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PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA/SP, NOS SEGUINTES 
CARGOS: AUXILIAR DE LIMPEZA, 
BUCAL, ENFERMEIRO, TÉCNICO DE 

 

 

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE
finalidade lucrativa, qualificada no Município de Laranjal Paulista/SP como Orga
Social, que possui dentre seus objetivos o de disponibilizar
municipais, estaduais, federais e aos particulares para o desenvolvimento de projetos de 
gerenciamento e administração de unidades de serviços voltados para o desenv
humano e tecnológico como o esporte, saúde, educação, cultura, meio 
qualificação e recolocação profissional, o desenvolvimento humano e sócio econômico, 
VEM tornar publico o edital de processo seletivo simplificado 
pelo qual irá contratar profissionais para os cargos a seguir, previstos no termo de 
referência do Contrato de Gestão n.º 
de Laranjal Paulista/SP. O Processo Seletivo não segue estritam
concursos públicos, contudo é feito em obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, igualdade, vantajosidade e economicidade. As informações prestadas pelos 
candidatos terão caráter confidencial. Cumpre destacar que a const
inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do 
processo seletivo. O eventual cancelamento deste processo seletivo, não acarretará 
qualquer responsabilidade do Instituto para com os concorrentes.

 

 

1 - DA DIVULGAÇÃO  

A divulgação oficial deste Processo Seletivo dar
internet, no endereço http://www.alphainstituto.com.br
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FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE PROFISSIONAIS PARA 
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA/SP, NOS SEGUINTES 

AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE SAÚDE 
CNICO DE ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA.

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE, Organização da Sociedade Civil, sem 
finalidade lucrativa, qualificada no Município de Laranjal Paulista/SP como Orga
Social, que possui dentre seus objetivos o de disponibilizar-se junto aos poderes públicos 
municipais, estaduais, federais e aos particulares para o desenvolvimento de projetos de 
gerenciamento e administração de unidades de serviços voltados para o desenv
humano e tecnológico como o esporte, saúde, educação, cultura, meio 
qualificação e recolocação profissional, o desenvolvimento humano e sócio econômico, 
VEM tornar publico o edital de processo seletivo simplificado nº 01/2022
pelo qual irá contratar profissionais para os cargos a seguir, previstos no termo de 

Contrato de Gestão n.º 12/2018 e seus aditivos, celebrado com o Município 
O Processo Seletivo não segue estritamente a disciplina de 

concursos públicos, contudo é feito em obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, igualdade, vantajosidade e economicidade. As informações prestadas pelos 
candidatos terão caráter confidencial. Cumpre destacar que a constatação de informações 
inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do 
processo seletivo. O eventual cancelamento deste processo seletivo, não acarretará 
qualquer responsabilidade do Instituto para com os concorrentes. 

A divulgação oficial deste Processo Seletivo dar-se-á através de Publicação do Edital pela 
http://www.alphainstituto.com.br . 
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DE PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA/SP, NOS SEGUINTES 

ENFERMAGEM, AUXILIAR DE SAÚDE 
ENFERMAGEM E RECEPCIONISTA. 

, Organização da Sociedade Civil, sem 
finalidade lucrativa, qualificada no Município de Laranjal Paulista/SP como Organização 

se junto aos poderes públicos 
municipais, estaduais, federais e aos particulares para o desenvolvimento de projetos de 
gerenciamento e administração de unidades de serviços voltados para o desenvolvimento 
humano e tecnológico como o esporte, saúde, educação, cultura, meio ambiente, trabalho, 
qualificação e recolocação profissional, o desenvolvimento humano e sócio econômico, 

01/2022 - Laranjal Paulista 
pelo qual irá contratar profissionais para os cargos a seguir, previstos no termo de 

e seus aditivos, celebrado com o Município 
ente a disciplina de 

concursos públicos, contudo é feito em obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, igualdade, vantajosidade e economicidade. As informações prestadas pelos 

atação de informações 
inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do 
processo seletivo. O eventual cancelamento deste processo seletivo, não acarretará 

á através de Publicação do Edital pela 
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2 - DOS CARGOS/FUNÇÕES DISPONÍVEIS

CARGO SALÁRIO

Auxiliar de 
Limpeza 

R$ 1.234,23

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

R$ 2.060,88

Enfermeira R$ 3.342,00

Fisioterapeuta R$ 3.014,37

Recepcionista R$ 1.305,36

Técnico de 
Enfermagem 

R$ 1.678,49

 

 

 

 

3 - DAS CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DA FUNÇÃO 

 

AUXILIAR DE LIMPEZA  

Atribuições: Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabele
a fim de mantê-lo em condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que 
serve, acondicionando detritos e depositando
definidas; Percorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas 
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DOS CARGOS/FUNÇÕES DISPONÍVEIS  

SALÁRIO VAGAS JORNADA 

R$ 1.234,23             CR 8 hs/dia de 2a 
a 6a feira 

R$ 2.060,88 
CR 8 hs/dia de 2a 

a 6a feira 

R$ 3.342,00 
CR 8 hs/dia de 2a 

a 6a feira 

R$ 3.014,37 
CR 6 hs/dia de 2a 

a 6a feira 

R$ 1.305,36 
CR 8 hs/dia de 2a 

a 6a feira 

R$ 1.678,49 
CR 8 hs/dia de 2a 

a 6a feira 

DAS CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS MÍNIMOS DA FUNÇÃO  

: Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabele
em condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que 

serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as determinaç
ercorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando 

janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas 
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: Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, 
em condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da unidade em que 

-os de acordo com as determinações 
ercorrer as dependências do estabelecimento de saúde, abrindo e fechando 

janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas 
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e aparelhos; Preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar 
copos, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de 
material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Man
arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre 
e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do 
estabelecimento de saúde. 

Requisito obrigatório: ensino fundamental completo.

 

 

 

 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Atribuições: Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde, bem 
como atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, inclusive com 
acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal ; responsáveis pela limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do 
consultório odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), assim como aplicar 
medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas 
intervenções clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; processar filme radiográfico, 
selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, manipular materiais de uso odontológico 
e participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria 
de examinador).  

Requisito obrigatório: curso técnico em auxiliar de saúde bucal.
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e aparelhos; Preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar 
os, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de 

material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Man
arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre 

r o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do 
estabelecimento de saúde.  

: ensino fundamental completo. 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde, bem 
como atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, inclusive com 

nte nos serviços de saúde bucal ; responsáveis pela limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do 
consultório odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), assim como aplicar 

a no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas 
intervenções clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família (E
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; processar filme radiográfico, 
selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, manipular materiais de uso odontológico 

ização de levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria 

: curso técnico em auxiliar de saúde bucal. 

CNPJ: 14.512.229/0001-10 
Santos/SP CEP.: 11013-153 

  

 

e aparelhos; Preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; Lavar 
os, xícaras e cafeteiras, coadores e demais utensílios de cozinha; Verificar a existência de 

material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 
comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, quando for o caso; Manter 
arrumado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer 
irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas 
dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter limpos com boa aparência; cumpre 

r o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do 

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, 
grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde, bem 
como atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, inclusive com 

nte nos serviços de saúde bucal ; responsáveis pela limpeza, assepsia, 
desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do 
consultório odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), assim como aplicar 

a no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 
produtos e resíduos odontológicos; auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas 
intervenções clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 

ESF), buscando 
aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; processar filme radiográfico, 
selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, manipular materiais de uso odontológico 

ização de levantamentos e estudos epidemiológicos (exceto na categoria 
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ENFERMEIRO 

Atribuições: Trabalhar em equipe
estatística dos atendimentos ocorridos na unid
atendimento dos pacientes críticos e não críticos; solucionar problemas decorrentes com o 
atendimento médico ambulatorial; alocar pessoal e recursos materiais necessários; realizar a 
escala diária e mensal da equipe de
medicamentos do setor; verificar a necessidade de manutenção dos equipamentos do setor. 
Ter habilidade em utilizar recursos de informática. Prezar e implementar boas práticas de 
humanização e zelar pelas boas práticas da enfermagem. Realizar atualizações constantes e 
fazer parte de comissões internas. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem

Requisitos obrigatórios:  graduação completa em Enfermagem com o devido C
ativo. 

 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

Atribuições: diagnosticar disfunções, avaliar, reavaliar, prescrever (tratamento 

fisioterapêutico), emitir prognóstico, elaborar projetos de intervenção e decidir pela alta 

fisioterapêutica. 

Requisito obrigatório: graduação completa em fi

 

 

 

RECEPCIONISTA 

Atribuições: Receber o usuário respeitando seus direitos e necessidades, assegurando a 

acessibilidade para pessoas com deficiência, em consonância com a legisl

Elaborar e atualizar o cadastro; Emitir o Cartão SUS e fornecê
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Trabalhar em equipe e demonstrar capacidade de liderança. Realizar a 
estatística dos atendimentos ocorridos na unidade; liderar a equipe de enfermagem no 
atendimento dos pacientes críticos e não críticos; solucionar problemas decorrentes com o 

ambulatorial; alocar pessoal e recursos materiais necessários; realizar a 
escala diária e mensal da equipe de enfermagem; controlar estoque de material, insumos e 
medicamentos do setor; verificar a necessidade de manutenção dos equipamentos do setor. 
Ter habilidade em utilizar recursos de informática. Prezar e implementar boas práticas de 

s boas práticas da enfermagem. Realizar atualizações constantes e 
fazer parte de comissões internas. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem

graduação completa em Enfermagem com o devido C

diagnosticar disfunções, avaliar, reavaliar, prescrever (tratamento 

fisioterapêutico), emitir prognóstico, elaborar projetos de intervenção e decidir pela alta 

graduação completa em fisioterapia e com o CREFITO ativo

Receber o usuário respeitando seus direitos e necessidades, assegurando a 

acessibilidade para pessoas com deficiência, em consonância com a legisl

Elaborar e atualizar o cadastro; Emitir o Cartão SUS e fornecê-lo ao usuário; Efetuar a
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demonstrar capacidade de liderança. Realizar a 
ade; liderar a equipe de enfermagem no 

atendimento dos pacientes críticos e não críticos; solucionar problemas decorrentes com o 
ambulatorial; alocar pessoal e recursos materiais necessários; realizar a 

enfermagem; controlar estoque de material, insumos e 
medicamentos do setor; verificar a necessidade de manutenção dos equipamentos do setor. 
Ter habilidade em utilizar recursos de informática. Prezar e implementar boas práticas de 

s boas práticas da enfermagem. Realizar atualizações constantes e 
fazer parte de comissões internas. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

graduação completa em Enfermagem com o devido COREN 

diagnosticar disfunções, avaliar, reavaliar, prescrever (tratamento 

fisioterapêutico), emitir prognóstico, elaborar projetos de intervenção e decidir pela alta 

sioterapia e com o CREFITO ativo 

Receber o usuário respeitando seus direitos e necessidades, assegurando a 

acessibilidade para pessoas com deficiência, em consonância com a legislação vigente; 

lo ao usuário; Efetuar a 
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matrícula dos usuários pertencentes às áreas de abrangência e influência da UBS, que 

moram, trabalham ou estudam na região; Orientar e encaminhar o usuário

para a área de atendimento ou procedimento conforme a Agenda e/ ou necessidade 

apresentada; manter os arquivos atualizados e organizados; controlar, carimbar e distribuir 

impressos; Agendar consultas e exames via 

da rede de serviços; levantar e arquivar prontuários, exames e outros; digitar o cadastro 

inicial, individual e das famílias e suas atualizações; 

Requisito obrigatório: ensino médio completo

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Atribuições:  cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro no planejamento das 
atividades de assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na prevenção e na 
execução de programas de assistência integral à saúde e participando de programas de 
higiene e segurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de enfermagem, 
excetuadas as privativas do enfermeiro, bem como outros inerentes à sua função. 

Requisitos obrigatórios: formação completa em técnico de enfermagem 
ativo. 

 

 

4 - DA INSCRIÇÃO  

As inscrições para os cargos acima 
http://www.alphainstituto.com.br
preenchimento completo da 
Inscrição (gerado automaticamente pelo site
Alpha, a Rua São Vicente de Paula, 166 
fevereiro de 2022, em horário comercial
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matrícula dos usuários pertencentes às áreas de abrangência e influência da UBS, que 

moram, trabalham ou estudam na região; Orientar e encaminhar o usuário

para a área de atendimento ou procedimento conforme a Agenda e/ ou necessidade 

apresentada; manter os arquivos atualizados e organizados; controlar, carimbar e distribuir 

impressos; Agendar consultas e exames via SIGA SAÚDE; orientar quanto ao

da rede de serviços; levantar e arquivar prontuários, exames e outros; digitar o cadastro 

inicial, individual e das famílias e suas atualizações;  

: ensino médio completo 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

:  cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro no planejamento das 
atividades de assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na prevenção e na 
execução de programas de assistência integral à saúde e participando de programas de 

egurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de enfermagem, 
excetuadas as privativas do enfermeiro, bem como outros inerentes à sua função. 

formação completa em técnico de enfermagem 

As inscrições para os cargos acima deverão ser realizadas diretamente pelo site da entidade,
http://www.alphainstituto.com.br, dos dias 08 a14 de fevereiro de 2022, com o 
preenchimento completo da Ficha de Inscrição E com a entrega do Requerimento

gerado automaticamente pelo site), pessoalmente à sub sede do Instituto 
, a Rua São Vicente de Paula, 166 – Centro – Laranjal Paulista, nos dias 

fevereiro de 2022, em horário comercial. 
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matrícula dos usuários pertencentes às áreas de abrangência e influência da UBS, que 

moram, trabalham ou estudam na região; Orientar e encaminhar o usuário diretamente 

para a área de atendimento ou procedimento conforme a Agenda e/ ou necessidade 

apresentada; manter os arquivos atualizados e organizados; controlar, carimbar e distribuir 

orientar quanto ao funcionamento 

da rede de serviços; levantar e arquivar prontuários, exames e outros; digitar o cadastro 

:  cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro no planejamento das 
atividades de assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na prevenção e na 
execução de programas de assistência integral à saúde e participando de programas de 

egurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de enfermagem, 
excetuadas as privativas do enfermeiro, bem como outros inerentes à sua função.  

formação completa em técnico de enfermagem com COREN 

realizadas diretamente pelo site da entidade, 
de fevereiro de 2022, com o 

Requerimento De 
sede do Instituto 

Laranjal Paulista, nos dias 14 e 15 de 
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Facultativa a entrega de 1kg
arroz, feijão ou óleo de soja que serão destinados ao Fundo Municipal de Solidariedade.

Não serão aceitas inscrições por terceiros, a não ser que seja apresentada procuração
pública com poderes específicos para realizar inscrição no processo seletivo 001/20
Laranjal Paulista. 

Os interessados deverão se 
identidade e CPF, além do R

 

Notas: 

1 – Não serão aceitas inscrições

2- O candidato que não entregar
eliminado do processo 

 

 

5 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou estar amparado pelo Estatuto da Igualdade 
(Decreto nº 70.391/72) e no gozo dos direitos políticos na forma do artigo 13 do Decreto nº 
70.436/72, para candidatos de origem Portuguesa; 

b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil 
Brasileiro na data do encerramento das inscrições;

 c) possuir escolaridade mínima correspondente à vaga pleiteada, conforme este edital; 

d) estar em gozo dos direitos políticos; 

e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, bem como estar 
devidamente inscrito ao conselho/órgão/ordem da classe de sua formação, por exemplo, 
COREN; 

f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria; 

g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral;
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de 1kg de alimento não perecível previamente estabelecido como 
óleo de soja que serão destinados ao Fundo Municipal de Solidariedade.

Não serão aceitas inscrições por terceiros, a não ser que seja apresentada procuração
pública com poderes específicos para realizar inscrição no processo seletivo 001/20

se apresentar no endereço acima delineado munidos
Requerimento de Inscrição devidamente preenchido.

inscrições recebidas após a data estipulada. 

entregar o requerimento de inscrição, nas datas estipuladas, será 

REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO:  

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou estar amparado pelo Estatuto da Igualdade 
Decreto nº 70.391/72) e no gozo dos direitos políticos na forma do artigo 13 do Decreto nº 

70.436/72, para candidatos de origem Portuguesa;  

b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil 
erramento das inscrições; 

c) possuir escolaridade mínima correspondente à vaga pleiteada, conforme este edital; 

d) estar em gozo dos direitos políticos;  

e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, bem como estar 
ao conselho/órgão/ordem da classe de sua formação, por exemplo, 

f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria; 

g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral; 
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estabelecido como 
óleo de soja que serão destinados ao Fundo Municipal de Solidariedade. 

Não serão aceitas inscrições por terceiros, a não ser que seja apresentada procuração 
pública com poderes específicos para realizar inscrição no processo seletivo 001/2022 – 

munidos de cédula de 
preenchido. 

requerimento de inscrição, nas datas estipuladas, será 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; ou estar amparado pelo Estatuto da Igualdade 
Decreto nº 70.391/72) e no gozo dos direitos políticos na forma do artigo 13 do Decreto nº 

b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil 

c) possuir escolaridade mínima correspondente à vaga pleiteada, conforme este edital;  

e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, bem como estar 
ao conselho/órgão/ordem da classe de sua formação, por exemplo, 

f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;  



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigaçõ

 i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes contra a administração pública e 
o patrimônio, no prazo de cinco anos a contar do cumprimento da eventual pena; 

5.1 - Não serão aceitas inscrições por via postal, fax

5.2 - O candidato é responsável pelas informações prestadas no Currículo, arcando com as 
consequências de eventuais erros no preenchimento desse documento. 

5.3 - A falha nas informações
tornará nula a inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo e o candidato será 
considerado eliminado.  

 

6 - DA SELEÇÃO  

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais 
aptos a desempenharem as exigênci
adequado para desenvolvê

 

Razão pela qual, o processo
 
6.1- Inscrição pelo site e entrega de requerimento;

 
6.2- Prova de Conhecimentos
prova objetiva.  

 
6.3- O gabarito será disponibilizado em até 48

6.4 – Caberá recurso do gabarito em até
protocolizado na sub sede do Instit
Laranjal Paulista              

6.5 - Após a análise dos recursos, será divulgada lista de candidatos convocados para 
entrevista; 
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h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 

i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes contra a administração pública e 
o patrimônio, no prazo de cinco anos a contar do cumprimento da eventual pena; 

Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, email ou em caráter condicional; 

O candidato é responsável pelas informações prestadas no Currículo, arcando com as 
consequências de eventuais erros no preenchimento desse documento. 

A falha nas informações prestadas pelo candidato, constantes na forma de
tornará nula a inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo e o candidato será 

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais 
aptos a desempenharem as exigências requeridas para o cargo e cujo perfil seja mais 

desenvolvê-las. 

processo seletivo será composto das seguintes etapas eliminatórias:

Inscrição pelo site e entrega de requerimento; 

Conhecimentos Gerais e Específicos - de caráter eliminatório

será disponibilizado em até 48hs após a realização da prova;

Caberá recurso do gabarito em até1 (um) dia da divulgação, que deverá ser       
sede do Instituto, na Rua São Vicente de Paula, 166 

Após a análise dos recursos, será divulgada lista de candidatos convocados para 
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i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes contra a administração pública e 
o patrimônio, no prazo de cinco anos a contar do cumprimento da eventual pena;  

aráter condicional;  

O candidato é responsável pelas informações prestadas no Currículo, arcando com as 
consequências de eventuais erros no preenchimento desse documento.  

constantes na forma deste edital, 
tornará nula a inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo e o candidato será 

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais 
as requeridas para o cargo e cujo perfil seja mais 

etapas eliminatórias: 

de caráter eliminatório. Será realizada 

a realização da prova; 

, que deverá ser       
66 – Centro – 

Após a análise dos recursos, será divulgada lista de candidatos convocados para 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

 

7- DAS ENTREVISTAS 

De caráter eliminatório, será realizada entrevista com os candidatos por publicação no site 
do Instituto, com data e horário determinados, sendo o ausente injustificadamente 
desclassificado sumariamente. Após a entrevista, será publicada listagem dos cand
aprovados para os cargos, em ordem classificatória e convocados para exame médico e 
entrega de documentação, de acordo com a necessidade de contratação.

 

 

 

 8 - DO EXAME MÉDICO E ENTREGA DE DOCUMENTOS

Os candidatos aprovados serão convocados de acord
devendo trazer os seguintes documentos:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
    1 foto 3x4  

  Atestado de Escolaridade

  Atestado de Vacinação 

  CPF dos filhos 

  Carteira de Trabalho original e cópia das pág. 07 e 08

  Certidão de Nascimento

  Certidão de Nascimento/Casamento

  Certificado de Reservista

  Comprovante de endereço 

  CPF 

  Habilitação (apenas para o cargo de motorista)

  Nº de conta (Dados Bancários)

  PIS (Cartão Cidadão) ou extrato da Caixa Econômica

  RG 

  Título de Eleitor 

  Cartão SUS  

  CRM; CRO; COREN, OAB; outros...

 

  

 
 
 

Razão Social: Instituto Alpha de Medicina para Saúde - CNPJ: 14.512.229/0001
Rua Amador Bueno, nº 333, Cj. 1816, Centro - Santos/SP CEP.: 11013

Telefone: (13)  3394.5103 / E-mail: contato@alphainstituto.com.br 
Site:www.alphainstituto.com.br 

 

De caráter eliminatório, será realizada entrevista com os candidatos por publicação no site 
do Instituto, com data e horário determinados, sendo o ausente injustificadamente 
desclassificado sumariamente. Após a entrevista, será publicada listagem dos cand
aprovados para os cargos, em ordem classificatória e convocados para exame médico e 
entrega de documentação, de acordo com a necessidade de contratação.

EXAME MÉDICO E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Os candidatos aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade de vagas, 
devendo trazer os seguintes documentos: 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
   
   Recente

Atestado de Escolaridade    Cópia Simples

 (apenas p/filhos menores de 6 anos) 
 

  Cópia Simples

 
  Cópia Simples

Carteira de Trabalho original e cópia das pág. 07 e 08 
 

  Original/Cópia

Certidão de Nascimento (apenas p/ filhos menores 14 anos) 
 

  Cópia Simples

Certidão de Nascimento/Casamento    Cópia Simples

Certificado de Reservista (para os homens)    Cópia Simples

Comprovante de endereço (Conta Luz e/ou Telefone) 
 

  Cópia Simples

 
  Cópia Simples

(apenas para o cargo de motorista) 
 

  Cópia Simples

Nº de conta (Dados Bancários) 
 

  Cópia Simples

PIS (Cartão Cidadão) ou extrato da Caixa Econômica    Cópia Simples

   Cópia Simples

 
  Cópia Simples

 
  Cópia Simples

CRM; CRO; COREN, OAB; outros... 
 

  Cópia Autenticada
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De caráter eliminatório, será realizada entrevista com os candidatos por publicação no site 
do Instituto, com data e horário determinados, sendo o ausente injustificadamente 
desclassificado sumariamente. Após a entrevista, será publicada listagem dos candidatos 
aprovados para os cargos, em ordem classificatória e convocados para exame médico e 
entrega de documentação, de acordo com a necessidade de contratação. 

o com a disponibilidade de vagas, 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

Recente 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Original/Cópia 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Simples 

Cópia Autenticada 



 
 
 
 

 

Razão Social:
Endereço: Rua Amador Bueno

 Telefone:

 

Não serão contratados aqueles que não trouxerem os documentos solicitados no prazo 
requerido, bem como não aprovados no exame médico.

 

 

9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os candidatos que realizarem sua inscrição devidamente na forma deste edital, estarão 
aptos para participar da prova
realizada no dia 20 de fevereiro de 2022
site da entidade. 

O conteúdo programático estará disponível a partir do dia 
do Instituto Alpha. 

7.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando
os atos decorrentes da inscrição.

7.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital, 
aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 

7.3 – Todo andamento do referido processo seletivo deverá ser acompanhado somente 
através do site http://www.alphainstituto.com.br, além de eventuais convocações feita
Organização Social, por whatsapp ou email
quaisquer informações por telefone. 

7.4 – O presente processo seletivo terá validade de 06 (sei
prorrogado por mais 06 (seis), 

Todas as publicações serão realizadas no site do Instituto Alpha: 
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contratados aqueles que não trouxerem os documentos solicitados no prazo 
requerido, bem como não aprovados no exame médico. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os candidatos que realizarem sua inscrição devidamente na forma deste edital, estarão 
da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos a ser 

20 de fevereiro de 2022, com local e horário a serem disponibilizados no 

O conteúdo programático estará disponível a partir do dia 10 de fevereiro d

A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando
os atos decorrentes da inscrição. 

ição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital, 
aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas. 

Todo andamento do referido processo seletivo deverá ser acompanhado somente 
//www.alphainstituto.com.br, além de eventuais convocações feita

Social, por whatsapp ou email, quando necessário, não sendo disponibilizadas 
quaisquer informações por telefone.  

O presente processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser 
por mais 06 (seis), desde que, aprovado pela diretoria do Instituto

 

publicações serão realizadas no site do Instituto Alpha: 
http://www.alphainstituto.com.br 
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contratados aqueles que não trouxerem os documentos solicitados no prazo 

Os candidatos que realizarem sua inscrição devidamente na forma deste edital, estarão 
objetiva de conhecimentos gerais e específicos a ser 

com local e horário a serem disponibilizados no 

de fevereiro de 2022, no site 

A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos 

ição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital, 
aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham estabelecidas.  

Todo andamento do referido processo seletivo deverá ser acompanhado somente 
//www.alphainstituto.com.br, além de eventuais convocações feitas pela 

quando necessário, não sendo disponibilizadas 

podendo ser 
desde que, aprovado pela diretoria do Instituto. 

publicações serão realizadas no site do Instituto Alpha: 




