
 
 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 
 
A ABBC – Associação Brasileira de Beneficência Comunitária pessoa jurídica de direito privado, 
entidade sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº 09.095.412/0001-27, com sede à Rua Sete 
de Abril, nº 264, sala 712, República, São Paulo - SP, vem pelo presente tornar público a 
realização de Processo Seletivo nº 001/2018, para contratação de profissionais na área da saúde, 
conforme quadro de cargos e vagas,  no regime celetista, para contratação e formação de 
cadastro reserva, para cumprimento do Contrato de Gestão nº 053/2018 celebrado com o 
Município de Sabino, Estado de São Paulo, nos termos e condições que especifica.  
 
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam 
fazendo parte integrante deste edital.  
  
 
1.       DO PROCESSO SELETIVO 
  
1.1.   O Processo Seletivo destina-se para o número de vagas abertas (conforme Tabela I) e 

formação de cadastro de reserva. 
1.2.   O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados a partir da data 

da homologação do resultado final, podendo, a critério da ABBC, ser prorrogado uma vez 
por igual período.  

1.3.   Os cargos, as vagas, as vagas para pessoas com deficiência, a carga horária semanal, os 
vencimentos e os requisitos/escolaridade exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:  

 
TABELA I  

 

NÍVEL SUPERIOR 

Função Local da Vaga Vagas 
Vagas 
PCD 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Mensal – R$ 

Requisitos/Escolaridade 

MEDICO CLÍNICO 
GERAL 

CS III 01 - 10h 1.800,00 

Ensino Superior com 
graduação em medicina 
e registro no conselho de 
classe. 

MEDICO PEDIATRA CS III 01 - 10 h 1.800,00 

Ensino Superior com 
graduação em medicina, 
especialidade em 
pediatria e registro no 
conselho de classe. 

MEDICO 
GINECOLOGISTA 

CS III 01 - 10 h 1.800,00 

Ensino Superior com 
graduação em medicina, 
especialidade em 
ginecologia e registro no 
conselho de classe. 

MEDICO CLINICO 
GERAL 

PLANTONISTA 
CS III 03 - 

PLANTÃO 
12 h 

650,00 

Ensino Superior com 
graduação em medicina 
e registro no conselho de 
classe. 



 
 

 

ENFERMEIRO CS III 01 - 44 h 3.400,00 

Ensino Superior com 
graduação em 
enfermagem e registro 
no conselho de classe. 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

CS III 01 - 30 h 2.817,35 

Ensino Superior com 
graduação em serviço 
social e registro no 
conselho de classe. 

NÍVEL MÉDIO 

Função Local da Vaga Vagas 
Vagas 
PCD 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Mensal – R$ 

Requisitos/Escolaridade 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CS III 02 - 44 h 1.200,60 Ensino Médio Completo 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

CS III 01 - 44 h 1.632,66 

Ensino Médio Completo 
e Formação Técnica em 
Técnico de Enfermagem; 
Registro no conselho de 
classe. 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

Função Local da Vaga Vagas 
Vagas 
PCD 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Mensal – R$ 

Requisitos/Escolaridade 

AGENTE DE ASSEIO E 
CONSERVAÇÃO 

CS III 01 - 44 h 1.127,23 
Ensino Fundamental 
Completo 

 
1.4.    O candidato aprovado e contratado deverá prestar serviços com carga horária conforme 

especificado na Tabela I, no período de 2ª a 6ª feira e sábado, ou de acordo com escala de 
plantões, em horários definido pela Diretoria da Entidade, visando atender as necessidades 
das Unidades de Saúde do Município de Sabino. 

 
1.5.   Os candidatos classificados dentro do limite do número de vagas disponíveis serão 

destinados, em ordem de classificação, para os locais que estiverem disponíveis no 
momento da contratação, visando atender as necessidades do Serviço de Saúde do 
Município de Sabino. Desta forma, caso o candidato não tenha interesse na vaga/local, nos 
dias e períodos disponíveis, poderá continuar na lista de espera (ao final da classificação 
geral).  

 
1.6.   Além do vencimento mensal descrito para o cargo, será oferecido benefícios previstos em 

Lei/Convenção Coletiva de cada cargo. O empregado será avaliado no período de 90 dias, 
conforme artigo único 445 da CLT. 

 
1.7 
 
2.    DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1.  As inscrições serão realizadas no período de 28 de setembro de 2018 a 04 de outubro de 

2018. 



 
 

 

 
2.2.  A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, as quais não poderão ser alegadas qualquer espécie 
de desconhecimento. 

 
2.3.  O candidato será responsável por qualquer erro e omissão, bem como pelas informações 

prestadas na ficha de inscrição. O candidato que não satisfizer a todas as condições 
estabelecidas neste Edital não será admitido. 

 
2.4. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a 

todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em 
consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas 
provas e etapas, e que o fato seja constatado posteriormente. 

 
2.5. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo, observado na Tabela I 
deste Edital. 
 
2.6. O candidato deverá optar por apenas uma função correspondente na Tabela I. 
 
2.7.   Antes de efetivar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos neste Edital. 
 
2.8.  Efetivada a inscrição, não será permitida alteração das informações apontadas na ficha de 

inscrição. 
 

2.9.  Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição: 
 
2.9.1. Acessar o site www.abbcsaude.org.br e localizar o “link” correlato ao Processo Seletivo 

de Sabino; 
 

2.9.2. Imprimir o Edital e os anexos I e II; 
 
2.9.3. Preencher o Formulário de Inscrição (anexo II), do qual declarará estar ciente das 

condições exigidas e das normas expressas no Edital; 
 
2.9.4. Entregar, pessoalmente, o Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, 

acompanhado de documento de identificação original, na Sala de Coordenação da 
ABBC, localizada no CS III – Avenida Paes Lemes, nº 750, Centro, Sabino; 

   
2.9.5. A formalização da inscrição somente se dará com o adequado preenchimento de todos 

os campos da ficha de inscrição pelo candidato e entrega do Formulário de Inscrição 
no endereço indicado. 

 
2.9.6. O descumprimento das instruções para a inscrição implicará na não-efetivação da 

mesma. 
 
2.9.7. O comprovante de inscrição do candidato será entregue ao mesmo no ato do protocolo 

do Formulário de Inscrição na sede do ABBC em Sabino, no endereço indicado. 
 

2.10.  A partir de 10 de outubro de 2018, o candidato deverá conferir no site 
www.abbcsaude.org.br as inscrições efetivadas (homologadas). Caso seja detectada 

http://www.abbc.org.br/
http://www.abbc.org.br/


 
 

 

falta de informação, o candidato deverá comparecer ao endereço onde entregou o 
Formulário de Inscrição para verificar o ocorrido. 

 
2.11.   É de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua guarda do comprovante 

de inscrição, para posterior apresentação, na data da prova. 
 
2.12.  Informações complementares referentes às inscrições poderão ser obtidas na sede do 

ABBC em Sabino, no endereço indicado. 
 
 
3.    DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
3.1.   Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, 

desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis com a deficiência que possuem, 
conforme estabelece o Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei 7853 de 1989, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 
Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

 
3.2.   É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias especificadas no 

Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 
02/12/2004. 

 
3.3.   Não serão considerados como pessoa com deficiência os distúrbios de acuidade visual e/ou 

auditiva passível de correção. 
 
3.4.   Aos candidatos com deficiência, serão resguardadas as condições especiais previstas no 

Decreto Federal 3.298 de 20/12/1999, particularmente em seu Art. 41, participarão do 
Processo Seletivo, em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere 
ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de 
aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 
3.5.  O candidato com deficiência deverá no ato da inscrição especificar sua necessidade de 

tratamento diferenciado no dia da prova, fazendo-o por escrito anexando o laudo médico 
atestando a espécie, grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente à classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar revisão de adaptação da sua prova. 

 
3.6.     Os candidatos que não atenderem, dentro do prazo do período das inscrições, aos 

dispositivos mencionados no item 3.5 não serão considerados como pessoas com 
deficiência e não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado. 

  
3.7.   Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição conforme as instruções 

constantes deste Item não serão considerados como tal. 
 
3.8.  Nos casos de incompatibilidade da deficiência com a função objeto deste Edital, a 

contratação não será efetivada. 
 
 
 
4.    DAS PROVAS OBJETIVAS 

 
 



 
 

 

4.1.       A Prova Objetiva será composta conforme tabela abaixo:  
 
 

NÍVEL FUNÇÕES 
PROVA OBJETIVA 

PORTUGUÊS 
CONHECIMENTOS 

GERAIS 
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

SUPERIOR TODOSOS CARGOS 06 04 10 

MÉDIO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
06 04 10 

MÉDIO 
TECNICO DE 

ENFERMAGEM 
06 04 10 

FUNDAMENTAL 
AUXILIAR SERVIÇOS 

GERAIS 
06 04 - 

 
4.2.       As Provas Objetivas constarão questões de múltipla escolha, com quatro alternativas 

cada, e terão uma única resposta correta, e versarão sobre os conteúdos programáticos 
contidos no ANEXO I.  

 
5.    DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 
5.1.       A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 17 de outubro de 2018, as 09h, 

podendo ser alterada por critério do ABBC, com prévia comunicação. 
 
5.2.       A prova objetiva, será realizada no EMEF, localizada na Avenida Sete de Setembro, nº 

1.166, Sabino - SP. 
 

5.2.1. Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o 
local da realização das provas objetivas são disponibilizados conforme os itens 5.1. e 5.2. 

 
5.3.    Não será aceita como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou 

horário incorreto. 
 

5.5.    Deverá ser apresentado no momento da realização da prova objetiva, o comprovante de 
inscrição devidamente assinado e carimbado pelo responsável da ABBC que recebeu a 
Ficha de Inscrição. 

 
5.6.     Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 

cancelada, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os 
atos dela decorrentes. 

 
5.7.   O portão do local indicado para a realização da prova objetiva será fechado pontualmente 

as 08:45h, não podendo nenhum candidato adentrar após esse horário. 
 
5.8.     O candidato deverá assinar na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu 

documento de identidade, vedada a aposição de rubrica. 
 

5.9.     Depois de identificado e alocado em sala de prova, o candidato não poderá consultar ou 
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de 
início da prova.  

 



 
 

 

5.10.     O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

 
5.11.     É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma, mesmo que possua 

o respectivo porte. 
 

5.12.     O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do fechamento dos portões, munido de: 

 
a)    Comprovante de inscrição; 

 
b)   Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula de Identidade (RG), 

Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma 
da Lei n.º 9.503/97) ou Passaporte; 
 

c)     Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
 

5.13.    Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados no subitem anterior, desde que permita, com clareza, a sua identificação. 

 
5.14.    O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
 
5.15.    Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Boletim de 

Ocorrência, Protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de 
Habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

 
5.16.    Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, 

ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital. 
 
5.17.    A identificação especial também será exigida do candidato, cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
 
5.18.    Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 

a ausência do candidato. 
 
5.19.    No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato consultas bibliográficas 

de qualquer espécie, bem como usar no local de exame armas ou aparelhos eletrônicos 
(agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, 
walkman etc.), boné, gorro, chapéu e óculos de sol. O descumprimento desta instrução 
implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

 
5.20.    A ABBC recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 

anterior, no dia de realização das provas.   
 
5.21.    A ABBC não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas.  
 
5.22.    Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da prova, for 

surpreendido comunicando-se com outro candidato, terceiros, por escrito ou por 
qualquer outro meio de comunicação. 



 
 

 

 
5.23.    A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá levar um acompanhante, maior de idade, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que 
não levar acompanhante não realizará as provas. 

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

e de razoabilidade. 
 
5.25.    Não será admitida troca de cargo no momento da realização das provas. 
 
5.26.    Excetuada a situação prevista no item 5.23 deste Item, não será permitida a permanência 

de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, 
podendo ocasionar inclusive a não-participação do candidato no Processo Seletivo.  

 
5.27.    No ato da realização da prova, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno 

de Questões. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando qualquer um 
desses materiais, sem autorização e acompanhamento do fiscal. 

 
5.28.    Para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões no Caderno de 

Questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica de 
tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção. 

 
5.29.    Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais 

de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que 
legível. 

 
5.30.    Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  
 
5.31.    Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a Folhas de Respostas devidamente 

assinado e o Caderno de Questões, cedido para a execução da prova. 
 
5.32.    As Provas Objetivas terão duração de 01 hora e 30 minutos. 
 
5.33.    O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de 

transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
 
5.34.    Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

 
a)      Apresentar-se após o fechamento dos portões, que ocorrerá as 08:45h ou fora do 

local pré-determinado; 
b)      Não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.12, alínea “b”, deste 

Item; 
c)       Não comparecer a qualquer das fases do processo, seja qual for o motivo alegado; 
d)      Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do 

tempo mínimo de permanência estabelecido no Item 5.33; 
e)      For surpreendido em comunicação com outro candidato, terceiros, por escrito ou 

por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 
realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos ou calculadoras; 

f)       For surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de 
telefone celular, gravador, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou 
equipamento similar;  



 
 

 

g)      Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h)      Não devolver o Caderno de Questões, conforme o item 5.31 e a sua Folha de 

Respostas.  
i)        Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em 

relação a qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 
presentes; 

j)        Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios 
permitidos; 

k)      Ausentar-se da sala de provas, portando a Folha de Respostas e/ou Caderno de 
Questões; 

l)        Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de provas e na Folha 
de Respostas; 

m)    Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 

n)      Não permitir a coleta de sua assinatura; 
o)      Descumprir as normas e os regulamentos da ABBC durante a realização das provas; 
p)      Não seguir as normas deste Edital. 
 

5.35.    Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 

 
5.36.    Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão de afastamento do candidato da sala de provas. 
 
5.38.     O Gabarito da Prova Objetiva será afixado no mesmo dia e local da aplicação da prova, 

1h à partir do encerramento da mesma.  
 
6.    DO JULGAMENTO E APROVAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
6.1.       Para as funções que não se apliquem questões de conhecimentos específicos cada 

questão vale 1 ponto. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) 
pontos.  

 
6.1.2.     Para as funções em que da Prova Objetiva constem questões de Conhecimentos 

Específicos cada questão vale 0,5 (meio) ponto. A Prova Objetiva será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 
6.2.       A prova objetiva valerá 10 pontos. Será considerado classificado na Prova Objetiva o 

candidato que obtiver nota superior à nota de corte. 
 
6.2.1. Para a definição da nota de corte será considerado uma lista de aprovados 

correspondente a 5 vezes o número de vagas disponíveis por função, sendo a nota 
obtida pelo último classificado considerada como nota de corte. 

 
6.3.       O candidato não classificado na prova objetiva será eliminado do Processo Seletivo. 
 
6.4.      Alista de candidatos aprovados, será afixada no local da realização das provas objetivas, 

as 14h do mesmo dia de sua aplicação, sendo no dia 17 de outubro de 2017. 
 
7.    DO PROCESSO DE ENTREVISTA 
 



 
 

 

7.1.   Considerando a particularidade das funções a serem preenchidas, exigindo um perfil 
específico para atuação nas diversas áreas da Saúde Pública, serão convocados os 
candidatos habilitados na Prova Objetiva para a realização de entrevista para avaliação de 
perfil e aptidões.  

 
7.2.   Os candidatos aprovados deverão comparecer ao local onde foi realizado a prova objetiva 

no mesmo dia 17 de outubro de 2018, às 15h para passarem pelo processo de entrevistas. 
 
7.3.       O Processo de Entrevista terá caráter classificatório. 
 
8.       DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

 
 

8.1.   Serão considerados habilitados os candidatos que forem aprovados em todas as fases do 
Processo Seletivo. 

 
8.2.   A Nota Final do candidato será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, 

acrescidos dos pontos obtidos no Processo de Entrevista. 
 
8.3.   Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final. Para efeito de 

desempate entre os candidatos que se apresentam em igualdade da pontuação, será 
aplicado o critério abaixo: 

 
a)    Lei do Idoso (Lei 10.741/2003), com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
b)   Obtiver maior número de acertos na prova de conhecimentos específicos, quando 

constar; 
c)    Obtiver maior nota na prova de Português; 
d)   Tiver mais Idade. 
 

8.4.   A lista de Classificação será divulgada no site do ABBC (www.abbcsaude.org.br), no dia  23 
de outubro de 2018, e caberá recurso nos termos do Item 09, deste Edital. 

 
8.6.   A lista de Classificação Final será divulgada após avaliação dos eventuais recursos 

interpostos, e será disponibilizada no site da ABBC no dia 30 de outubro de 2018. 
 
8.7.   A classificação do presente Processo Seletivo não gera aos candidatos direito à contratação 

para o empego, cabendo a ABBC, o direito de contratar os candidatos aprovados em 
número estritamente necessário (conforme tabela I), não havendo obrigatoriedade de 
contratação de todos os candidatos aprovados, respeitada sempre a ordem de classificação 
no Processo Seletivo. 

 
9.       DOS RECURSOS 
  
 
9.1.        Será admitido recurso quanto ao gabarito da Prova Objetiva. 
 
9.2.        O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias, contados da data de 

divulgação do resultado final, ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto, o 
candidato efetuar o protocolo do mesmo, junto à coordenação da ABBC em Sabino, 
localizada na Avenida Paes Lemes, nº 750, Centro, Sabino. 

 
9.3.      O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado com citação da bibliografia. 

http://www.abbc.org.br/


 
 

 

 
9.4.        Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão aceitos, sendo considerada, 

para tanto, a data do protocolo.  
 
9.5.        Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não 

serão apreciados. 
 
9.6.         Admitir-se-á um único recurso por candidato.  
 
9.7.     A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo 

Seletivo. 
 
9.8.     Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, ou outro meio 

que não seja o estabelecido no Item 9.2. 
 
9.9.      A decisão dos recursos deferidos será publicada no site www.abbcsaude.org.br, 

procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos candidatos e divulgação de nova 
lista de aprovados. 

 
9.10.     Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do 

Processo Seletivo, com as alterações ocorridas em face do disposto no item 9.9.  
 

9.11.    O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva, em razão do 
julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos. 

 
9.12.     Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 

 
a) Em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
b) Fora do prazo estabelecido; 
c) Sem fundamentação lógica e consistente; 
d) Com argumentação idêntica a outros recursos; 
e) Contra terceiros; 
f) Cujo teor desrespeite a banca examinadora. 
 

9.13.     Em hipótese alguma será aceita vista de prova, revisão de recurso, recurso do recurso, 
ou recurso de gabarito final definitivo.  
 

9.14.      A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  

 
10.         DA CONTRATAÇÃO 
 
10.1.     A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 

candidatos aprovados, observada a necessidade da ABBC.  
 
10.2.     O candidato que não tiver interesse em assumir a vaga/local disponível, poderá optar 

ainda em continuar na lista de espera (ao final da classificação geral). 
 
10.3.     A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando se 

fizer, respeitará a ordem de classificação final.  
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10.4.     A convocação para contratação será realizada através do site do ABBC e telegrama, para 
o endereço que foi informado no ato da inscrição. 

 
10.4.1.  O candidato que não comparecer na data aprazada para a realização do processo 

admissional (exame admissional e entrega de documentos) estará eliminado do 
Processo Seletivo. 

 
10.5.     Os candidatos no ato da contratação, deverão apresentar os seguintes requisitos: 

  
10.5.1.    Ter nacionalidade brasileira na forma da Lei;  
10.5.2.    Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
10.5.3.     No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
10.5.4.     Ser eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral;  
10.5.5.    Possuir os requisitos/escolaridade exigidos para o cargo conforme especificado na 

Tabela I; 
10.5.6.    Comprovar a regularidade com o órgão de classe competente;  
10.5.7.    Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o 

exercício do cargo, comprovada em avaliação realizada por profissional médico 
definido pela ABBC.  

 
10.6.     Os candidatos no ato da contratação deverão apresentar os seguintes documentos 

ORIGINAIS para contratação:  
 

10.6.1.    Carteira de Trabalho; 
10.6.2.    02 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais; 
10.6.3.    Certidão de Antecedentes Criminais. Enquanto não sair a Certidão original 

apresentar o protocolo; 
10.6.4.    Cédula ORIGINAL do Registro do Conselho Regional ou Federal, quando for o caso. 

 
10.7.     Os candidatos no ato do processo admissional deverão apresentar CÓPIA simples dos 

seguintes documentos (frente e verso legível): 
10.7.1.    RG, CPF, PIS / PASEP, Título de Eleitor e comprovante de última votação (Favor 

colocar essas cópias na mesma folha), e PIS (CASO NÃO POSSUA O CARTÃO, 
RETIRAR O EXTRATO DE FGTS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL); 

10.7.2.    DIPLOMA ou Certificado do Curso; 
10.7.3.    Certificado de Reservista; 
10.7.4.    Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação de Desquite; 
10.7.5.    Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos; 
10.7.6.    2 cópias da Carteira de Vacinação Pessoal (REGULARIZADA); 
10.7.7.    Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos (Apresentar carteira atualizada 

conforme calendário oficial do Ministério da Saúde. As vacinas obrigatórias e seus 
respectivos atestados são gratuitos na rede pública dos serviços de saúde); 

10.7.8.    Comprovante de matrícula Escolar de filhos de até 14 anos; 
10.7.9.    Cédula do Registro no Conselho Regional ou Federal; 
10.7.10. Comprovante de Pagamento da Anuidade do Conselho (ano vigente) ou 

Declaração de Quitação;  
10.7.11. Comprovante de Pagamento da Contribuição Sindical (Apresentar cópia da Guia 

de Recolhimento do Ano vigente, ou cópia da CTPS atualizada); 
10.7.12. 02 cópias de Comprovantes de Residência Nominal e com CEP (preferencialmente 

telefone ou energia); 
10.7.13. 02 cópias da CTPS (frente e verso, contratos de trabalho e contribuição sindical); 
10.7.14. Para Carteira sem baixa, apresentar uma cópia da rescisão; 



 
 

 

10.7.15. Se amasiado(a), documento que comprove o(a) companheiro(a) como dependente 
e cópia dos documentos do mesmo. 

 
10.8.          Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados deverão apresentar a 

documentação conforme subitem anterior. Somente após a conferência de toda a 
documentação será submetido a exame médico, que avaliará sua capacidade física e 
mental no desempenho das tarefas pertinentes a opção a que concorrem. Para 
realização do exame médico admissional não é necessário estar em jejum. 

 
10.9.     As decisões da avaliação médica da ABBC são de caráter eliminatório para efeito de 

contratação, serão soberanas e delas não caberá qualquer recurso. 
 
11.      DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1.    Serão publicados no site www.abbcsaude.org.br os editais na íntegra. 
 
11.2.    Todas as convocações, avisos e resultados serão disponibilizados no site da ABBC 

(www.abbcsaude.org.br). 
 
11.3.    Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Processo Seletivo, valendo para esse fim, a homologação do Processo Seletivo. 
 
11.4.    A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo 

que verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a 
nulidade da contratação e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, 
sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.  

 
11.5.    Caberá a ABBC a publicação dos resultados de todas as etapas, inclusive dos resultados 

finais do Processo Seletivo em site próprio (www.abbcsaude.org.br). 
 
11.6.    Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos até 

a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no site próprio (www.abbcsaude.org.br). 

 
11.7.    Os casos omissos serão resolvidos pela ABBC no que se refere à realização deste Processo 

Seletivo.  
 
11.8.    Decorridos 90 (noventa) dias após a publicação final dos resultados no site e não se 

caracterizando qualquer impedimento, serão incineradas as provas e demais registros 
escritos.   

 
 

Sabino, 27 de setembro de 2018. 
 
 

ABBC – Associação Brasileira de Beneficência Comunitária 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
1. Para vagas de nível superior: 
1.1. Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que 
imprimem às relações entre as orações). 
1.2. Conhecimentos Gerais. 
1.3. Conhecimentos Específicos: Serão aplicadas Provas Objetivas de conhecimentos específicos 
e gerais, versando sobre temas ministrados no curso de formação em nível Superior e assuntos 
relacionados ao SUS, Legislação Específica da área e Ética Profissional. 

 
NÍVEL MÉDIO 

 
1. Para o emprego de Auxiliar Administrativo: 
1.1. Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que 
imprimem às relações entre as orações). 
1.2. Conhecimentos Gerais. 
1.3. Conhecimentos Específicos: Redação de correspondência oficial; Organização de arquivos e 
protocolos; Recepção e despacho de documentos; Noções de direitos e deveres; Noções básicas 
de Ética e Cidadania; Gerenciamento da rotina de trabalho do dia-a-dia. Noções básicas de ISO 
9001. Noções sobre Estrutura e Funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 
 
2. Para os empregos de Técnico de Enfermagem: 
2.1. Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação. 
Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Emprego de tempos e modos verbais. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que 
imprimem às relações entre as orações); 
2.2. Conhecimentos gerais; 
2.3. Conhecimentos Específicos para Técnico de Enfermagem: Fundamentos da enfermagem - 
técnicas básicas; Enfermagem médico - cirúrgica; Assistência de enfermagem em doenças 
transmissíveis; Ações de vigilância epidemiológica e imunização; Assistência de enfermagem em 
doenças crônicas degenerativas: diabetes e hipertensão; Atuação de enfermagem em centro 
cirúrgico e central de material; Enfermagem materno-infantil; Atendimento de enfermagem à 
saúde da mulher; Planejamento familiar; Pré-natal, parto e puerpério; Climatério; prevenção do 
câncer cérvico - uterino; Atendimento de enfermagem à saúde e adolescentes; Cuidados com o 
recém-nascido, aleitamento materno; Crescimento e desenvolvimento; Doenças mais 
frequentes na infância; Principais riscos de saúde na adolescência; Enfermagem em urgência; 
Primeiros socorros; Assistência de enfermagem ao paciente na UPA; Noções de administração; 
Trabalho em equipe - COREN. Lei do exercício profissional; De ontologia em enfermagem. 
Programa Saúde da Família. Saúde na Constituição Brasileira. Leis nº 8080/90 e nº 8142/90 e 



 
 

 

suas atualizações. O Pacto pela Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. Urgências e 
Emergências - Atenção Integral da morbimortalidade prevalente. Epidemiologia Básica: 
Conceitos básicos; Epidemiologia descritiva; Indicadores de saúde; Estudos analíticos; 
Epidemiologia dos problemas ligados à urgência e emergência; Vigilância em Saúde. Estrutura e 
Funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
 
1. Para o emprego de Agente de Asseio e Conservação: 
1.1. Língua Portuguesa nível fundamental: Interpretação de texto. Acentuação gráfica. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Pronomes: emprego, forma de 
tratamento e colocação. Significação das palavras: sinônimos, antônimos. Sentido próprio e 
figurado das palavras. Emprego de tempos e modos verbais. 
2.2   Conhecimentos Gerais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO – SABINO 2018 

 

FOTO 

3 X 4 

 

 

INSCRIÇÃO Nº. :_________________________ DATA:_____/____________/  2018 

FUNÇÃO PRETENDIDA:____________________________________________________ 

NOME COMPLETO:______________________________________________________ 

ENDEREÇO COMPLETO:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

R.G.__________________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR:________________ 

C.P.F._________________________________ DATA DE NASCIMENTO:  __  /      /_____ 

NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL: (    ) SIM (    ) NÃO 

ESPECIFICAR:____________________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________________________________ 

TELEFONE PARA CONTATO:__(     )___________________/  (    )___________________       

ASSINATURA:____________________________________________________________                             

COMPROVANTE DE INCRIÇÃO – SABINO 2018 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:_______________________________ 

NOME:_______________________________________________________________________ 

FUNÇÃO:______________________________DOC. IDENTIF.____________________________ 

PROTOCOLO:__________________________________________________________________ 

DATA DO PROTOCOLO:   __  /      /_____ 


