MISSÃO SAL DA TERRA
Edital de Processo Seletivo nº 02/2018
Cidade de Araguari - MG
Organização: Inthegra Talentos Humanos
RETIFICAÇÃO
A MISSÃO SAL DA TERRA, no uso de suas atribuições legais, por meio da empresa INTHEGRA TALENTOS HUMANOS, torna público o Edital de
Retificação do Processo Seletivo nº 02/2018, que objetiva alterar os itens do ANEXO I e ANEXO IV respectivamente, que passam ser
considerados, para todos os fins, da seguinte forma:
ANEXO I
CÓDIGO DO CARGO, CARGO, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, JORNADA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA E TAXA
DE INSCRIÇÃO.
Onde se lê:
Código
Cargo

Cargo

Vagas

Vencimento
Inicial em Reais

Carga
Horária
(Mensal)

Requisitos Mínimos

4

Enfermeiro 180h

1

R$ 2.571,00

180h

Ensino Superior Completo em
Enfermagem + Registro no
Órgão/Conselho de Classe competente
+ Certificado no curso Protocolo de
Manchester

5

Farmacêutico

1

R$ 3.468,81

180h

Ensino Superior Completo em Farmácia
+ Registro no Órgão/Conselho de
Classe competente

6

Motorista

1

R$ 1.007,84

180h

Ensino Fundamental Completo +
Carteira de Habilitação categoria "D" ou
"E" + Certificado no curso de Condutor
de Veículos de Emergência

8

Técnico em
Manutenção de
Equipamentos

1

R$ 1.439,76

200h

Certificado de nível Técnico em
Eletrônica ou Eletroeletrônica +
Certificado no curso NR10 - Segurança
em Instalações e Serviços com
Eletricidade

Cargo

Vagas

Vencimento
Inicial em Reais

Carga
Horária
(Mensal)

Requisitos Mínimos

Leia-se:
Código
Cargo

4

Enfermeiro 180h

1 + Cadastro Reserva (CR)

R$ 2.571,00

180h

Ensino Superior Completo em
Enfermagem + Registro no
Órgão/Conselho de Classe competente
+ Certificado no curso Protocolo de
Manchester

5

Farmacêutico

1 + Cadastro Reserva (CR)

R$ 3.468,81

180h

Ensino Superior Completo em Farmácia
+ Registro no Órgão/Conselho de
Classe competente

6

Motorista

1 + Cadastro Reserva (CR)

R$ 1.007,84

180h

8

Técnico em
Manutenção de
Equipamentos

1 + Cadastro Reserva (CR)

R$ 1.439,76

200h

Ensino Fundamental Completo +
Carteira de Habilitação categoria "D" ou
"E" + Certificado no curso de Condutor
de Veículos de Emergência
Certificado de nível Técnico em
Eletrônica ou Eletroeletrônica +
Certificado no curso NR10 - Segurança
em Instalações e Serviços com
Eletricidade
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Onde se lê:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
Leia-se:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO (exceto Técnico em Farmácia)

Ao cargo de Técnico em Farmácia, aplica-se:
PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FARMÁCIA
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que
imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe.
Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação
pronominal.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de
comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Elementos de política brasileira. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais.
História e geografia do Brasil. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação Federal: Resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Operações farmacotécnicas. Manipulação das bases farmacêuticas (líquidos, sólidos e
semissólidos). Manutenção de rotina em equipamentos e utensílios de laboratório. Procedimentos da manipulação farmacêutica. Assistência Farmacêutica:
produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e dispensação de medicamentos. Noções de Atenção
Farmacêutica: uso racional de medicamentos. Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Onde se lê:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que
imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe.
Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação
pronominal.
MATEMÁTICA
Conjuntos: linguagem básica, pertinência; inclusão; igualdade; reunião e interseção. Números naturais, inteiros, racionais e reais: adição,
subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Medidas:
comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Proporções e Matemática Comercial: grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Operações com expressões algébricas. Operações com polinômios.
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Equações e Inequações: equações do 1º e 2º graus. Interpretação de gráficos. Sistemas de equações de 1º e 2º graus. Análise Combinatória e
Probabilidade: arranjos, combinações e permutações simples. Probabilidade de um evento. Progressões: progressões aritmética e geométrica.
Geometrias Plana e Sólida: geometria plana: elementos primitivos. Retas perpendiculares e planas. Teorema de Tales. Relações métricas e
trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas de triângulos, paralelogramos, trapézios e discos. Áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros,
cones e esferas. Funções: operações com funções de 1º e 2º graus. Gráficos de funções de 1º e 2º graus. Máximo e mínimo da função de 2º grau.
Funções logaritmo e exponencial. Trigonometria: funções trigonométricas. Identidades fundamentais. Aplicação da trigonometria ao cálculo de
elementos de um triângulo. Raciocínio lógico. Raciocínio sequencial. Orientações espacial e temporal. Formação de conceitos. Discriminação de
elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de
comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Elementos de política brasileira. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais.
História e geografia do Brasil. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea.

Leia-se:
PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. Ortografia. Pontuação. Acentuação. Emprego
das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que
imprime às relações entre as orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Crase. Figuras de linguagem. Vícios de
linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Sintaxe.
Morfologia. Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Processos de coordenação e subordinação. Colocação
pronominal.
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Fatos e notícias locais, nacionais e internacionais veiculados nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data de realização da prova, em meios de
comunicação de massa, como jornais, rádios, Internet e televisão. Cultura e sociedade: música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
jornais, revistas e televisão. Elementos de política brasileira. Meio ambiente e cidadania: problemas, políticas públicas, aspectos locais e globais.
História e geografia do Brasil. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea.

SUS – SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICAS DE SAÚDE
Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). Lei nº 8.142/90. Decreto nº 7.508/11. Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro
de 2006. Portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Portaria Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOAS-SUS 01/02. Estratégias de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde. Programas e ações do Ministério da Saúde. Saúde da Família. Provab. Mais Médicos. Cartão Nacional
de Saúde. Práticas integrativas. Cadernos Humaniza SUS: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_basica.pdf.

Araguari, 28 de junho de 2018.

Terso Aguiar de Souza Junior
Coordenador de Talentos Humanos
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