. Reserva-se ao Coordenador do Processo Seletivo e aos Fiscais designados pela empresa 

ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME, o direito de excluir 

da sala e eliminar do restante da prova, o candidato cujo comportamento for considerado 

inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para 

resguardar a execução individual e correta das provas. 

7.17. Ao final das provas, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de 

assinar a ata da sala, e o lacre do envelope das folhas de respostas e das provas objetivas 

juntamente com o aplicador da sala e Coordenador, sendo liberados quando todos(as) 

tiverem concluído. 

7.18. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os Atos, 

Editais e Comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão afixados 

também nos quadros de aviso do PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP, 

no site oficial https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br/, bem como no site 

https://portal.alphaselecoes.com.br/, devendo, ainda, manter atualizado seu e-mail, 

endereço, telefone e dados pessoais. 

8. DAS MATÉRIAS E CONTEÚDOS 

 

8.1. As matérias e conteúdos constantes das provas objetivas a que se submeterão os 

candidatos são as constantes no ANEXO III do presente Edital. 

9. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 

 

9.1. O Processo Seletivo constará das seguintes avaliações: 

9.2. Para os Cargo Públicos de: Agente Comunitário de Saúde, Merendeira I, Serviços 

Gerais, Visitador Sanitário, Motorista I, Dentista ESF e Enfermeiro ESF. 

a) Prova Objetiva de 40 (quarenta) questões com valorização de 100 (cem) pontos, 

conforme as informações constantes do quadro a seguir: 

DISCIPLINA QUESTÕES 
VALOR 

QUESTÃO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

LÍNGUA PORTUGUESA 10 2,50 25,00 

RACIOCÍNIO LÓGICO 05 2,50 12,50 

CONHECIMENTOS GERAIS 05 2,50 12,50 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 20 2,50 50,00 

TOTAL 40 - 100,00 

10. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA  

 

10.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter 

classificatório e eliminatório. 

10.2. A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:   

 

  NPO =  100  x  NAP 

                  TQP  

ONDE:  

         NPO = Nota da prova objetiva  

         TQP = Total de questões da prova   

         NAP = Número de acertos na prova.  

 

10.3. O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva, será 

desclassificado do Processo Seletivo. 

10.4. Para os candidatos ao Cargo Público de: Merendeira I e Motorista I, a nota final será a 

média aritmética obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, cuja fórmula 

é a seguinte: 

NF = NPO + NPP  
                  2  
 

ONDE: NF = Nota Final  
NPO = Nota na Prova Objetiva  

11.        NPP = Nota na Prova Prática 

11. DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
11.1. A PROVA PRÁTICA – de caráter eliminatório e classificatório, permite avaliar o grau de 

conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração prática das 
atividades a serem desempenhadas no exercício do respectivo cargo público. 

11.2. A PROVA PRÁTICA será aplicada pela Banca Examinadora presidida por profissionais da 
área de avaliação. 
 

11.3. O candidato deverá se preparar com antecedência para realização da Prova Prática, sendo 
de sua responsabilidade a sua preparação e conhecimento da área, não podendo interferir 
no andamento do Processo Seletivo. 
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11.4. A critério da ALPHA CONCURSOS a Prova Prática poderá ser filmada. 

11.5. Somente participará da prova prática, os candidatos habilitados na prova objetiva, 

conforme item 10.3 deste edital e no limite estabelecido na Tabela a seguir, mais os 

empatados na última colocação, sendo os demais eliminados do Processo Seletivo: 

CARGO PÚBLICO 
Número de candidatos habilitados para a 

participação da Prova Prática 

Motorista I 10 

Merendeira I 10 

I. MOTORISTA 

 

11.6. Os 10 (dez) primeiros candidatos aprovados na PROVA OBJETIVA, destinadas ao cargo 

público de Motorista I, serão submetidos a uma prova prática, conforme estabelecido a 

seguir: 

11.7. Para o cargo público de Motorista I, o exame de direção veicular será realizado em 

percurso, a ser determinado no momento da prova, na presença de examinadores, com 

duração máxima de até 10 (dez) minutos, onde será avaliado o comportamento do 

candidato em relação aos procedimentos a serem observados em um veículo de 

emergência antes de iniciar o exame de direção veicular, as regras gerais de trânsito e o 

desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, 

entre outros, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à 

sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações 

verificadas durante a realização do exame. 

11.8. O candidato será avaliado, em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante 

todas as etapas do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 

a) 01 (uma) falta eliminatória..........: desclassificado;  
b) 01 (uma) falta gravíssima...........: 20 (vinte) pontos negativos;  
c) 01 (uma) falta grave....................: 07 (sete) pontos negativos;  
d) 01 (uma) falta média...................: 05 (cinco) pontos negativos;  
e) 01 (uma) falta leve......................: 03 (três) pontos negativos. 
 

a) Faltas Eliminatórias: Não conseguiu iniciar a Prova; Não conseguiu realizar totalmente a 

Prova; Colidiu com outro veículo ou objeto por sua imprudência ou negligência; Avançou 

sinal vermelho do semáforo; Avançou cancela; Avançou áreas especiais; Transitou em 

calçadas, passeios e passarelas/ Transitou em canteiro central, ilhas, refúgios, marcas de 
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canalização; Não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no 

tempo máximo estabelecido de 5(cinco) minutos; Avançar sobre o balizamento demarcado 

quando do estacionamento do veículo na vaga; avançar sobre meio-fio.  

b) Faltas Gravíssimas: Transitou pela contra mão em via de sentido duplo; Transitou em 

sentido oposto ao estabelecido; Transitou e velocidade superior à máxima permitida para o 

local; Avançou o sinal de Parada Obrigatória, sem as devidas cautelas; Entrou em 

preferencial sem o devido cuidado; não sinalizar com antecedência a manobra pretendida 

ou sinalizá-la incorretamente; Cometer qualquer outra infração de Trânsito de natureza - 

Gravíssima.  

c) Faltas Graves: Transitou com o veículo em local e horários não permitidos; Não deu 

preferência de passagem ao pedestre; Não usou cinto de segurança; Não utilizou cinto de 

segurança; Cometer qualquer outra infração de Trânsito de natureza – Grave.  

d) Faltas Médias: Efetuou conversões em local proibido; Estacionou veículo no passeio ou 

sobre a faixa de pedestres; Estacionou em local/horário com proibição de parar e 

estaciona; Estacionou a menos de 5 metros da esquina (alinhamento da transversal), 

Estacionou afastado da guia de 50 cm a 1 metro; Estacionou em desacordo com a 

regulamentação (Zona Azul, Táxi etc.); Cometer qualquer outra infração de Trânsito de 

natureza média.  

e) Faltas Leves: Desengrenou o veículo em declives; Interrompeu o funcionamento do motor 

sem justa razão; Dirigiu com o freio de mão acionado; Usou o pedal da embreagem, antes 

de usar o pedal do freio nas frenagens; Entrou nas curvas com a engrenagem do veículo 

em ponto neutro; Manteve a porta do veículo aberta ou semi-aberta, durante o percurso da 

prova; Perdeu o controle da direção do veículo em movimento; Ajustou incorretamente o 

banco do veículo destinado ao condutor; Não ajustou devidamente os espelhos 

retrovisores; Apoiou o pé no pedal de embreagem com o veículo engrenado e em 

movimento; Engrenou marchas de maneira incorreta; Provocar movimentos irregulares no 

veículo, sem motivo justificado; Deu partida no veículo com a engrenagem de tração ligada; 

Tentou movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; Cometer 

qualquer outra infração de Trânsito de natureza – Leve. 

11.9. Serão considerados os pontos dos procedimentos não realizados e das faltas cometidas 

(pontuação negativa) durante o exame de direção veicular. 

11.10. A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos. 

11.11. O candidato será considerado desclassificado quando a somatória das pontuações 

negativas apuradas com base nos procedimentos não realizados e das faltas cometidas 

durante o exame de direção veicular ultrapassar 50,00 (cinquenta) pontos. 
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11.12. O candidato inapto ou que não realizar a Prova Prática será eliminado do Processo 

Seletivo, mesmo tendo sido aprovado nas Provas Objetivas. 

11.13. Não haverá reaplicação das provas. 

11.14. A prova só será realizada em veículos oficiais. 

11.15. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova, os casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 

II. Merendeira I 

 

11.16. Os 10 (dez) primeiros candidatos aprovados na PROVA OBJETIVA, destinadas ao cargo 

público de Merendeira I, serão submetidos a uma prova prática, conforme estabelecido a 

seguir: 

11.17. Para o cargo público de Merendeira I, os candidatos deverão, preferencialmente, se 

apresentar para a realização da prova prática, adotando os seguintes procedimentos: 

a) vestir roupas claras, sapatos fechados, camiseta de manga curta;  

b) não usar acessórios tais como brincos, pulseiras, anéis entre outros;  

c) ter os cabelos presos;  

d) ter as unhas curtas e sem esmalte;  

e) ter barba, bigode, cavanhaque ou similar curto.  

11.18. Nenhum candidato fará a prova prática fora do dia, horários e local fixados no edital de 

convocação. 

11.19. A sequência de realização da prova prática respeitará a ordem decrescente de 

classificação, obtida pelos candidatos nas respectivas provas objetivas, podendo à Banca 

Examinadora definir outras formas de trabalho, desde que com a finalidade de preservar o 

bom andamento da avaliação. 

11.20. Conteúdo da prova:  

11.21. Recebimento dos gêneros a serem preparados. Pré-preparo e preparo dos gêneros. 

Apresentação do prato pronto para análise sensorial.  

11.22. Serão aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50 (cinquenta) pontos na prova 

prática.  

11.23.  Contagem de Pontos: 
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11.24. O total geral de pontos do candidato será obtido pela soma dos pontos a ele já atribuídos 

em cada uma das provas objetivas, sendo adicionada a esse total a nota obtida na prova 

prática.  

11.25. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos antes da prova, os casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo. 
 

12.      DOS TÍTULOS 

 

12.1. O PROCESSO SELETIVO será de provas com avaliação e valoração de TÍTULOS para os 

cargos públicos de: Dentista ESF e Enfermeiro ESF para os candidatos que aferirem 50 

(cinquenta) ou mais pontos na Prova Objetiva, serão considerados os seguintes 

TÍTULOS: 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

ITEM TÍTULOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

1 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de 
doutor) na área do cargo a que concorre. Também será aceito 
certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do 
cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar. 

6 
(por título) 

 

6 
 

2 

Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de 
mestre) na área do cargo a que concorre. Também será aceito 
certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do 
cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar. 

5 
(por título) 

5 
 

3 

Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, 
com carga horária mínima de 360h na área do cargo a que concorre. 
Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em 
nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que 
acompanhada de histórico escolar. 

2 
(por título) 4 

4 
Certificado de Aprovação em Concursos Públicos e/ou Processos 
Seletivos. 

1 
(por título) 

2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 17 

12.2. Serão pontuados como TÍTULOS, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, 

contendo assinatura e identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste 

sobre a conclusão total do curso e aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão 

de Curso.   

12.3. Serão pontuados como títulos Certificado/Declaração de Aprovação em Processos 

Seletivos e Concursos Públicos emitidos por Bancas Examinadoras e Organizadoras de 

Concursos e Processos Seletivos, e Declarações ou certidões de Instituições Públicas, 

NÃO SENDO ACEITOS como TÍTULOS publicações como editais de classificação e 

listagens de classificação.   
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12.4. A soma total dos TÍTULOS não poderá ultrapassar “17 (dezessete) pontos”.    

12.5. Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos TÍTULOS, 

para a Classificação Preliminar e Classificação Final.   

12.6. Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação” e não de “aprovação”.    

12.7. Os candidatos deverão apresentar através da área do candidato no site 

http://www.alphaselecoes.com.br até o último dia das inscrições, por meio de CÓPIA 

DIGITALIZADA DE EVENTUAIS TÍTULOS, conforme o item 12.2 e 12.3 do presente Edital 

enviados em arquivos no formato digital em arquivo único (*.PDF). Não serão 

considerados os TÍTULOS apresentados, por qualquer outra forma, fora do dia e horário 

acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues no campo específico 

na área do candidato no site http://www.alphaselecoes.com.br. 

12.8. Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a TÍTULOS. Sobre certificados de 

classificação em Concursos e Processos Seletivos, só serão aceitos declarações e 

certificados de municípios e instituições, e das Bancas Organizadoras, não sendo aceito 

publicações de editais de classificação. Os TÍTULOS devem ser enviados exclusivamente 

pelo site http://www.alphaselecoes.com.br.       

12.9. Não haverá segunda chamada para a entrega dos TÍTULOS, qualquer que seja o motivo 

de impedimento do candidato que não os apresentar no dia e horário determinado.    

12.10. Em que pese os TÍTULOS serem apresentados, os pontos somente serão contados se o 

candidato obtiver a nota mínima conforme item 10.3 deste edital para aprovação na prova 

objetiva.  

12.11. Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como 

pré-requisito.   

12.12. Se a qualquer tempo restar comprovada a falsidade ou incorreção em quaisquer dos 
documentos apresentados para fins de pontuação na Avaliação de Títulos, o candidato 
será eliminado do certame.   

 

13.      DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO  

 

13.1. Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão 

fatores de preferência os seguintes: 

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, até a data de publicação do resultado e classificação deste concurso, 

http://www.alphaselecoes.com.br/
http://www.alphaselecoes.com.br/
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conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de 

outubro de 2003).  

b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;  

c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa (quando houver);  

d) obtiver maior pontuação em Matemática (quando houver);  

e) obtiver maior pontuação em Informática (quando houver);  

f) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os 

enquadrados na alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, ano e, se 

necessário, hora e minuto do nascimento. 

 

13.2. A Classificação Final do Processo Seletivo será publicada por meio de duas listagens, a 

saber: 

 

a) A Classificação Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, 

inclusive, os inscritos como pessoa com deficiência (PcD), em ordem de 

classificação, respeitando ao cargo para os quais se inscreveram; 

b) Lista de Pessoas com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos 

habilitados inscritos como pessoa com deficiência, em ordem de classificação, 

respeitando ao cargo para os quais se inscreveram. 

 

13.3. O candidato eliminado que não aferiu a nota mínima descrita no item 10.3 deste edital será 

excluído do Processo Seletivo e não constará nas listas constantes nas alíneas A e B do 

item 13.2. 

14.      DOS RECURSOS 

 

14.1. Para recorrer o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 

https://portal.alphaselecoes.com.br/ e ir até a “Área do Candidato” – “Recursos e 

Requerimentos” – e preencher online o formulário de recurso e enviá-lo via internet, 

seguindo as instruções nele contidas.   

14.2. Tendo como prazo o requerimento de recurso até o último dia do prazo recursal de cada 

fase, conforme o próximo item. 

14.3. Caberá recurso à ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME, em 

caso de indeferimento das inscrições, em face do gabarito e/ou contra o conteúdo da 

prova, no tocante a erro material ou do teor das questões e da divulgação do resultado 

preliminar.    

14.4. Todos os recursos deverão ser interpostos nas datas constantes do ANEXO I:  
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a) Do Edital de Homologação das Inscrições;  

b) Do Edital de Gabarito Preliminar;  

c) Do Edital de Classificação Preliminar. 

 

14.5. Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via 

telefônica. A interposição deverá ser feita diretamente no site, contendo nome do 

candidato, RG, número de inscrição, Cargo Público para o qual se inscreveu e as razões 

recursais. 

14.6. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo o caso, será 

publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias, que permanecerá no site 

pelo prazo de 4 (quatro) dias úteis. Caberá à ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA 

BARROS DA SILVA ME decidir sobre a anulação de questões julgadas irregulares. 

14.7. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa 

correta ou qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os 

candidatos e os pontos correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os 

obtiveram, independente de recurso. 

14.8. Somente serão aceitos, analisados e julgados recursos fundamentados, com 

argumentação lógica e consistente, com apresentação de bibliografia no caso de recurso 

contra questões. 

14.9. Após a análise dos recursos interpostos ou decisão havida pela Banca Examinadora da 

ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME, em função de erro 

material, poderá haver alteração da pontuação e ou classificação inicialmente obtida para 

uma classificação superior ou inferior ou, ainda, a desclassificação do candidato que não 

obtiver a nota mínima exigida para a prova objetiva. 

14.10. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou recurso de recurso e/ou pedido de 

reconsideração. 

14.11. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no 

prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a 

evento diverso daquele em andamento.  

14.12. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas 

consequências advindas de sua omissão. 

14.13. A interposição de recursos não obsta o regular andamento das demais fases deste 

certame. 
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14.14. A competência para conhecer e julgar os recursos administrativos interpostos é da ALPHA 

CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME, constituindo-se em última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais. 

15.    DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19 

15.1. Em consideração às atividades presenciais, em que pese a questão de Segurança e 

Prevenção ao contágio do COVID 19, serão adotados os seguintes critérios: 

a) Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e 

boca, durante todo o período de realização de qualquer prova presencial, para uso 

pessoal, conforme os Decretos Municipal e Estadual em vigor.  

b) Não será permitida a entrada, nem a permanência no local de prova(s), de candidato 

que estiver sem a máscara.  

c) Será permitido que se leve máscaras adicionais para troca, de acordo com o período 

de duração de sua prova e/ou estado da máscara, considerando as recomendações 

dos órgãos de saúde; 

d) Está autorizado e é recomendado que o candidato traga o seu álcool em gel, com 

embalagem transparente, para uso exclusivamente pessoal durante o período de 

realização da prova.  

e) Será permitido, se for vontade do candidato, o uso de luvas transparentes.  

f) O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material 

de proteção utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos 

órgãos de saúde.  

g) As máscaras usadas deverão ser armazenadas em saco plástico transparente, que 

deverá ser trazido pelo candidato.  

h) Não será permitido o descarte, descrito no item acima, no local da realização da 

atividade presencial. 

 

15.2. Considerando as recomendações e medidas dos centros e departamentos governamentais 

do Estado de SP, com vistas à prevenção do contágio e ao combate do novo Coronavírus 

(COVID19), serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização 

relativos à prevenção do contágio do COVID-19, devendo o candidato que estiver com 

sintomas de COVID-19 ou que teve contato com alguém doente ou com suspeita de 

COVID-19, não comparecer ao local de provas. Neste ínterim, o candidato deverá 

preencher, assinar e entregar na entrada do local de provas, o Questionário 

Autodeclaratório constante no ANEXO VI deste Edital. 
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15.3. A fim de evitar aglomerações, a entrada nos locais de prova será aberta com antecedência 

de 30 minutos, a entrada será realizada em grupos e com monitoramento por quantidade 

permitida e liberação dos corredores. 

15.4. Ao entrar no local o candidato deverá dirigir-se imediatamente ao local de prova. 

15.5. É proibida a permanência em saguões, corredores, áreas externas etc.; 

15.6. O candidato deverá manter, no local de aplicação (corredores, sala de espera e sala de 

prova), o distanciamento mínimo de qualquer pessoa exigido na legislação aplicável. 

15.7. Em todas as atividades presenciais o candidato será submetido à medição de temperatura 

na entrada do local: 

a) A temperatura máxima permitida será 37,5º;  

b) Se a temperatura aferida for igual ou maior a 37,6º, serão realizadas outras duas 

aferições;  

c) Após a terceira medição, aferida temperatura igual ou superior a 37,6º, o candidato 

será dispensado, e, em consequência, excluído deste Processo Seletivo; 

 

15.8. Para identificação da fisionomia/identidade do candidato, será exigida a retirada da 

máscara, sendo mantido o distanciamento recomendado, e sua imediata recolocação após 

a identificação. 

15.9. Por questão de segurança, a equipe organizadora, em qualquer momento, poderá exigir a 

vistoria da máscara e/ou máscara reserva, bem como dos utensílios tragos a parte. 

15.10. A equipe organizadora adotará e se responsabilizará pelas medidas de limpeza, 

distanciamento social e pelo cumprimento das regras adotadas no dia da realização das 

atividades nos locais de prova. 

15.11. O candidato deverá seguir as orientações de segurança definidas pela equipe de aplicação 

com relação a entrada e circulação no ambiente, direcionamento de candidatos à sala de 

aplicação e utilização de banheiros. 

16.      DA PUBLICIDADE   

16.1. Todos os atos referentes ao Processo Seletivo até o seu término, serão publicados no site 

https://portal.alphaselecoes.com.br/, no site oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO DO SUL, https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br/, e também disponíveis na área do 

candidato no site https://portal.alphaselecoes.com.br/ e no átrio da Prefeitura Municipal. 

http://www.alphaselecoes.com.br/
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17.      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A inscrição neste Processo Seletivo implica na aceitação por parte do candidato de todos 

os princípios, normas e condições do Processo Seletivo, estabelecidas no presente Edital e 

na legislação municipal e federal pertinente. 

17.2. A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de 

documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminará o candidato do Processo 

Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de 

responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 

17.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP reserva-se o direito de anular o 

Processo Seletivo, bem como o de adotar providências que se fizerem necessárias para 

garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes. 

17.4. Os candidatos que deixarem a sala de provas para ir ao banheiro poderão ser revistados 

por detectores de metais na entrada e na saída. A revista pode, ainda, ser realizada a 

qualquer momento nas salas e nos corredores dos locais de aplicação das provas, na 

entrada e na saída do local de realização da prova objetiva. 

17.5. Medidas adicionais de segurança que visem o interesse coletivo poderão ser aplicadas a 

qualquer momento pela organização do Processo Seletivo, sem prévia comunicação. 

17.6. O candidato que precisar de comprovante de comparecimento, deverá solicitar à 

Coordenação no dia da realização da prova objetiva. 

17.7. Prescreverá em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação da 

Classificação Final, o direito de ação contra quaisquer atos relativos a este PROCESSO 

SELETIVO. 

17.8. Serão armazenados pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, em formato físico e em local 

apropriado, todos os formulários de inscrição, folhas de respostas, folhas de frequência, 

cadernos de respostas e as demais planilhas de todos os candidatos, bem como 

exemplares de todas as provas aplicadas no Processo Seletivo, após esse período serão 

incinerados. Serão armazenados por 3 (três) anos subsequentes, todos os arquivos em 

versão digital. 

17.9. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço eletrônico, bem como seu 

endereço domiciliar para correspondência, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RIBEIRÃO DO SUL - SP, após a Classificação Final e Homologação dos Resultados. 
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17.10. Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do 

candidato, ou quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, 

ou, ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade de prejudicar direito ou 

criar obrigação, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo e 

embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo considerados 

nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento administrativo em 

que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis. 

17.11. Com as ressalvas do Edital, os prazos deste correm continuamente, inclusive sábados, 

domingos e feriados, do cômputo do termo inicial até o termo final, sendo preclusivos, 

contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não 

cumprimento e para a apresentação de recursos e/ou de documentos após as datas 

estabelecidas.. 

17.12. Os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, em todas as etapas do 

concurso, são de uso exclusivo da ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS 

DA SILVA ME, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a 

devolução ao candidato. 

17.13. O candidato, ao realizar sua inscrição, manifesta ciência quanto à possibilidade de 

divulgação de informações (tais como nome, rg, data de nascimento, notas e desempenho, 

entre outras) que são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes 

ao certame. Tais informações poderão, eventualmente, ser encontradas na internet, por 

meio de mecanismos de busca. 

17.14. O Processo Seletivo terá a validade de 1 (um) ano, contados da homologação final dos 

resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP. 

17.15. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de 

saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIBEIRÃO DO SUL - SP e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 

17.16. Os EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS Consistiram na avaliação das condições físicas e 

psicológicas indispensáveis para o exercício das funções inerentes ao Cargo Público, 

postulada pelo candidato, consistente em:  

a) Exames médicos laboratoriais e ambulatoriais;  

b) Após avaliações e pareceres médicos conclusivos, considerado o convocado APTO ao 

exercício de suas funções, poderá iniciar suas atividades. 
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17.17. Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com 

proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada, 

expressamente previstos pela Lei Maior. 

17.18. Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos 

sócios da ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME a relação 

de parentesco disciplinada nos artigos 1.591 a 1.595 do Código Civil. Constatado o 

parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado 

posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das 

medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

17.19. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP e a ALPHA CONCURSOS - 

IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME não são responsáveis e nem assumem 

qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou alimentação dos 

candidatos, despesas afins, quando da realização das etapas deste certame, nem se 

responsabilizam por perda ou extravio de documentos, pertences ou objetos, ocorridos no 

local de realização das provas, nem por danos neles causados. 

17.20. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP e a ALPHA CONCURSOS - 

IMARA CRISTINA BARROS DA SILVA ME não se responsabilizam e expressamente não 

autorizam quaisquer cursos, “cursinhos”, textos, apostilas e outros materiais impressos ou 

digitais a matérias deste Processo Seletivo ou ainda por qualquer informação em seu 

nome, ou em face deste certame. 

17.21. Toda e qualquer comprovação de tempestividade dos recursos e documentações será feita 

através da ÁREA DO CANDIDATO no site https://portal.alphaselecoes.com.br/, atestando 

exclusivamente a entrega, sendo desconsiderados requerimentos ou recursos 

intempestivos ou interpostos em desacordo com este Edital. 

17.22. Após a homologação dos resultados, a ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA 

BARROS DA SILVA ME fica eximida e quitada de toda e qualquer responsabilização ou 

vinculação ao candidato, sendo os demais atos de admissão, convocação e outros, todos a 

cargo público exclusivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL - SP. 

17.23. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 

expressamente previstos no presente Edital e no Estatuto da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIBEIRÃO DO SUL - SP serão resolvidos em comum pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIBEIRÃO DO SUL - SP e a empresa ALPHA CONCURSOS - IMARA CRISTINA 

BARROS DA SILVA ME. 
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17.24. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes aos da data do presente 

Edital. 

17.25. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Fiscalização do 

PROCESSO SELETIVO.   

17.26. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados oficiais referentes a este PROCESSO SELETIVO, divulgados nos 

endereços eletrônicos: https://portal.alphaselecoes.com.br e 

https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br . 

 

17.27. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ribeirão do Sul, 02 de setembro de 2021.  

 

 

 

SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA  

Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.alphaselecoes.com.br/
https://www.ribeiraodosul.sp.gov.br/
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ANEXO I – CRONOGRAMA PREVISTO – (CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO) 

 

EVENTO DATA 

Publicação do Edital Normativo e Resumido. 02/09/2021 

Período das inscrições  03/09/2021 a 17/09/2021 

Último dia para pagamento da Taxa de Inscrição - Boleto Bancário 20/09/2021 

Divulgação do deferimento preliminar de inscrições 23/09/2021 

Prazo para interposição de recursos acerca do indeferimento de inscrições 

(Geral + PcD) 
24 a 27 de setembro de 2021 

Divulgação do deferimento definitivo e Homologação das inscrições (Geral 

+ PcD) 
30/09/2021 

Divulgação dos locais e Convocação para realização da prova (Cartão de 

Confirmação de Inscrição) 
30/09/2021 

Realização das Provas Objetivas 10/10/2021 

Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 11/10/2021 após às 17h 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos 

gabaritos das Provas Objetivas 
12 a 16 de outubro de 2021 

Divulgação da análise dos recursos e dos gabaritos definitivos das provas 

objetivas 
20/10/2021 

Divulgação da classificação preliminar das Provas Objetivas 20/10/2021 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação da classificação 

preliminar das Provas Objetivas  
21 a 24 de outubro de 2021 

Decisão dos recursos interpostos acerca da divulgação do resultado 

preliminar das Provas Objetivas  
26/10/2021 

Convocação para Prova Prática de Motorista I 26/10/2021 

Prova Prática de Motorista I 31/10/2021 

Divulgação da Classificação Preliminar da Prova Prática de Motorista 02/11/2021 após as 17h. 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação da classificação 

Preliminar da Prova Prática de Motorista  
03 a 06 de novembro de 2021 

Divulgação da análise de Recursos contra a Prova Prática 09/11/2021 

Divulgação da Classificação Final do Processo Seletivo 09/11/2021 

Homologação dos Resultados 11/11/2021 

 

OBS.: Cronograma previsto do Processo Seletivo poderá ser alterado. Os interessados deverão 

acompanhar o andamento do Processo Seletivo pelo site https://portal.alphaselecoes.com.br/. 

 

 

 

 

 

https://portal.alphaselecoes.com.br/
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ANEXO II - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO: 

Agente Comunitário de Saúde: Visitam domicílios periodicamente; assistem pacientes, 

dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da 

saúde; orientam a comunidade para promoção da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; 

realizam partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas 

preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 

autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água e 

executam tarefas administrativas. (CBO - 515105 - Agente comunitário de saúde). 

Merendeira I: - efetuar serviços de preparação e distribuição de merenda, refeições, sucos de 
frutas, leite e outros, bem como limpeza e higienização da cozinha, equipamentos e utensílios em 
geral; - selecionar os ingredientes para preparo de refeições ou merendas, preparando-os, 
medindo-os, pensando-os de acordo com o número de crianças e cardápio; - lavar, descascar, 
temperar, cortar, moer ou cozinhar legumes ou carnes, acondicionando-os em plásticos para 
armazenamento em freezer ou geladeiras; - colocar toalhas, pratos, copos e talheres nas mesas e 
servir alimentos; - retirar as refeições ou merendas do fogão, aguardar o tempo de descanso e 
resfriamento e servi-las às crianças nas mesas, - preparar e servir sobremesas; - proceder a 
limpeza e higienização de cozinhas e copas, limpando ou lavando móveis, equipamentos (fogão, 
pias, prateleiras, freezer etc.) ou outros utensílios; - lavar azulejos, vitrôs, pisos e portas; - 
organizar guardar e conservar gêneros alimentícios, mantendo o depósito em perfeita ordem de 
armazenamento; - solicitar a reposição de material quando necessário; - atender a convocação 
eventual para trabalhar em eventos e solenidades; preparar papas e mamadeiras a determinadas 
crianças segundo orientação médica; - executar outras tarefas afins, determinadas pelo superior 
imediato. 

Motorista I: - dirigir veículos automotores de transporte de passageiros; - manter a conservação 

dos veículos em perfeitas condições de aparência e funcionamento; - verificar diariamente as 

condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: água, pneus, bateria, nível do 

óleo, amperímetro, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; - 

transportar pessoas e materiais de pequeno porte; - zelar pela segurança de passageiros, 

verificando o fechamento de portas e o uso de cintos de segurança; - orientar e colaborar no 

carregamento e descarregamento de materiais e evitar danos aos materiais transportados e ao 

veículo; - fazer pequenos reparos de urgência; - manter o veículo limpo, interna e externamente e 

em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que necessário; - observar os períodos de 

revisão e manutenção preventiva do veículo; - anotar e comunicar ao chefe imediato quaisquer 

defeitos que necessitem de serviços de mecânica, para reparos ou consertos; - comunicar à 

chefia imediata, tão rapidamente quanto possível, quaisquer enguiço ou ocorrência extraordinária; 

- registrar a quilometragem do veículo no cometo e no final do serviço, anotando as horas de 

saída e chegada; - preencher mapas e formulários sobre utilização diária do veículo, assim como 
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o abastecimento de combustível; - recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente 

estacionado e fechado; - executar outras tarefas afins. 

Serviços Gerais: Executar trabalhos de natureza braçal e auxílio a outros profissionais da área 
operacional; Executar serviços de limpeza e capina; Executar serviços de limpeza e conservação 
das áreas internas e externas dos próprios municipais, pátios, centros esportivos e de lazer, 
escolas e outros, espanando, varrendo ou encerando dependências, móveis, utensílios e 
instalações, bem como, lavando uniformes, roupas de cama, mesa e banho utilizados nos locais 
de trabalho e dependências da administração em geral, mantendo-os em condição de higiene e 
conservação; quebrar pavimentos, paredes, abrir e fechar valas; carregar e descarregar 
caminhões e outros veículos; transportar materiais, móveis, equipamentos, ferramentas; executar 
tarefas de apoio aos oficiais; Executar limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais, 
limpeza de córregos e rios; Auxiliar na entrega de gêneros alimentícios às escolas, distribuir 
lanches e comidas preparadas; coletar lixo acumulado em logradouro público e outros locais, 
despejando-o em veículos e depósitos apropriados; Efetuar a limpeza de ruas, parques, jardins e 
outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos acumulados; Auxiliar no plantio, 
transporte e cuidar de vegetais e plantas; Executar tarefas de copa e cozinha; cuidar da 
manutenção dos equipamentos utilizados na execução dos serviços, tais como, vassouras, 
rastelos, pás, carrinhos, enxadas, enxadões, e outros que lhe forem destinados à execução de 
suas tarefas; utilizar os equipamentos de segurança que lhe forem destinados; Executar limpeza 
de instalações sanitárias; Distribuir café, chá, etc.; Realizar tarefas de abertura e fechamento, 
manutenção e conservação dos próprios municipais; Zelar pelos materiais, móveis e 
equipamentos que se encontrarem nos próprios municipais e locais onde estiver prestando 
serviços: Executar outros trabalhos afins que lhe forem atribuídos. 

Visitador Sanitário: - executar, sob supervisão, as atividades internas e externas, relacionadas 
às ações integradas de controle, avaliação e desenvolvimento dos programas da área de 
educação em saúde pública de interesse da administração; - realizar visitas domiciliares seguindo 
plano preparado e de acordo com a rotina do serviço; - orientar e prestar informações ao público 
em geral; - realizar pesquisa de campo, entrevistando gestantes, mães e outros grupos, para 
estimar e estimular a frequência aos serviços de saúde; - organizar e manter atualizados os 
arquivos de vacinação e de exames periódicos, realizando visitas de controle e orientação; - 
participar em campanhas de doenças implementadas pela administração das unidades de 
atendimento à população ou fora delas; - elaborar relatórios de visitas domiciliares, baseando-se 
nas atividades realizadas; - executar outras tarefas afins. 

Dentista ESF: - O Dentista ESF atende e orienta pacientes e executam procedimentos 

odontológicos, aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, 

estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas. 

Desenvolvem atividades profissionais com crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades 

especiais, em diferentes níveis de complexidade. (CBO - 223293 - Cirurgião-Dentista da 

estratégia de saúde da família). 

Enfermeiro ESF: Prestam assistência ao paciente em postos de saúde e em domicílio, realizando 

consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam 
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serviços de enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde na comunidade. (CBO - 

223565 -Enfermeiro da estratégia de saúde da família) 
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ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no item 9.2 do presente edital)  

 

Conteúdo a ser desenvolvido pela ALPHA CONCURSOS.  

 

CARGOS PÚBLICOS – (ENSINO FUNDAMENTAL) 
Conhecimentos Básicos (comuns a todos os cargos) 

Língua Portuguesa: 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos e 

antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 

adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido 

que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 

nominal. Colocação pronominal. Crase. 

Raciocínio Lógico: 

Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação ou radiciação com números racionais, nas suas representações fracionária ou 

decimal; Mínimo múltiplo comum; Máximo Divisor Comum, Porcentagem; Razão e proporção; 

Regra de três simples; Equação do 1.º grau; Grandezas e medidas – quantidade, tempo, 

comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas.  

Conhecimentos Gerais: 

Tópicos relevantes e atuais dos últimos 4(quatro) anos de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, 

segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, do Estado, do 

Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de Ribeirão do Sul - SP: 

hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos 

municipais. Ética e trabalho. Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo. 

 

 



 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 – EDITAL Nº 02/2021 

 

34 
 

Conhecimentos Específicos – Agente Comunitário de Saúde: 

Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006 , que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de 

Saúde, O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de 

Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente 

Comunitário de Saúde: (Cadastramento das famílias); Territorialização (área e microárea) e 

epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); 

Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis 

(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental). 

Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição. A saúde nas diversas fases da vida: Transformações do 

Corpo Humano. Planejamento Familiar. Gestação, Pré-natal e o ACS. Riscos na Gravidez. Direito 

da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização. Puerpério: Um tempo para o 

Resguardo. Direitos da Criança. Amamentação. Critérios de Risco Infantil. Crescimento e 

Desenvolvimento. Doenças mais Comuns na Infância. Acidentes e Violência à Criança. 

Puberdade e Adolescência. Direito e saúde do Idoso. Prevenção de Acidentes. Educação em 

saúde. Dengue. Android 7.0 e 8.0, Windows 7, 8 e 10: Componentes da Área de Trabalho; 

Componentes das Janelas; Configuração do Painel de Controle; Área de Transferência; 

Executando uma Aplicação; Gerenciamento de Arquivos no Windows Explorer; Gerenciamento de 

Pastas no Windows Explorer; Gerenciamento de Lixeira; Formatação e Cópia de Discos; 

Calculadora; Bloco de Notas; Paint; Utilização da Ajuda; Sistema de Menus; Atalhos e Ícones. 

Excel 2010/2012/2016: Atalhos e Barra de Ferramentas; Formatação de Dados; Seleção de 

Células; Fórmulas e Expressões Matemáticas; Referências Absolutas e Relativas; Intervalos 

Nomeados; Formatação Condicional; Funções de Usuário; Gerenciamento de Arquivos; 

Impressão; Vínculos entre Planilhas; Proteção e Ocultação de Células; Gráficos. Word 2003/2007: 

Atalhos e Barra de Ferramentas; Modos de Seleção de Texto; Formatação de Fonte; Formatação 

de Parágrafo; Inserção de Símbolos, Figuras, Arquivos; Bordas; Marcadores e Numeração; 

Tabulação; Quebras; Texto em Colunas; Tabelas; Modos de Visualização; Cabeçalho e Rodapé; 

Numeração de Páginas; Mala Direta; Índices; Verificação Ortográfica; Localização e Substituição 

de Texto; Impressão; Noções Básicas de Hardware, .Lei Orgânica do Município de Ribeirão do 

Sul. 

Conhecimentos Específicos – Merendeira I: 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 

de trabalho. Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; 

Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em geral; 

Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e conservação de 

alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de 

materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais 

de consumo. Noções básicas de limpeza. Lei Orgânica do Município de Ribeirão do Sul. 
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Conhecimentos Específicos – Motorista I: 

Código de Trânsito Brasileiro - Sistema Nacional de Trânsito. Normas gerais de circulação e 

conduta: o trânsito, a via pública, passagem de nível, ciclovia e ciclo faixa, parar, estacionar, 

classificação das vias públicas, velocidades permitidas (máxima e mínima) para as vias públicas. 

Regras fundamentais de trânsito. Sinalização. Pedestre e condutores não motorizados: o cidadão, 

a educação para o trânsito, processo habilitação do condutor. Categorias de habilitação. Inclusão 

e mudança das categorias de habilitação. IPVA, DPVAT. Penalidades. Infrações. Crimes de 

trânsito. Disposições finais e transitórias. Anexo I do CTB conceitos e definições. Anexo II do CTB 

Sinalização. Direção defensiva: Conceito. Acidente evitável e acidente inevitável. Direção 

preventiva e corretiva. Causas de acidentes: imperícia, imprudência e negligência. Condições 

adversas. Elementos da prevenção de acidentes. Tipos de colisão. Manobras de marcha à ré. 

Distâncias de reação, frenagem, parada e segmento. Força centrífuga e força centrípeta. 

Aquaplanagem ou hidroplanagem. Equipamentos de segurança. Inspeção do veículo. Veículo: 

equipamentos e acessórios. Primeiros Socorros. Lei Orgânica do Município de Ribeirão do Sul. 

Conhecimentos Específicos –Serviços Gerais: 

Noções sobre equipamentos de segurança em serviços de limpeza. Materiais corrosivos utilizados 

em limpeza e manutenção. Materiais de limpeza. Materiais recicláveis. Noções de manutenção de 

prédios. Norma regulamentadora 32 - NR 32 (segurança e saúde no trabalho em serviços de 

saúde). Reciclagem e preservação ambiental. Atendimento ao público. Cidadania e ética na 

administração pública. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (artigos 1 ao 230). 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). Ética profissional do cargo. 10. Gerenciamento do 

tempo. Planejamento e organização das atividades de trabalho. Lei Orgânica do Município de 

Ribeirão do Sul. 

Conhecimentos Específicos –Visitador Sanitário: 

Constituição Federal (Dos Direitos e Garantias Fundamentais Art. 5º a 17 – Da Administração 

Pública Art. 37 a 41 – Da Saúde Art. 196 a 200) - Conselho Municipal de Saúde – Lei 8.080/1990 

– Lei 8.132/1990. Lei nº 11.350/2006. Portaria PNAB nº 2.436/2017. Promoção, prevenção e 

proteção e orientação as famílias e grupos. Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, 

modo de transmissão, período de incubação, suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no 

cão; medidas preventivas dirigidas à população humana, ao vetor e à população canina. Dengue: 

noções sobre febre amarela e dengue, biologia dos vetores, operações de campo, 

reconhecimento geográfico, tratamento focal, perifocal, bloqueio, EPI, formas de controle, 

Programa Nacional de Controle da Dengue. CCZ: posse responsável, vacinação anti-rábica 

animal , controle de morcegos em áreas urbanas. Roedores / Leptospirose: controle de roedores 

em áreas urbanas; leptospirose: sintomas, transmissão, prevenção. Animais Peçonhentos: 
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ofídeos, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lagarta (Lonomia obliqua): noções básicas sobre 

controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros. Instruções para Pessoal de Combate ao 

Vetor, Manual de Normas Técnicas, Ministério da Saúde, Organização das operações de campo, 

Reconhecimento geográfico, a visita domiciliar, Criadouros, Tratamento, Recomendações quanto 

ao manuseio de inseticidas e uso de Equipamentos e Proteção Individual (EPI), Participação 

comunitária nas políticas de saúde. Lei Orgânica do Município de Ribeirão do Sul. 

CARGOS PÚBLICOS – (ENSINO SUPERIOR) 
Conhecimentos Básicos (comuns a todos os cargos) 

Língua Portuguesa 

LEITURA - Capacidade de compreensão e interpretação: a. Relações lógicas no texto: a 

coerência; b. Hierarquia das ideias: ideia central e ideias periféricas; c. O ponto de vista: a 

argumentação; d. Tipos de discurso: direto, indireto e livre; intertextualidade; e. Tipologia textual: 

textos dissertativo, narrativo e descritivo; f. Vocabulário: sinonímia e antonímia; g. Linguagens 

denotativa e conotativa; h. Funções e usos da linguagem; i. Relações formais no texto: a coesão 

(elementos coesivos e relações entre elementos que constituem a coesão; j. Gêneros textuais 

(jornais, revistas, fotografias, esculturas, músicas, charges, entre outras). CONHECIMENTOS 

LINGUÍSTICOS – avaliação em função da capacidade de leitura. a. Morfossintaxe: relações e 

funções sintáticas; colocação pronominal; b. Regência e concordância; c. Acentuação gráfica, 

ortografia, pontuação e uso do sinal indicativo de crase. PARÁFRASE. FONOLOGIA: Conceitos 

básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; 

Dígrafos; Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos; O Alfabeto português; Orientações 

ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Os 

acentos; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; 

Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes oblíquos; Acentos diferenciais. 

MORFOLOGIA: Estrutura e formação das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação 

das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Composição; Tipos de Composição; 

Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classes de palavras. SINTAXE: Termos Essenciais 

da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração e Vocativos; Orações 

Subordinadas e Coordenadas; Concordância Verbal e Nominal; Regência Verbal e Nominal; 

Colocação dos Termos da Oração; Colocação dos pronomes oblíquos e átonos; uso da próclise, 

uso da ênclise; funções e emprego do "que" e "se". PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: 

O uso do hífen; O uso da Crase; Emprego dos Sinais de Pontuação; Interpretação e análise de 

textos. ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem: Figuras de palavras ou tropos, Figuras de 

pensamento, Figuras de construção ou sintaxe, Vícios de linguagem.  
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Raciocínio Lógico 

Exercícios de raciocínio lógico, proposições simples e compostas, operações com números 

naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistemas de medidas: tempo, 

comprimento, capacidade, massa, quantidade. Resolução de situações-problema. Mínimo 

múltiplo comum e máximo divisor comum, equações do primeiro grau – (com uma e duas 

incógnitas), equações do segundo Grau; Regra de três – (simples e composta), Porcentagem, 

Juros simples e composto.  

 

Conhecimentos Gerais 

Tópicos relevantes e atuais dos últimos 4(quatro) anos de diversas áreas, tais como política, 

economia, sociedade, educação, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável, responsabilidade socioambiental, problemas ambientais, 

segurança, globalização e ecologia e suas vinculações históricas, do Município, do Estado, do 

Brasil e no mundo. Aspectos históricos e geográficos do Município de Ribeirão do Sul-SP: 

hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos 

municipais. Ética e trabalho. Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo. 

Conhecimentos Específicos Dentista ESF 

Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie 

dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e 

aplicação. Biossegurança e ergonomia. Tratamento restaurador atraumático; urgências e 

emergências odontológicas. Farmacologia: receituário; anti-inflamatório; antibióticos; analgésicos; 

drogas utilizadas em anestesia local; técnicas anestésicas e tratamento de complicações 

relacionadas à anestesia local; prevenção e tratamento de emergências médicas em odontologia. 

Dentística: nomenclatura e classificação das cavidades; princípios gerais do preparo cavitário; 

instrumentos cortantes manuais e rotatórios; isolamento do campo operatório; cavidades para 

amálgama; manipulação do amálgama; restaurações reforçadas com pino; cavidades e técnicas 

de restauração com resinas compostas fotopolimerizáveis; restauração metálica fundida. 

Odontopediatria: dentição decídua; dentição mista; terapia pulpar em odontopediatria; 

traumatismo em dentes anteriores; cirurgia em odontopediatria; prevenção em odontopediatria; 

escovação dentária; uso racional do flúor; selantes; uso de ionômero de vidro. Endodontia: 

anatomia interna e externa dentais; anestesia local em endodontia; aplicações clínicas, indicações 

e planejamento do tratamento endodôntico; atendimento de urgência de dentes traumatizados; 

diagnóstico das patologias pulpares; doenças da polpa; doenças do periápice; comportamento 

pulpar frente à agressão; preservação da vitalidade pulpar, tratamento cirúrgico conservador da 

polpa; biossegurança e controle de infecção em odontologia; conhecimentos básicos na 



 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 – EDITAL Nº 02/2021 

 

38 
 

interpretação da dor e diagnóstico das patologias pulpares e periapicais; embriologia, 

odontogênese, componentes estruturais da polpa e periodonto; endodontia em odontopediatria; 

endodontia geriátrica; estrutura e funções do complexo polpa-dentina; esvaziamento do conteúdo 

do canal radicular. Prótese: tipos de preparo, materiais utilizados e técnicas de moldagem para 

confecção de próteses dentárias. Periodontia: considerações biológicas;  Ortodontia: diagnóstico 

e planificação do tratamento ortodôntico; perdas precoces de dentes decíduos, mantenedores de 

espaço; perdas de espaço, recuperador de espaços removível; mordidas cruzadas (anteriores e 

posteriores). Semiologia: manifestações bucais de doenças sistêmicas; alterações do 

desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais; tumores benignos e malignos da cavidade 

oral; cistos e tumores de origem odontogênica; alterações regressivas dos dentes; doenças de 

origem microbiana; infecções bacterianas, virais e micóticas; cárie dentária; doenças da polpa e 

tecidos periapicais; disseminação das infecções bucais; manifestações orais das DST/AIDS. 

Classificação Internacional de Doenças - CID10. Ampliação do acesso aos métodos preventivos, 

reconhecidamente eficazes na redução das doenças bucais, como cárie e doença periodontal. 

Código de Ética Odontológica. diagnóstico; princípios terapêuticos; cirurgia periodontal; 

terapêutica inicial; tratamento de infecções agudas; complicações da terapêutica periodontal; 

prevenção. Cirurgia: técnicas de cirurgia oral menor; tratamento de infecções; complicações 

cirúrgicas. Radiologia Odontológica: técnica e interpretação radiográfica. Lei Orgânica do 

Município de Ribeirão do Sul 

 

 
Conhecimentos Específicos Enfermeiro ESF 

Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem. Exercício de enfermagem: código de 

ética dos profissionais de enfermagem. Legislação profissional - COREN. Programa Nacional de 

Imunização: considerações gerais. Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo. 

Vacinação contra as doenças imunopreveníveis. Cadeia de frio. Meios de desinfecção e 

esterilização. Administração aplicada à enfermagem: administração em enfermagem. Supervisão 

em enfermagem. Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre pronto 

atendimento: a) definição de urgência e emergência; b) prioridade no tratamento; c) princípios 

para um atendimento de urgência e emergência. Assistência de enfermagem nas urgências: a) do 

aparelho respiratório; b) do aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho 

locomotor e esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios 

hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário. Atenção básica à saúde: 

atenção à criança (crescimento e desenvolvimento, aleitamento materno, alimentação, doenças 

diarreicas e doenças respiratórias). Atenção à saúde da mulher (pré-natal, parto, puerpério, 

prevenção do câncer ginecológico, planejamento familiar). Atenção à saúde do adulto 

(hipertensão arterial e diabetes melito). Assistência de enfermagem em queimaduras. Assistência 
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de enfermagem em intoxicações exógenas (alimentares, medicamentosas, envenenamentos). 

Organização e Gestão dos Serviços de Saúde. Sistematização da assistência de enfermagem. 

Política Nacional de Humanização (PNH). Sistema Único de Saúde: conceitos, fundamentação 

legal, diretrizes e princípios, participação popular e controle social. Diagnóstico de Saúde na 

Comunidade. Planejamento, organização, direção, controle e avaliação. Indicadores de Saúde. A 

integralidade da atenção em Saúde. Saúde da Família e atendimento domiciliar. Organização 

social e comunitária no campo da Saúde Coletiva. Vigilância em Saúde. Equipe de Saúde. 

Educação para a Saúde. O trabalho com grupos. Políticas e Práticas em Saúde Coletiva. 

Conhecimentos básicos sobre o Programa de Saúde da Família. Conhecimentos básicos sobre o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Humanização e Saúde. 

Bibliografia:  Portarias, leis e resoluções • Lei Nº 8.080/1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. • Portaria Nº 2.436/2017. Aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 

no âmbito do SUS. • Lei Nº 7498/1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem. • Resolução COFEN Nº564/2017. Novo Código de Ética Profissionais Enfermagem. 

• Resolução SS-34, 23/03/20. Dispõe sobre o “Calendário de Vacinação do Programa Estadual de 

Imunização do Estado de São Paulo”. • Norma Regulamentadora N.32.Segurança e saúde no 

trabalho em serviços de saúde. Cadernos de Atenção Básica • BRASIL. Ministério da Saúde. 

Acolhimento à demanda espontânea. Cadernos de Atenção Básica n.28, v.1. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2011. • BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Cadernos 

de Atenção Básica, n.32. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. • BRASIL. Ministério da Saúde. 

Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Cadernos de Atenção Básica, n.33. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012. • BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa 

com doença crônica: diabetes mellitus. Cadernos de Atenção Básica, n.36. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO AUTODECLARATÓRIO 

 

(Deverá ser entregue preenchido pelo candidato no dia da prova)  

  

NOME DO CANDIDATO  RG  

  

  

  

Temperatura corpórea: _______°C (Será aferida e preenchida pelo fiscal no dia da prova)  

Marque com X o quadro referente à resposta  SIM  NÃO  

1- Você teve contato próximo (que resida no mesmo domicílio) com alguma 

pessoa testada positiva para COVID-19 nos últimos 14 dias?  
    

2- Você apresentou algum dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas?  SIM  NÃO  

Febre      

Calafrios      

Falta de ar      

Tosse      

Dor de garganta      

Dor de cabeça      

Dor no corpo      

Perda de olfato e/ou paladar      

Diarreia/motivo desconhecido      

  

  

Declaro que as informações constantes aqui são verdadeiras. 

  

Declaro, ainda, que estou ciente de que não realizarei as provas caso a temperatura corpórea esteja acima 

de 37,8°C.  

  

Ribeirão do Sul, _____ de ___________ de 2021.  

  

  

 

_____________________________ 

Assinatura do candidato  


