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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 003/2021 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FISIOTERAPEUTA NASF, 

FONOAUDIÓLOGO NASF, PSICÓLOGO NASF, NUTRICIONISTA NASF  

 

O IVAS- Instituto Vontade Ação e Saúde, CNPJ N o. 07.454.581/0001-80 com 
sede À AV. SETE DE SETEMBRO  N O 4596-B BAIRRO AGENOR DE 
CARVALHO  CEP 76.820-322 – PORTO VELHO - RONDONIA, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do 
processo MJ nº 08071.000635/2005-06, despacho da Secretaria Nacional de 
Justiça de 01 de Setembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 09 
de Setembro de 2005, edição nº 174, vem firmar Termo de Cooperação Tecnica  
através do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO   N° 003/2021, entre o Ivas- 
Instituto Vontade Ação e Saúde e a contratante a Prefeitura Municipal de 
Inhaúma-MG, através da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço na Rua 
Primeiro de Maio, 85 – Bairro Centro, Inhaúma-MG, torna público para 
conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições no período 
de 28 de maio de 2021 a 18  de Junho  de 2021, para o PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO DE CANDIDATOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO POR 
TENMPO DETERMINADO PRA SUPRIR EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO PARA OS CARGOS DE PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, 
NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA  DO  NASF (NÚCLEO APOIO SAÚDE 
DA FAMÍLIA), para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei 
Municipal de n° 1.021/1997, Lei Complementar Municipal nº 023/2015 alterada 
pela Lei n° 039/2019, Portaria n° 154/2008 do Ministério da Saúde, e artigo 37, 
inciso IX da Constituição Federal. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este Processo Seletivo Simplificado  reger-se-á, em todas as suas etapas, pelas 

normas constantes neste Edital, publicado no site oficial da Prefeitura Municipal 

de Inhaúma, locais públicos, agências localizadas no Município, no mural da 

prefeitura e da  Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Primeiro de Maio, 

85 – Bairro Centro, Inhaúma-MG, em acordo com as normas do Ministério da 

Saúde e Legislação em vigor. 

1.2 – O Processo Seletivo Público Simplificado será realizado pelo Instituto sobre 

supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão 

Organizadora, no Município de Inhaúma-MG. 
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2- DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 

 

2.1 - As publicações oficiais deste Edital de Processo Seletivo para 

PSICÓLOGO NASF, FONOAUDIÓLOGO NASF, NUTRICIONISTA NASF E  

FISIOTERAPEUTA NASF, dar-se-ão através da sua afixação no mural da 

Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Primeiro de Maio, 85 – Bairro 

Centro, Inhaúma-MG e no site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

2.2 - A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através 

do site da Prefeitura Municipal de Inhaúma, de avisos afixados na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal, conforme as datas pré-

estabelecidas no Anexo I. 

 

3 - DAS ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, 

NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA . 

 

3.1 ATRIBUIÇÕES FISIOTERAPEUTA 

 Desenvolver ações de promoção, prevenção e educação em saúde 

 Prestar assistência integral à população 

 Participar de reuniões em equipe, planejar ações, projetos e atividades 

para a população 

 Encaminhamentos para serviços de referência e contrarreferência 

 Atuar nos diferentes ciclos de vida (Saúde da Mulher, Saúde da Criança 

e do Adolescente, Saúde do Homem, Saúde do Idoso), Saúde do 

Trabalhador e grupos com distintas afecções (como Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica, Acidente Vascular Encefálico, Traumas, Paralisia 

Cerebral, pacientes acamados e vulneráveis) 

 Avaliação, diagnóstico e prescrição de serviços fisioterapêuticos;  

 Atenção domiciliar aos restritos ao domicílio, por doenças crônicas, 

traumas, deficiências físicas ou transtornos respiratórios; 

 Construção de linha de cuidado que permita a integralidade do cuidado e 

a produção da autonomia das pessoas com deficiência e necessidades 

especiais; 
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 Cuidados paliativos as situações extremas de cronicidade; 

 Atenção as crianças com atraso no desenvolvimento neuro- -psico-motor 

e orientações às mães e à família; 

 Detecção precoce de distúrbios cinético-funcionais e promoção de ações 

educativas e de prevenção; 

 Orientações ergonômicas e adequação de ambientes laborais ou não;  

 Resgate da qualidade de vida dos cuidadores domiciliares;  

 Grupos operativos para treino de equilíbrio, coordenação e realização de 

práticas corporais para evitar acidentes como quedas, para prevenção e 

controle de doenças crônicas não transmissíveis, em especial a 

hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. 

 Cinesioterapia e ginástica laboral para diminuir prevalência de lesões 

crônicas laborais;  

3.2 ATRIBUIÇÕES NUTRICIONISTA 

 

 Identificação de áreas de risco nutricional na comunidade; 

 Diagnóstico/monitoramento do estado nutricional da família e da 

comunidade; 

 Diagnóstico de problemas alimentares e nutricionais (carências ou 

excessos); 

 Identificação de fatores de risco nutricional na comunidade; 

 Identificação de grupos biologicamente mais vulneráveis do ponto de vista 

do estado nutricional; 

 Realização de palestras educativas para grupos focais; 

 Incentivo e definição de estratégias de apoio comunitário ao aleitamento 

materno; 

 Orientações sobre higiene e conservação de alimentos; 

 Orientações dietoterápicas a nível domiciliar, quando necessário; 

 Diagnóstico de consumo e práticas alimentares locais; 

 Identificação de estratégias de segurança alimentar disponíveis na 

comunidade; 

 Implantação de ações de vigilância alimentar e nutricional. 
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3.3 ATRIBUIÇÕES PSICÓLOGO  

 Prestar atendimento as famílias desajustadas.  

 Prestar atendimento à população com necessidades de atendimento 

especializado.  

 Proceder avaliações psicológicas.  

 Participar de reuniões de equipes para estudo de casos mais delicados.  

 Orientar os outros membros da equipe do PSF, sobre problemas 

detectados no âmbito familiar ou comunitário.  

 Realizar atendimento individual ou em grupo, dos casos que se fizerem 

necessários.  

 Atender a demanda criada pelas equipes nas áreas de psicologia. 

Encaminhar os indivíduos cujas necessidades específicas exijam 

atendimentos que fogem a sua competência.  

 Proceder orientações às famílias.  

 

3.4  ATRIBUIÇÕES FONOAUDIOLOGO 

 Reabilitação da linguagem e audição.   

 Trabalhos com crianças portadoras de deficiências auditivas e sociais 

(surdos-mudos).  

 Orientação através de exercícios vocais. 

 Participar dos grupos de gestantes para orientar sobre amamentação e 

hábitos orais inadequados do bebê;  

 Participar dos grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar 

ações que favoreçam a comunicação oral e habilidades cognitivas, 

auditivas e vocais;  

 Participar de grupos e/ou desenvolver ações que favoreçam o 

desenvolvimento infantil, no que diz respeito às suas áreas de atuação;  

 Orientar agentes comunitários de saúde, para coletar dados referentes à 

comunicação dos usuários e detecção de sinais indicadores de alterações 

da comunicação humana;  

 Desenvolver atividades de promoção à saúde e de comunicação, por meio 

da abordagem de temas como saúde materno infantil, desenvolvimento 

infantil, saúde auditiva, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso;  
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  Realizar visitas domiciliares, para elencar fatores ambientais e familiares 

que possam gerar alterações na comunicação humana;  

 Realizar atividades em instituições educacionais;  

 Promover educação permanente para os profissionais da saúde e da 

educação a respeito dos diversos distúrbios da comunicação. 

 

4 - DA JORNADA DE TRABALHO 

 

Os candidatos  cumprirão jornada de trabalho de 04 (quatro) horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, totalizando 20 (vinte) horas semanais podendo, 

excepcionalmente, ser convocado para jornada de trabalho de campo e 

campanhas em fins de semana e feriados quando necessário, sendo obrigatório 

o comparecimento de acordo com a escala de trabalho estabelecida pela 

Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser advertido por escrito o agente que 

não se adequar a mesma. 

 

5 – DOS ANEXOS 

 

5.1 - O Anexo I apresenta apresenta os dias das publicações referentes ao 

processo seletivo e suas fases. 

5.2 - O Anexo II apresenta a Ficha de Inscrição. 

5.3 - O Anexo III apresenta a Declaração Pessoal de Veracidade. 

5.4 - O Anexo IV Protocolo de Inscrição. 

5.5 - O Anexo V apresenta a localidade e quantidade de vagas de cada cargo 

para contratação. 

5.6 - O Anexo VI apresenta Requerimento de Recurso. 

5.7 - O Anexo VII apresenta o Recibo de Entrega de Requerimento de Recurso. 

5.8 - O Anexo VIII apresenta os Cargos do Objeto do Processo Seletivo. 

 
6 - REGIME JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO 

 

O candidato será contratado por período determinado, pelo prazo de 2 (dois) 

anos, nos termos da Lei Municipal nº 1.021 de 23 de Julho de 1.997, de forma a 
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submeter-se ao regime jurídico estabelecido no Estatuto dos Servidores Público 

Municipal, Lei Orgânica e Diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde.. 

 

7 – DA SELEÇÃO 

O Processo Seletivo contará de duas  etapas:  

1ª ETAPA: Inscrição caráter eliminatório.  

2ª ETAPA: Prova Objetiva – caráter classificatório e eliminatório; 

 

8 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO 

 

8.1 - As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente  na Secretaria Municipal 

de Saúde, com sede na Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, Inhaúma-MG, no 

período entre 28/05/2021 a 18/06/2021, no horário de 8:00 às 11:00 e de 13:00 

às 17:00 horas,  exceto sábado, domingo e feriado, garantindo aos candidatos a 

distribuição de senhas para atendimento dentro deste horário. 

8.2 - Poderão se inscrever os candidatos que atendam aos seguintes requisitos 

básicos: 

I.  Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade (certificado 

de conclusão de curso) e requisitos básicos exigidos para o exercício das 

atividades a serem exercidas pelo contratado; 

III. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos 

completos; 

IV. Declarar conhecer as exigências previstas neste Edital e estar de acordo com 

elas; 

V. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares e estar em pleno gozo de 

seus direitos políticos e civis. 

OBS: Os candidatos que não preencherem as condições acima serão eliminados 

da seleção. 

8.3  - Documentação necessária para inscrição: 

I. Fotocópia e original da Carteira de Identidade;  

II. Fotocópia do CPF;  
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III. Comprovante de escolaridade, através do certificado de conclusão do curso, 

expedido por instituição de ensino oficial, devidamente reconhecida pelo MEC 

ou declaração de conclusão de curso fornecida pela mesma; 

IV. Fotocópia e original de comprovante de residência (conta de água, telefone 

ou luz que comprove local de residência);  

V. Certidões negativas de antecedentes civil e criminal. 

VI. Atestado de aptidão física e mental. 

VII. Certidão de casamento (quando casado). 

VIII. Certidão de nascimento dos filhos. 

8.4 -  As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo candidato.  

8.5 - O candidato que apresentar para sua inscrição declarações e documentos 

falsos será eliminado do processo seletivo; 

8.6  - Inscrição de pessoas com deficiência serão aceitas e ajustadas pela 

Comissão Organizadora do Concurso, conforme as limitações do candidato 

para exercer as atribuições de cada cargo pleiteado pelo mesmo. 

 

9 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Inscrição gratuita. 

 

10 – DA SELEÇÃO 

1ª ETAPA: INSCRIÇÃO 

10.1 Ficha de Inscrição (Anexo II deste Edital), deverá ser afixada na parte 

externa do envelope, devidamente assinada pelo candidato ou pelo responsável 

pela inscrição; 

10.2 Toda documentação referida no item 8.3, deverá ser entregue em 

envelope lacrado. 

10.3 Na impossibilidade da inscrição pelo candidato, o mesmo poderá ser 

realizado através de procuração, havendo a necessidade de incluir no envelope 

a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 

devendo a procuração conter poderes específicos para este fim. 

10.4 O candidato receberá o protocolo de sua inscrição (Anexo II), 

devidamente assinado pelo responsável do recebimento do envelope. 
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10.5 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e 

correto preenchimento dos dados de inscrição, ficando eliminado o candidato 

que não assinar a sua ficha de inscrição. 

10.6 A Comissão Especial não se responsabilizará por eventuais prejuízos 

causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 

10.7 Não haverá conferência de documentos no momento da inscrição, esta 

será realizada durante a 1ª etapa, de caráter eliminatório, e divulgado o resultado 

conforme Anexo I. 

2ª ETAPA: PROVA OBJETIVA 

10.8 Será aplicada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

10.9 A prova objetiva será elaborada pelo Instituto e fiscalizada pela Comissão 

Especial nomeada pela Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG. 

10.10  É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da 

Comissão do Processo Seletivo. Será destituído da Comissão, se constatado em 

qualquer fase do Processo Seletivo, o membro que tiver qualquer parentesco até 

terceiro grau, com os candidatos escritos. 

10.11 A divulgação dos candidatos inscritos e aprovados na 1ª etapa será 

realizada na Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG, no dia 21/06/2021 a partir das 

09:00 horas e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

10.12 A prova objetiva será aplicada no dia 24/06/2021 , na Escola Municipal 

José Maria Alkmim, localizada na Rua Primeiro de Maio, n° 250, Centro, no 

horário de 09:00 horas, com duração de 03 (três) horas. 

10.13 O candidato deverá comparecer ao local de prova, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos munido de: 

A – Comprovante de inscrição 

B – Documento de identidade original com foto; 

C – Caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

10.14 O comprovante de inscrição não terá validade como documento de 

identidade. 

10.15 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para 

justificar o atraso ou ausência do candidato. 

10.16 No dia da realização da prova, não será permitido ao candidato, consultas 
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bibliográficas de qualquer espécie, bem como usar no local da prova, aparelhos 

eletrônicos, boné, chapéu e óculos de sol. O descumprimento desta instrução 

implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

10.17 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização 

da prova deverá levar um acompanhante de maior 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 poderá realizar a 

prova. 

10.18 A prova terá 10 (dez) questões objetivas, sua referencia bibliográfica será 

especifica por cargo pleiteado contendo questões de Língua Portuguesa   e  de 

Conhecimentos Específicos para cada cargo. 

10.19 A Prova Objetiva valerá 10 (dez ) pontos. Cada questão da Prova Objetiva 

valerá 01 (um) ponto. A prova terá duração de 3 (três) horas.  

10.20 No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas 

e o caderno de provas contendo as questões. O candidato não poderá retirar-se 

da sala de prova levando qualquer um desses materiais, exceto transcorrido 2 

(duas) horas de prova. 

10.21 Será considerado APROVADO na Prova Objetiva o candidato que obtiver 

aproveitamento nos pontos previstos, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

do valor da prova. 

10.22 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente 

um, dos campos do Cartão-Resposta, não podendo haver rasuras; 

10.23 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o 

Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das 

provas. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade 

do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas 

neste edital e no Cartão-Resposta. Em hipótese alguma haverá substituição do 

Cartão-Resposta por erro do candidato. 

10.24 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de 

Presença, e o Cartão- Resposta, SENDO ELIMINADO DO PROCESSO. 

10.25 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova 

depois de transcorrida 1 (uma) hora do início da mesma. 

10.26 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, só poderão sair quando o 
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último terminar e entregar a prova, mediante assinatura dos três. 

10.27 Será eliminado nesta Etapa o candidato que: 

I. Não comparecer para realização da prova; 

II. Não apresentar no dia da prova o documento de identificação com foto e 

o comprovante de inscrição; 

III. Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta) de acerto na prova objetiva. 

10.28 A lista de classificação dos candidatos será divulgada no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/ ) e no Mural 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

11 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

11.1 - Em caso de empate na nota final no Processo Seletivo, o desempate 

ocorrerá na seguinte ordem: 

I. Obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos. 

II. Persistindo o empate, o candidato com maior idade cronológica. 

 

12 - DA VALIDADE 

 

O Processo Seletivo terá validade por 2 (dois) anos podendo ser prorrogado por 

uma única vez por igual período pelo Executivo Municipal. 

 

13 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

13.1 A divulgação de todas as etapas do Processo Seletivo será publicada no 

mural da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Inhaúma-MG, situada na 

Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, Inhaúma-MG e no site Oficial do Município, 

conforme datas e horários previstos no Anexo I deste Edital. 

 
14 - CADASTRO RESERVA  

 

Os candidatos escritos para cadastro reserva poderão ser convocados em caso 

de necessidade da vaga, observado as especificações de cada vaga. 
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15 - DOS RECURSOS 

 

15.1 O candidato que desejar interpor recursos a cada etapa, disporá de 02 

(dois) dias úteis a contar da divulgação dos resultados da mesma. A PRIMEIRA 

ETAPA NÃO CABERÁ RESCURSO. 

15.2 O candidato deverá pessoalmente, se dirigir à sede da Secretaria Municipal 

de Saúde de Inhaúma-MG, situada na Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, 

Inhaúma-MG e protocolar o recurso para a Comissão do Processo Seletivo. 

15.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

15.4 Se do exame de recursos resultarem anulação de questão integrante de 

prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os 

candidatos, independentemente de terem recorrido. 

15.5 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 

preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para todos os 

candidatos, independentemente de terem recorrido. 

15.6 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de 

gabarito serão divulgadas no Mural da Secretaria Municipal de Saúde, no Mural 

da Prefeitura Municipal de Inhaúma e no site Oficial Municipal , quando da 

divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais 

aos candidatos. 

15.7 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 

fora do prazo. 

15.8 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou 

recurso de gabarito oficial definitivo. 

15.9 O recurso deverá ser interposto em ficha própria, modelo em ANEXO VI. 

 

16 – DA IMPUGNAÇÃO 

16.1 A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no 

prazo de 2 (dois) dias, contados da data de publicação do mesmo, mediante 

requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Saúde, protocolizado na 

Prefeitura Municipal de Inhaúma –MG. 

17 - DA CONVOCAÇÃO E INVESTIDURA DO CARGO 
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17.1 A convocação do candidato classificado para ocupar a vaga será efetuada 

pela Secretaria Municipal de Administração, mediante a solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde, sob a Coordenação do Departamento de Recursos 

Humanos, de acordo com a listagem final, observada rigorosamente a ordem de 

classificação, conforme necessidade. 

17.2 O não comparecimento do candidato no prazo de 48 horas, contados da 

data da convocação, implicará na sua reclassificação, assumindo o último lugar 

na lista de aprovados. 

17.3 A contratação de que trata este Edital, dar-se-á mediante celebração de 

contrato administrativo de prestação de serviços pela Administração Pública e 

pelo profissional contratado. 

17.4 O quantitativo a ser contratado será o constante no quadro de vagas deste 

Edital. No ato da convocação o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos: 

I. Duas fotos 3x4recentes; 

II. Atestado de saúdeocupacional; 

III. Cópia do CPF; 

IV. Cópia do Documento de Identidade; 

V. Cópia do Título de eleitor e comprovante de quitaçãoeleitoral; 

VI. Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

VII.      Cartão PIS/PASEP (se possuir); 

VIII.     Comprovante de residência; 

IX. Comprovante de conta bancária; 

X. Cópia do comprovante de escolaridade; 

XI.   Cópia do Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo 

masculino; 

XII.      Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

XIII.      Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

 

Parágrafo Único – O não cumprimento do disposto no caput deste artigo 

implicará na eliminação do candidato. 

18 - DA DEMISSÃO 
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Será demitido do NASF, a qualquer momento após a contratação, o profissional 
que: 

 não tiver disponibilidade de sua carga horaria semanal, dentro da jornada de 
trabalho prevista para exercício de suas atividades; 

 Praticar falta grave; 

 acumular ilegalmente cargos, empregos ou funções públicas; 

 apresentar declaração falsa de residência ou de escolaridade; 

 não apresentar bom desempenho nas atividades como Profissional do 

NASF, conforme as metas estabelecidas pelo Programa. 

19- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS  

19.1- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS PARA 

CARGO DE PSICÓLOGO NASF; 

FUNÇÃO: PSICÓLOGO  

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão textual. Significado 
das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero - masculino e 
feminino; Número - singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 

pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Psicopatologias; Psicoterapia breve; Trabalho em grupos; Legislação saúde 
mental; Teoria e Técnicas Psicoterápicas, - Psicodiagnóstico, - Orientação e 
Aconselhamento psicológico, - Dinâmica de Grupo - Ética Profissional; Sistema 
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política 
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 
648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; 
Portaria Nº 154 de 24 de janeiro de 2008 - Criação do NASF. 

19.2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS PARA 
CARGO DE FONOAUDIÓLOGO NASF; 

FUNÇÃO: FONOAUDIÓLOGO  

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão textual. Significado 
das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero - masculino e 
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feminino; Número - singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 

pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

 Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. 
Audiologia  Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. 
Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. 
Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. 
Alterações do desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e 
Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança 
e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia 
nas funções Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas 
Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia Orofaríngea 
Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. 
Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei 
nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 
NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-
SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa 
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa 

Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF. 

19.3- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS PARA 
CARGO  DE NUTRICIONISTA NASF ; 

FUNÇÃO: NUTRICIONISTA  

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão textual. Significado 
das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero - masculino e 
feminino; Número - singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Nutrição básica e aplicada; Nutrição materno infantil; Nutrição da criança e do 
adolescente; Nutrição do adulto e do idoso; Nutrição oral, enteral e parenteral; 
Terapia nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis; Terapia Nutricional 
nas doenças do trato digestório; Terapia Nutricional nas doenças neurológicas; 
Técnica Dietética; Administração em Unidades de Alimentação e Nutrição; 
Avaliação nutricional; Política Nacional de Alimentação e Nutrição; Higiene e 
Microbiologia de Alimentos; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, 
Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 
- NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS- 
SUS de 2002. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa 
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 
28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 
Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa 
Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de janeiro de 2008 - Criação do NASF. 
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19.6- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS PARA 

CARGO DE FISIOTERAPEUTA NASF; 

FUNÇÃO FISIOTERAPEUTA  

PORTUGUÊS  

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão textual. Significado 
das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero - masculino e 
feminino; Número - singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 
pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO:  

Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e 
patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, 
cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios 
básicos da cinesiologia; Exame clinico, físico, semiologia, exames 
complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral: efeitos 
fisiológicos, indicações e contraindicações de termo terapia, crio terapia, 
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, 
eletroterapia, manipulação vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e 
reumatologia; Fisioterapia em neurologia; Fisioterapia em ginecologia e 
obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia; Fisioterapia 
cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses; 
mastectómicas; Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória: 
fisioterapia pulmonar; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do 
sistema respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de 
ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, praticas preventivas no ambiente 
de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar; Riscos ocupacionais na 
fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional. Lei nº 
8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do 
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política 
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento 
do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de 
março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 
24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF. 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o 

Processo Seletivo Simplificado contidas nos comunicados neste edital e em 

outros a serem publicados. 

20.2 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de 

todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo. 
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20.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo na 

sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Primeiro de Maio, 85, 

Centro, Inhaúma-MG e no site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

20.4 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 

horários de realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente 

os editais e os comunicados a serem divulgados. 

20.5 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 

predeterminados em edital ou em comunicado. 

20.6 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas 

por meio de edital de retificação. 

20.7 Transpostas todas as fases do Processo Seletivo, a administração pública, 

através do Prefeito Municipal, publicará a homologação do resultado final. 

20.8 O Edital de homologação do resultado final será divulgado na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, 

Inhaúma-MG, na sede da Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG, situada na e no 

site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

 

 

Inhaúma-MG, 27 de maio de 2021. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR 

PREFEITO MUNICÍPIO DE INHAÚMA 

 

 

 

FERNANDO DIAS DE MIRANDA  

INSTITUTO VONTADE AÇÃO E SAÚDE 

 

 

https://www.inhauma.mg.gov.br/
https://www.inhauma.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ATIVIDADE 

27/05/2021 Publicação no Site Oficial e Mural 

28/05/2021 a 18/06/2021 Período de Inscrições 

21/06/2021 Divulgação dos candidatos inscritos e 

aprovados na 1ª Etapa 

24/06/2021 Realização da Prova Objetiva – 2ª Etapa 

25/06/2021 Divulgação do Gabarito 

28/06/2021 Resultado Final 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NASF 

 

INSCRIÇÃONº _______________________  

Cargo Requerido  ______________________ 

NOME: ______________________ 

IDENTIDADE(RG):  _______ 

ÓrgãoExpedidor:____________________________________  

CPF: ______________ 

DATA DE NASCIMENTO:_____/____/_____ SEXO:(   )Feminino (   ) Masculino 

ESTADOCIVIL:_______________________________________ 

NOMEDAMÃE:______________________________________ 

 

ENDEREÇO:   

 _______________ 

BAIRRO:   

  __________ 

CIDADE: ESTADO:  

CEP:    

TELEFONEFIXO:  ___________ 

CELULAR:     

EMAIL:  __________ 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PESSOAL DE VERACIDADE 

 

Declaro,sob as penas da lei, ser verdadeiras todas as informações prestadas nesta 

Ficha de  Inscrição, bem como a veracidade dos documentos entregues, estando 

de acordo com as normas deste Processo Seletivo Simplificado. Declaro, ainda, 

ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o 

Processo Seletivo, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e 

condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à 

sua devida comprovação, quando exigida. 

 

Inhaúma-MG, ___ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura do candidato:_____________________________________ 

 

Cargo   Requerido  __________________________________________
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ANEXO IV 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL 003/2021  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃONº  

 

 

CARGO:  

 

 

Inhaúma-MG, de de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

Responsável pela Inscrição 
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ANEXO V 

LOCALIDADE E VAGAS PARA CONTRATAÇÃO IMEDIATA 

 

Localidade 

Prefeitura Municipal de Inhauma  

Número de Vagas 

PSICÓLOGO 02 VAGAS IMEDIATAS 

FONOAUDIÓLOGO 01 VAGA IMEDIATA 

 

 NUTRICIONISTA  

 

01 VAGA IMEDIATA 

    

FISIOTERAPEUTA 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 
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ANEXO VI 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

Nomedo(a)candidato(a) 

  

Cargo:  

NºdeInscrição:  

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

Data  /____/  

 Assinatura do(a)Candidato(a):----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     INSTITUTO VONTADE, AÇÃO & SAÚDE - IVAS 

CNPJ N o. 07.454.581/0001-80 
 

 

ANEXO VII 

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE RECURSO 

Nome do(a)candidato(a)___________________________________________________ 

 Nº. Protocolo Inscrição: ________________________ 

Assinatura do responsável: ____ 

Data: ___/_____/______. 

Cargo: __________________________________. 
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ANEXO VIII 

 

CARGOS DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CARGOS CARGA 

HORARIA 

VAGA HABILITAÇÃO PARA O CARGO VENCIMENTO 

Fisioterapeuta 

do NASF 

20 horas  01 

vaga  

Ensino superior em Fisioterapia com 

Registro no Conselho Competente 

R$ 1.500,00  

 

Fonoaudiólogo 

do NASF 

20 horas  01 

vaga  

Ensino superior em Fonoaudiologia com 

Registro no Conselho Competente 

R$ 1.500,00  

 

Psicólogo do 

NASF 

20 horas  02 

vagas 

Ensino superior em Psicologia com 

Registro no Conselho Competente 

R$ 1.500,00  

 

Nutricionista 

do NASF 

20 horas  01 

vaga  

Ensino superior em Nutrição com Registro 

no Conselho Competente 

R$ 1.500,00  

 

 

 

 

Inhaúma-MG, 27 de maio de 2021. 

 

 

 

Fernando Dias de Miranda  

Instituto Vontade ação e Saúde 
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