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CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE 

 
PROCESSO SELETIVO 

 
 EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº HMMR- Cegonha Carioca 16/2014. 

 
O Centro de Estudos e Pesquisas 28 (Organização Social em Saúde) torna pública a realização no Município do Rio 

de Janeiro o Processo Seletivo de vagas e formação de cadastro reserva para Enfermeiros Obstetras a serem 

lotados no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, situado na Praça 1º de Maio, s/nº - Bangu, e em múltiplas 

Unidades Materno-Infantis do Município do Rio de Janeiro dentro de Módulo do Projeto Cegonha Carioca em 

contratos de gestão próprio, todos contratados sob o Regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Lotações: 

 Contrato de Gestão 03/2012 – Hospital da Mulher Mariska Ribeiro. 

 Contrato de Gestão 006/2011 – Projeto Cegonha Carioca. 

 
O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte 
integrante deste edital.  

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 

 
1.1. O Processo Seletivo destina-se para o número de vagas abertas (conforme Tabela I) e que vierem a surgir 

dentro do prazo de validade do Processo. 
 

1.2. O processo seletivo será composto por prova objetiva e pontuação de títulos, conforme especificado neste 
edital. 

 
1.3. As inscrições serão gratuitas. 

 
1.4. O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados a partir da data do resultado final, 

podendo, a critério do CEP28, ser prorrogado uma vez por igual período. 
 
1.5. O cargo, as vagas, as vagas para candidatos portadores de necessidades especiais, a carga horária semanal, as 

remunerações, os requisitos/escolaridade exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos na tabela abaixo: 
 

1.5.1. O item “VAGAS PCD” determina do total de vagas expresso no item “VAGAS” quantas são destinadas 
prioritariamente a pessoas com deficiência, não são vagas adicionais. 

 
 



Página 2 de 16 

 

   CARGO GERAL PCD REQUISITOS

ENFERMEIRO 

OBSTETRA -HMMR
8 1

ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM  ENFERMAGEM, 

CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. ( NÃO 

SERÁ ACEITO CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, COM CARGA HORÁRIA DE 

360h OU EQUIVALENTE).

ENFERMEIRO 

OBSTETRA - PROJETO 

CEGONHA CARIOCA

3 0

ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM  ENFERMAGEM, 

CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. ( NÃO 

SERÁ ACEITO CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA, COM CARGA HORÁRIA DE 

360h OU EQUIVALENTE).

VAGAS

ENSINO SUPERIOR – ENFERMEIRO OBSTETRA

 
 

CATEGORIA

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL

SALÁRIO 

BASE
INSALUBRIDADE REMUNERAÇÃO CLT BASE TOTAL

 ENFERMEIRO  

OBSTETRA
30 R$ 3.497,13 R$ 144,80 R$ 3.641,93

 
 

 Todos os cargos são contratações CLT, logo, todos percebem 1 salário adicional ao ano à título de 13º salário, direito a 
férias remuneradas de 30 dias (com 1/3 de um salário adicional neste período) além do depósito legal do FGTS. 
 
 
 

1.6. Além do vencimento mensal descrito para o cargo, serão oferecidos alimentação e benefícios previstos em 
Lei/Convenção Coletiva de cada cargo.  
 

1.7. O empregado será avaliado no período de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias, conforme artigo 
único 445 da CLT. 
 

1.8. Os candidatos convocados em ordem de classificação, deverão optar pelas vagas de acordo com a Tabela I do 
edital, e conforme forem divulgadas as vagas, no momento da contratação, visando atender as necessidades 
do Centro de Estudos e Pesquisas 28. 

 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 

2.1.  A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

2.2.  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. 

2.3.  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 conseqüência, serão anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e etapas, e que o fato seja constatado posteriormente. 

2.4. A inscrição implica na concordância pelo candidato dos termos do Regimento Interno do CEP28, para todos os 
cargos, e do Regimento de Corpo Clínico, para cargos de ensino superior, documentos anexos ao contrato de 
trabalho e pré-requisitos para assumir o cargo. 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 30 de Dezembro de 2014 a 30 de 
Janeiro de 2015, no site www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/  
  

3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo observado na Tabela - I deste Edital. 
 
3.3. Efetivada a inscrição, não será permitida alteração de cargo apontada na ficha de inscrição; 
 

http://www.tatui.sp.gov.br/
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3.4. Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição: 
 

3.4.1. Acessar o site www.cep28.org.br/processoseletivoenfobs162014/  ou  localizar o “link” correlato 
ao Processo Seletivo. 

 
3.4.2. Ler na íntegra o Edital; 
 
3.4.3. Preencher o Formulário de Inscrição no site, optando pelo cargo pretendido, no qual declarará estar 

ciente das condições exigidas e das normas expressas no Edital; 
 

3.4.4. Preencher o Formulário de análise e pontuação de títulos, conforme normas do edital; 
 
3.4.5. Clicar no campo Enviar os dados da inscrição; 
 
3.4.6. O descumprimento das instruções para a inscrição pela internet implicará na não efetivação da 

inscrição; 
 

3.4.7. A partir de 12 de Janeiro de 2015, o candidato deverá conferir no site 

www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/ as inscrições homologadas (efetivadas). Caso 
seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com CEP28 pelo Serviço de 
Atendimento ao candidato – SAC, pelo telefone (0xx21) 4106-5610 de segunda a sexta, das 9 às 17 
horas (horário de Brasília) e verificar o ocorrido. 

 
3.4.8. O Centro de Estudos e Pesquisas 28 não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida 

por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados; 

 

4. DA INSCRIÇÃO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
 
 

4.1. Será admitido à inscrição, nos termos da Lei Municipal nº 2.111, de 10 de novembro de 1994, de pessoa com 
deficiência, ficando o respectivo deferimento condicionado ao cumprimento do disposto na Lei Municipal n° 
645, de 05 de novembro de 1984, e no Decreto Municipal n° 5.890, de 16 de junho de 1986, as leis acima 
citadas são todas do Município do Rio de Janeiro. 
 

4.2.  Às pessoas com deficiência, é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo, desde que os 
cargos pretendidos sejam compatíveis com a deficiência. 

 
4.3. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nos cargos especificados no Decreto Federal nº 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 
 
4.4. Em obediência ao disposto na Lei Municipal nº 2.111, de 10 de novembro de 1994, aos candidatos com 

deficiência classificados será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes ou que 
vierem a surgir no prazo de validade do Processo Seletivo. 

 
4.5. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se os cargos especificados na Tabela I deste Edital são 

compatíveis com a deficiência. 
 
4.6. As vagas definidas na Tabela I que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Processo 

Seletivo ou por não enquadramento como deficiente na perícia médica, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, com estrita observância da ordem classificatória. 

 
4.7.  Aos candidatos com deficiência serão resguardadas as condições especiais previstas na Lei Municipal nº 2.111, 

de 10 de novembro de 1994, e 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. 

 
4.8. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição especificar sua necessidade de tratamento 

diferenciado no dia da prova objetiva, deverá ainda requerê-lo por escrito conforme Anexo III, durante o 

http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobs162014/
http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
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período das inscrições e enviar via correios pelo serviço de Sedex ao CEP28 (CEP28 – Centro de Estudos e 
Pesquisas 28 – Rua da Alfandega, 323 – 5º Andar, Centro, Rio CEP.: 20051-021) conforme item 5.9 indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas, como por exemplo, prova em braile ou 
ampliada, 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. 

 
4.9. O candidato inscrito como portador de deficiência deverá enviar o requerimento Anexo III e laudo médico ao 

CEP28, com data de postagem até o dia 15 de Janeiro de 2015, via SEDEX à CEP28 – Centro de Estudos e 
Pesquisas 28 – Rua da Alfandega, 323 – 5º Andar, Centro, Rio CEP.: 20051-021, com o título de PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA – CEP28. 

 
4.10. Os candidatos que não atenderem, dentro do prazo do período das inscrições, aos dispositivos mencionados 

no item 4.8 e 4.9 não serão considerados como Portadores de Deficiência e não terão a prova especial 
preparada, seja qual for o motivo alegado. 
 

4.11. Os candidatos que se declararem Portadores de Deficiência, se aprovados no Processo Seletivo, terão seus 
nomes publicados em lista à parte – Lista de Portadores de Deficiência e também na Lista Geral de 
classificação. 

 
4.12. Os candidatos Portadores de Deficiência, que não realizarem a inscrição conforme as instruções constantes 

deste Capítulo não poderão impetrar recurso em favor de sua situação. 
 

4.13. Será eliminado da lista de Portadores de Deficiência o candidato cuja necessidade especial assinalada na 
ficha de inscrição não se constate, devendo constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 

 
4.14. Será excluído da lista de Portadores de Deficiência o candidato que não tiver configurada a necessidade 

especial declarada pelo órgão de saúde encarregado da realização da perícia, passando a figurar somente na 
Lista Geral e será excluído do Processo Seletivo o candidato que tiver necessidades especiais considerada 
incompatível com as atribuições do cargo. 

 

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

5.1.  As provas objetivas constarão de questões de múltipla escolha, num total previsto no Anexo I, com quatro 
alternativas cada, terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos programáticos contidos no 
Anexo IV.  

 
5.2. A aplicação da prova objetiva está prevista para 05 de Fevereiro de 2015, podendo ser alterada por critério 

do CEP28. 
 

5.3. Os locais e o horário de realização da prova objetiva serão publicados na internet no endereço eletrônico 

www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/ , na data provável de 30 de Janeiro de 2015. 
 
5.3.1. Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o local da 

realização das provas objetivas serão disponibilizados conforme o item 5.3. 
 
5.3.2. À título de suporte, o CEP28 enviará comunicado nos e-mails cadastrados na inscrição, porém não se 

responsabilizará por falha de comunicação, ou recebimento dos mesmos, devendo os candidatos 
observarem o previsto no item 5.3. 

 
5.4. Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos ou feriados. 
 
5.5. O candidato deve acompanhar pelo Edital de Convocação, para a realização das provas objetivas através do 

site do CEP28. 
 
5.6.  Não será aceita como justificativa de ausência ou de comparecimento em data, local ou horário incorreto 

para realização da prova. 
 

http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
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5.7. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data de nascimento, 
deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, com o fiscal de sala. 

 
5.8. O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente com as consequências 

advindas de sua omissão. 
 
5.9. O candidato que, por qualquer que seja o motivo, não tiver seu nome constando do Edital de Convocação, 

mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
poderá participar do processo seletivo, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico. 

 
5.10. A inclusão de que trata o item 6.10 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação quanto 

à regularidade da referida inscrição; 
 
5.11. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 

independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
5.12. O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu 

documento de identidade, vedada à aposição de rubrica. 
 

5.13. Depois de identificado e instalado na 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.  
 

5.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
 
5.15. É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma, mesmo que possua o respectivo porte. 

 
5.16. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) 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 transparente (acrílica) de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
 
5.17. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos discriminados no 

subitem anterior em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
Documentos violados e rasurados não serão aceitos. 
  

5.18. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
 
5.19. 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, protocolos, 
cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constantes 
deste Edital. 

 
5.20. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 
 
5.21. Durante a prova, 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. 

 
6.22.1. O telefone celular e o rádio comunicador, dos candidatos, durante a realização da prova, deverão 

permanecer desligados, e envelopados, tendo sua bateria retirada. 
 
5.22.  O CEP28 recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores, no dia de 

realização das provas.   
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5.23. O CEP28 não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 

ocorridos durante a realização das provas.  
 
5.24. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um 

acompanhante, 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. 

 
5.25. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
 
5.26. Não será admitida troca de local de realização das provas. 
 
5.27. Excetuada a situação prevista no item 5.25, 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;  

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

poderá retirar-se da sala de prova levando qualquer um desses materiais;  
 
5.29. 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. 
 

5.30. 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. 
 

5.31. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer 
marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

 
5.32. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato;  
 
5.33. A Prova Objetiva terá duração de 03 horas. 
 
5.34. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de respostas e o caderno de questões cedido 

respeitando a exceção prevista no item 5.37; 
 

5.35. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrida 01 hora do 
início da mesma. 

 
5.36. O candidato somente levará o Caderno de Questões depois de transcorridas 02 horas do início da prova. 

 
5.37. Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
b) Não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.17., alínea “b” deste Capítulo; 
c) Não comparecer a prova, 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 6.36; 
e) Forem surpreendidos em comunicação com outro candidato, terceiros verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outro meio de comunicação, 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 6.35 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 as folhas de respostas e/ou cadernos de questões; 
l)  Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas; 
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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 do CEP28 durante a realização das provas. 

 
5.38. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 

provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 
 

5.39. 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. 

  
5.40. Não será publicado e fornecido exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de 

direito público ou privado, após o encerramento de cada etapa do processo seletivo. 
 
5.41. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 

afastamento do candidato da sala de provas. 
 

5.42. O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico 

www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/ , em até 24 horas após a aplicação da mesma.  

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

6.1. A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos de acordo com o Anexo I.  
 

6.2. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver no mínimo 50 % dos pontos, ou seja, 
nota 30 (trinta). 

 
6.3. O candidato não habilitado na prova objetiva será eliminado do processo seletivo.  
 
 

7. DOS TÍTULOS 
 
 

7.1. Os candidatos deverão imprimir e preencher o formulário “Avaliação de Títulos” e levar preenchido para 
entrega no dia da realização das provas objetivas. Com sua auto avaliação e incluir em envelope todos os 
anexos que comprovem a declaração. Não serão aceitos títulos enviados posteriormente. 

 
7.2. Somente terão seus títulos avaliados e pontuados os candidatos habilitados na prova objetiva na quantidade 

de até 3 (três) vezes o número de vagas, considerando os empates na última posição para os cargos de Nível 
Superior.  

 
7.3. A entrega do formulário e dos documentos relativos à Avaliação de Títulos não é obrigatória. O candidato 

que não entregar os documentos, não terá a pontuação solicitada, mas também não será eliminado do 
Processo Seletivo. 

 
7.4. A Avaliação de Títulos terá caráter classificatório. 
 
7.5. Todos os documentos referentes à Avaliação de Títulos deverão ser apresentados em cópias simples, cuja 

autenticidade será objeto de comprovação mediante apresentação de original e outros procedimentos 
julgados necessários, caso o candidato venha a ser aprovado. Sob exclusiva responsabilidade do candidato 
em informar a verdade dos fatos. 

 
7.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a Avaliação dos Títulos com 

clareza. 
 

7.7. A apresentação de quaisquer documentos referentes à Avaliação de Títulos, cuja autenticidade não puder ser 
comprovada por ocasião da contratação, implicará na desclassificação e eliminação sumária do candidato, 
além das sanções legais cabíveis. 

http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
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7.8. Os documentos de Certificação que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de 

conclusão de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da 
colação de grau, bem como deverão ser expedidos, por Instituição Oficial ou reconhecida, em papel 
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do 
documento. 

 
7.9. Os Títulos expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução 

efetuada por tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente. 
 

7.10. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
 

7.11. Apenas os cursos já concluídos serão passíveis de pontuação na Avaliação de Títulos. 
 

7.12. Os pontos decorrentes da mesma formação não serão cumulativos, ou seja, será considerado apenas um 
Título para cada faixa de pontuação, com exceção a pontuações equivalentes a cursos. 

 
7.13. O Certificado de curso de Pós-Graduação lato-sensu, em nível de especialização, que não apresentar a carga 

horária mínima de 360h/aula até a data de entrega dos Títulos não serão pontuados. 
 

7.14. Os certificados eventualmente exigidos na Tabela I como requisito para inscrição no Processo Seletivo não 
serão considerados como Título. 

 
7.15. A comprovação de experiência profissional será feita mediante apresentação de documento que comprove o 

vínculo da pessoa com a instituição (cópia autenticada de CTPS ou, ainda, de Certidão de Tempo de Serviço), 
no caso de empregados, ou de contrato de prestação de serviços, no caso de autônomo, acompanhada de 
declaração ou atestado de capacidade técnica expedido pelo órgão ou empresa, com indicação das 
atividades desempenhadas. 

 
7.16. A declaração, expedida por instituição pública ou privada, deve ser assinada por representante da instituição, 

devidamente autorizado, com firma reconhecida (quando não se tratar de órgão público), que comprove o 
tempo e a experiência apresentados. A declaração deverá trazer indicação clara e legível do emprego público 
e nome do representante da empresa que o assina, bem como referência, para eventual consulta, incluindo 
nome, número de telefone e endereço eletrônico do representante legal do contratante. 
 

7.17. As declarações deverão apresentar com, no mínimo, as seguintes informações: nome empresarial ou 
denominação social do emitente; identificação completa do profissional beneficiado; descrição do emprego 
público exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período (início e fim) de realização das 
atividades; assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, emprego público ou função). 

 
7.18. A comprovação de experiência profissional, em caso de candidato que tenha prestado serviços no exterior, 

será feita mediante apresentação de cópia de declaração do órgão ou empresa ou de Certidão de Tempo de 
Serviço. Esses documentos somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa por 
tradutor juramentado.  

 
7.19. Somente será considerada a experiência profissional adquirida pelo candidato em atividades compatíveis e 

com a mesma exigência de escolaridade daquelas estabelecidas para o cargo/especialidade para o qual 
concorre.  

 
7.20. Para efeito do cômputo de pontuação relativa a tempo de experiência, não será considerada mais de uma 

pontuação no mesmo período.  
 

7.21. Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa ou monitoria. 
 

7.22. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos. 
 

7.23. Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado, bem como, Títulos que 
não constem no Anexo II deste Edital e neste capítulo. 
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7.24. Concorrerão à Avaliação de Títulos somente os candidatos habilitados na Prova objetiva, conforme item 7.1. 
 

7.25. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 40 (quarenta) pontos, conforme 
Anexo II. 

 
7.26. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 

 
7.27. Concorrerão à Avaliação de Títulos somente os candidatos que realizaram o cadastro e enviaram a 

documentação, conforme item 7.1, 7.2 e 7.3. 
 

 
 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
 
 

8.1.  A nota final de cada candidato será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, acrescidos dos pontos 
obtidos da prova de Títulos, quando for o caso. 

 
8.2. 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 nota na prova de conhecimentos específicos; 
c) Maior nota no quesito “Tempo de Experiência profissional em Assistência ao parto” 
d) Tiver mais Idade. 
 

8.3. Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, inclusive os 
portadores de deficiência, e uma especial com a relação apenas dos candidatos portadores de deficiência.  
 

8.4. O resultado provisório do processo seletivo será divulgado, no site da CEP28  

www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/ e caberá recurso nos termos do Item 10, deste 
edital. 

 
8.5. A lista de Classificação Final, após avaliação dos eventuais recursos interpostos, será disponibilizada no site 

do CEP28 www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/  
 
8.6. A classificação no processo seletivo não gera aos candidatos direito à contratação para o cargo, cabendo ao 

Centro de Estudos e Pesquisas 28, o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente 
necessário, não havendo obrigatoriedade de nomeação de todos os candidatos aprovados em número de 
vagas previsto neste edital. 

 
 
 

9.  DOS RECURSOS 
  

9.1 Será admitido recurso quanto ao gabarito, resultado da prova e títulos. 
 
9.2 O prazo para interposição dos recursos será de 1 (um) dia, contado da data de divulgação ou do fato que lhe 

deu origem, devendo, para tanto, o candidato utilizar o site do processo seletivo e seguir as instruções 
contidas. 

 

9.3 O candidato deverá acessar o site www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/  e preencher em 
formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir e enviar ao CEP28, conforme trata o item 10.4. 
 

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados diretamente ao CEP28 – Centro de Estudos e Pesquisas 28 – Rua da 
Alfândega, 323 – 5º Andar, Centro, Rio CEP.: 20051-021, com o título de RECURSO – CEP28. 

 
9.4.1. Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com os itens 9.3 e 9.4. 

 
9.5 A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante data de envio, sendo 

rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo. 

http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
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9.6 Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá apresentar individualmente o seu recurso, 

devidamente fundamentado e com citação da bibliografia. 
 
9.7 Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão  aceitos.  
 
9.8 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
 
9.9  Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 10.1.  
 
9.10  A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo. 
 
9.11  Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, ou outro meio que não seja o 

estabelecido neste capitulo.  
 
9.12  A decisão dos recursos deferidos será publicada nos sites www.CEP28.org.br, e  procedendo-se, caso 

necessário, à reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista de aprovados. 
 
9.13 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 10.12.  
 
9.14  O ponto correspondente à anulação de questão da prova Objetiva, em razão do julgamento de recurso será 

atribuído a todos os candidatos. 
 

9.15 Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo com o gabarito oficial 
definitivo. 

 
9.16 Caso haja procedência de recurso interposto, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo 

candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do 
candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 

 
9.17 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; 
 
9.18.  Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou recurso de gabarito final definitivo.  
 
9.19. 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 aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à admissão, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo 
interesse e conveniência do CEP28, ou da administração, e da rigorosa ordem de classificação e do prazo de 
validade do Processo Seletivo. 

 
10.2 A contratação dos candidatos, observada a ordem de classificação final por cargo, far-se-á pelo Centro de 

Estudos e Pesquisas 28, obedecido o limite de vagas existentes, possíveis reduções, as que vierem a ocorrer e 
as que forem criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste processo seletivo. 

 
10.3 O processo seletivo terá o prazo de validade, para todos os efeitos, de 01 (um) ano contados a partir da data 

da publicação do resultado final, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, a critério do Centro de 
Estudos e Pesquisas 28, por igual período, desde que exista interesse público. 
 

http://www.esppconcursos.com.br/
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10.3.1. O prazo de validade do processo seletivo e o prazo de prorrogação, se houver, alcançarão os cargos 
que vagarem ou forem criados no decorrer destes prazos, sendo os candidatos remanescentes 
contratados ou admitidos, desde que haja interesse Público. 

 
10.3.2. O período de validade estabelecido para este Processo Seletivo não gera para ao Centro de Estudos e 

Pesquisas 28 a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, reservando-se à 
Administração o direito de proceder às convocações em número que atenda aos interesses e às 
necessidades dos serviços, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira e o limite de 
cargo vago existente. 

 
10.4 A convocação para contratação será realizada através do site do CEP28 e telegrama, para o endereço que foi 

informado no ato da inscrição, bem como enviado email, se houver. 
 

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 Para efeito de contratação, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo e demais exames 

obrigatórios exigidos: 
10.5.1. Ter sido aprovado e classificado no processo seletivo; 
10.5.2. Ter nacionalidade brasileira na forma da Lei, ou estrangeiro residente legalmente com autorização 

de trabalho previamente emitida e em dia; 
10.5.3. Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
10.5.4. Possuir os REQUISITOS/ESCOLARIDADE EXIGIDOS para o cargo conforme especificado na Tabela I. 
10.5.5. Comprovar a regularidade com o órgão de classe competente se for o caso; 
10.5.6. Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, 

contra os Costumes de acordo com a legislação vigente. 
10.5.8. Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício do cargo, 

comprovada em avaliação realizada pelo Médico do Trabalho credenciado pelo CEP28; 
10.5.9. Certidão de Casamento, conforme o caso; 
10.5.10. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
10.5.11. Cartão de cadastramento PIS/PASEP (se tiver); 
10.5.12.  Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se do sexo masculino; 
10.5.13. Comprovante de residência; 
10.5.14. Diploma registrado ou registro profissional ou Histórico Escolar acompanhado do Certificado de 

Conclusão de curso; 
10.5.15.  Documento legal de identidade reconhecido em território nacional; 
10.5.16.  Estar em gozo dos seus direitos políticos 
10.5.17. Carteira de Habilitação se for o caso; 
10.5.18. Carteira de Trabalho e Previdência Social, em bom estado,  
10.5.19. Quaisquer outras exigências se necessário para contratação a critério do CEP28.   

 
10.6 Para a contratação, o candidato também deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo presente 

Edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

10.6.1 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópia simples e em seus originais no momento 
da contratação, cópias autenticadas em cartório sem a apresentação dos originais não serão aceitas. 

 
10.7 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.  
 

10.8 Eventuais restrições legais de contratação pelo CEP28 se aplicam e impedem o profissional de assumir a 
vaga, independente de classificação, se por exemplo o candidato tiver sido funcionário do CEP28 com prazo 
de demissão anterior inferior ao limite legal, ou quaisquer outras restrições legais cabíveis (CLT). 
 

 

11  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

11.1 O Edital será publicado no site www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/, bem como todas 
as convocações, avisos e resultados. 

http://www.cep28.org.br/processoseletivoenfobst162014/
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11.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no processo seletivo, 

valendo para esse fim, o resultado final do processo. 
 
11.3 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a 

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

 
11.4 Caberá ao Centro de Estudos e Pesquisas 28, através de administração de competência, a homologação dos 

resultados finais do processo seletivo.  
 
11.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a 
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

 
11.6 A realização do certame será feita sob exclusiva responsabilidade do CEP28. 
 
11.7 As despesas decorrentes da participação em todas as fases e em todos os procedimentos do processo 

seletivo de que trata este edital, inclusive contratação e admissão, correm por conta dos candidatos, que não 
terão direito a alojamento, alimentação, a transportes e/ou a ressarcimento de despesas. 

 
11.8 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Processo Seletivo do Centro de Estudos 

e Pesquisas 28 e pelo CEP28, no que tange a realização deste processo.  
 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 2014. 
 
 
 
 

PAULO SERGIO PINTO SILVA 
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

                 JURANDYR FONSECA DA CUNHA 
                     COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

EDNA SERVO DE AQUINO 
ASSISTENTE ADM – RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO I - QUADRO DE PROVAS E QUESTÕES 

 
NÍVEL 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
 

NÚMERO DE QUESTÕES 
 

VALOR DA QUESTÃO 
 

PONTUAÇÃO 

SUPERIOR Especifico 30 2,0 60 
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TABELA DE TÍTULOS ACADÊMICOS VALOR UNITÁRIO AUTO AVALIAÇÃO

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal

equivalente, de conclusão de curso de pós-Ensino Superior

Completo stricto-sensu , em nível de DOUTORADO, concluído

na área do cargo pretendido até a data de entrega dos títulos.

15

Diploma devidamente registrado ou habilitação legal

equivalente, de conclusão de curso de pós-Ensino Superior

Completo stricto-sensu , em nível de MESTRADO concluído na

área do cargo pretendido até a data de entrega dos títulos.

10

TOTAL MAXIMO DE PONTOS 15

TABELA DE CURSOS VALOR UNITÁRIO AUTO AVALIAÇÃO

Curso Reanimação Neo Natal 5

Curso de Manejo de Aleitamento Materno - 20h. 5

TOTAL MAXIMO DE PONTOS 10

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM ENFERMEIRO 

OBSTETRA
VALOR UNITÁRIO AUTO AVALIAÇÃO

3 pontos de 2 a 4

anos

5 pontos de 5 a 6

anos.

10 pontos de 7 a 

10 anos.
15 pontos acima

de 10 anos.

TOTAL MAXIMO DE PONTOS 15

EM: EM:

TOTAL: 40

Em ______/_______ / 2015.  

_______________________________________

Assinatura do candidato (a) 

Para preenchimento Exclusivo do CEP28

Validado por :

Corrigido para:

Revisto por:

ANEXO II – TÍTULOS

Experiência comprovada na assistência ao parto, em 

maternidades públicas ou privadas, após conclusão da 

residência.  

NÍVEL SUPERIOR 
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ANEXO III- REQUERIMENTO (PCD) 

 

Modelo de requerimento de solicitação de prova especial ou de condições especiais  
 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015 

 

Eu,___________________________________________________________________________,
Inscrição nº ____________________________, RG.nº__________________________________ 
e CPF. nº_________________________________,venho requerer para o Processo Seletivo do 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 28 para o cargo de_____________________________________:  
 

(       ) – Prova em Braile  
(       ) – Prova Ampliada  
(       ) – Prova com Ledor 
(       ) – Prova com Interprete de Libras 
(       ) – Outros:_________________________________________________________________  

 
 

Em ______/_______ / 2015. 
 

 
____________________________________________________________  

Assinatura do candidato (a)  
 

 

Obs.: O laudo médico e a solicitação de prova especial ou condição especial (se for o caso) deverão 
ser postados até o dia 15 de Janeiro de 2015. 

 
 

ANEXO IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
NÍVEL SUPERIOR  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ENFERMEIRO – OBSTETRA 
 
Conhecimentos Básicos: Princípios científicos de anatomia, fisiologia e farmacologia; Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem/Exercício Profissional e sua Regulamentação; Direitos Humanos: Direitos da 
criança, do adolescente e do idoso; Bases Teóricas da Assistência de Enfermagem: Teorias de 
Enfermagem; Processo de enfermagem/sistematização da assistência de enfermagem; Enfermagem 
Materno-Infantil: Recém-nascido normal e de alto risco; Distúrbio no recém-nascido; Assistência de 
enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e puerpério – normal e complicações; Assistência 
de enfermagem à criança das diversas faixas de desenvolvimento (puericultura); Assistência de 
enfermagem à criança com problemas clínicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, circulatório - 
hematológico, músculo – esquelético, neurológico, urinário; Aspectos psicossociais da hospitalização 
infantil; Enfermagem Médico-Cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos no pré, trans e 
pós-operatório; Assistência de enfermagem à pessoas com feridas; Assistência de enfermagem a 
pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, 
circulatório – hematológico, músculo-esquelético, reprodutor, neurológico, endocrinológico; Aspectos 
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psicossociais da hospitalização do adulto e do idoso; Conhecimento sobre Técnicas de Enfermagem: 
Aplicação dos princípios técnico-científicos na execução de procedimentos de enfermagem; 
Procedimentos de enfermagem; Enfermagem em Saúde Pública: Sistema de Saúde no Brasil; políticas 
públicas; Principais indicadores de saúde; Vigilância epidemiológica; Doenças transmissíveis; Saneamento 
do meio ambiente; Saúde ocupacional; Consulta de enfermagem/visita domiciliar; Administração de 
Enfermagem: Funções administrativas: planejamento, liderança, controle e tomada de decisões; Gestão 
de pessoas; Gestão de recursos materiais em saúde; Relacionamento com o paciente, família, grupos e 
equipe de trabalho; Processo de trabalho em saúde e enfermagem; Controle de Infecção Hospitalar: 
Método de aplicação, controle e prevenção de infecção hospitalar; Processamento de artigos 
hospitalares; Suporte Nutricional: Assistência de enfermagem na terapia enteral e parenteral. Assistência 
a pacientes em situação de urgência e emergência. Assistência de enfermagem humanizada nas doenças 
hipertensivas específicas da gestação (pré-eclâmpsia e eclâmpsia). Assistência de enfermagem 
humanizada nas hemorragias da gravidez. Assistência de enfermagem humanizada nas patologias da 
gestação de alto risco. Assistência de enfermagem humanizada no pré-parto, parto e puerpério. 
Assistência de enfermagem humanizada à gestantes portadoras do vírus HIV. Assistência de enfermagem 
humanizada ao recém-nascido em sala de parto e alojamento conjunto. Aleitamento materno. Assistência 
de enfermagem humanizada na infecção puerperal. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de 
vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde. 
 
 


