
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ 
CNPJ. 43.723.907/0001-91 

Rua Primeiro de Maio, nº336, Centro – Apiaí/SP. 
hospital@abasaude.org - Fone: (15) 35521266 

Edital de Seleção Simplificada 

A Associação Beneficente de Apiaí, CNPJ nº. 43.723.907/0001-91, com 

sede na Rua 1º. de Maio, nº. 336, centro, na cidade de Apiaí, estado de 

São Paulo, A Comissão deste Processo de Seleção Simplificada, em uso 

das suas atribuições legais, torna publica a abertura das inscrições e 

estabelece normas relativas a seleção de candidatos  para contratação 

de pessoal, nos termos do artigo 37, IX da CF, com vista a garantir o 

funcionamento assistencial do serviço da atenção básica do município 

de Ribeirão Grande/SP, conforme qualificação de organização social 

desta entidade, que dispõe sobre a contratação para atender as 

necessidades contratadas pelo município de Ribeirão Grande/SP. 

1. Das Vagas 

2. Da Inscrição 

Cargo Vagas
Carga 

Horária
Salário Escolaridade

Enfermeira(o) 04 40 R$ 3.000,00 Registro Coren

Aux. Enfermagem 05 40 R$ 1.200,00 Registro Coren

Aux. Saúde Bucal 01 40 R$ 1.200,00 Registro CRO

Recepcionista 03 40 R$ 1.094,50 Ensino Médio

Aux. Administrativo 01 40 R$ 1.500,00 Ensino Médio
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2.1 - As inscrições serão realizada, exclusivamente de forma 

presencial, no período de  27 de dezembro de 2017 a 29 de 

dezembro de 2017, no horário das 14:00 às 16:30 horas no Serviço 

de Seção de Pessoal na Rua 1º. De Maio, nº 336, centro, Apiaí/SP, 

ou na Rua Joaquim Cruz, nº. 130, centro, Ribeirão Grande/SP.  

2.2 – No ato da inscrição o candidato deverá preencher a ficha de 

inscrição – Anexo I – que será fornecida no local da inscrição. 

2.3 - A inscrição do candidato implica a sua integral adesão a todas 

as regras que disciplinam a presente seleção. 

2.4 - O candidato deverá inscrever-se e concorrer para a área de sua 

formação técnica correspondente a vaga. 

2.5 - É permitida a inscrição por instrumento particular de 

procuração, com firma reconhecida do outorgante e cópia da 

identidade do procurador, além dos outros documentos exigidos para 

o candidato. 

2.6 – Não será permitido a inscrição de menor de 18 anos. 

3. Da Prova 

3.1.– As provas serão escritas, terão duração de 02h (duas horas) e 

terão 20 questões objetivas de múltiplas escolhas, com quatro 

alternativas, valendo 2 (dois) pontos cada questão, num total de 

40 pontos.  

3.1.1. – A prova escrita obedecerá às seguintes proporções: 

Cargo Português Informática
Conhecimento 

Específicos

Enfermeira(o) 05 05 10

Aux. Enfermagem 05 05 10
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3.2. - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos, na prova; 

3.3. - O candidato deverá comprovar sua identidade mediante 

original de um documento com fotografia, devendo o referido 

documento estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza; 

3.4.- Durante a realização das provas não será admitida qualquer 

espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, manuais, impressos ou anotações, máquinas 

calculadoras, (também em relógios) e agendas eletrônicas ou 

similares, telefone celular, BIP, walkman, gravador ou qualquer 

outro tipo de mensagens; 

3.4.1. – O aparelho celular deve ser desligado, antes do início da 

prova. 

3.5 – O local da prova será divulgado dois dias antes da 

realização, no site www.abasaude.org.  

4. Dos Títulos e Experiência  

4.1.– Para os cargos de Enfermeira(o), Aux. De Enfermagem e Aux. 

De Saúde Bucal, serão considerados como Títulos, com seus 

respectivos valores: 

4.1.1 - Especializações e Cursos com duração mínima de 150 

horas. 3 pontos por Título. 

4.2.- Os documentos comprovantes dos títulos deverão ser 

expedidos, deverá conter a carga horaria e deverão declarar que 

Aux. Saúde Bucal 05 05 10

Recepcionista 05 05 10

Aux. Administrativo 05 05 10
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o candidato concluiu o curso. Cursos não concluídos não serão 

computados; 

4.3.- Os candidatos deverão entregar as cópias dos Títulos 

autenticadas por cartório ou com as cópias simples e originais a 

ser conferidas no momento da inscrição pelo responsável pelo 

recebimento. 

4.4. - Em todas as funções, será considerado 0,25 pontos ao ano 

para quem tiver experiência comprovada em carteira de trabalho, 

na área ao qual o candidato pleitar.  

5. Dos Resultados 

5.1.– O resultado final será divulgado no endereço eletrônico 

www.abasaude.org, a partir do dia 10 de Janeiro de 2018, sendo 

de exclusiva responsabilidade de o candidato acompanhar 

comunicados, convocações e o resultado final da seleção.	  

5.2. - O resultado final será a soma da nota da prova e a soma dos 

Títulos. 

5.2.1. – Só será aceito para compor a soma das notas o que 

atender o item 3.2. 

5.3 – Em caso de Empate, será usado o critério de maior idade. 

6. Dos Recursos 

6.1 - O candidato poderá interpor recurso dirigido a Comissão de 

organização de seleção pública simplificada, devidamente 

fundamentado, até as 17 horas, no dia 11 de janeiro de 2018, por e-

mail: hospital@abasaude.org. 

7. Da Convocação 
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7.1.- A convocação para a contratação se dará através do site 

www.abasaude.org, se for o caso, demais convocações 

ocorrerão em data oportuna. 

8. Das Disposições Finais 

8.1.- A seleção de que trata este edital, realizada mediante Prova, 

será de caráter eliminatório e classificatório. 

8.2.- As informações prestadas no formulário de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a ABA, do direito 

de excluir da seleção simplificada aquele que não preencher o 

formulário de forma completa, correta e/ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos.  

8.3.- A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para 

o Processo Seletivo Simplificado contidas nos comunicados, 

neste edital e em outros a serem publicados. 

8.4.- A aprovação do candidato na presente seleção gera apenas 

expectativa de direito, cabendo a ABA decidir sobre a sua 

contratação, respeitando o número de vagas e a ordem de 

classificação. 

8.5.- O candidato será classificado exclusivamente na função para a 

qual concorre. 

8.6.- Poderá a Administração contratante rescindir o contrato antes 

de seu termo final, quando conveniente ao interesse da entidade, 

por infração disciplinar do contrato ou desde que cessadas as 

razões que ensejaram a contratação. 

8.7.- A rescisão do contrato por iniciativa do contratado deve ser 

comunicada, por escrito, à Administração contratante com 
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antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, para que não haja 

prejuízo na regular prestação dos serviços. 

Apiaí, 26 de dezembro de 2017. 

Orlando Nunes da Silva 

Gestor 

Ficha de Inscrição  - Anexo I 

 Processo Seleção Edital 01 Ribeirão Grande/SP. 
Cargo Pretendido:  

Nome do Candidato:

Data de Nascimento: Sexo: (  ) M (  ) F  

RG: CPF: PIS:
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Informações	Adicionais	

1. Candidato	 é	 responsável	 pela	 exa4dão	 e	 veracidade	 das	 informações	 prestadas	 no	
requerimento	de	inscrição,	arcando	com	as	consequências	de	eventuais	erros	e/ou	do	
não	preenchimento	de	qualquer	campo	daquele	campo;	

2. A	inscrição	poderá	ser	efetuada	por	terceiros.	A	procuração	deverá	ser	com	finalidade	
especifica	 para	 inscrição,	 havendo	 necessidade	 de	 reconhecimento	 de	 firma	 em	
cartório:	

3. A	 inscrição	 no	 processo	 sele4vo	 implica,	 desde	 logo,	 o	 reconhecimento	 é	 a	 tácita	
aceitação,	pelo	candidato,	das	condições	estabelecidas.	

4. Só	poderá	concorrer	a	um	dos	cargos	do	edital.	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Protocolo	de	Inscrição	

Nome:_________________________________________________	

Data:___/___/______.	

________________	

Visto	do	recebedor			

Nome da Mãe:

Endereço:

Nº: Complemento: Bairro:

Cidade: UF: CEP:

Telefone residencial: Telefone comercial:

Telefone celular: E-mail:

Grau de Instrução: Estado Civil:

Possui algum grau de deficiência? (  ) Sim  (  ) Não

Se Sim, Qual?

Nacionalidade:

Quite com as obrigações Eleitorais: (  ) Sim (  ) Não

Quite com as Obrigações militares (sexo masculino): (  ) Sim (  ) Não
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