PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM SAÚDE - “CURSO LIVRE”
EDITAL - ABERTURA DE INSCRIÇÕES
A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, representada pelo Departamento de
Ensino e Pesquisa torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo para o
preenchimento de vagas do Programa de Aprimoramento Profissional na Área da Saúde,
modalidade curso livre, a serem oferecidas em 2017, para profissionais formados, nas
seguintes áreas profissionais:
Área de Concentração

Enfermagem

Fisioterapia
Biomedicina
Psicologia
Nutrição
Fonoaudiologia

Programas Oferecidos
CTI Infantil
Pediatria
Enfermagem
Materno Infantil Maternidade + CO
Berçários Interno e Externo
Enfermaria Cl. Cirúrgica
Cl. Médica
Enfermagem
Cl. Neurológica
Clínico Cirúrgica
Gerenciamento
BCC + Central de Material
CTI Adulto
Urgência e
Emergência
Pronto Atendimento
Fisioterapia em CTI Geral
Fisioterapia Hospitalar
Microbiologia
Hemoterapia
Psicologia Hospitalar
Nutrição Hospitalar
Fonoaudiologia Hospitalar

Vagas
Oferecidas
01
01
02
01
03
01
02
02
03
03
01
01
01
01
02

I – DAS INSTRUÇÕES
a) As instruções gerais relativas ao Processo Seletivo para o Programa de Aprimoramento
Profissional / 2017, serão divulgadas no site www.santacasadefranca.com.br.
II - DA INSCRIÇÃO
a) A inscrição do candidato implicará conhecimento e tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie
de desconhecimento.
b) O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de
inscrição disponibilizada no site www.santacasadefranca.com.br e do pagamento da taxa
de inscrição no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais), no Departamento de Ensino e
Pesquisa, sito a Rua, Praça Dom Pedro,1826- Centro

c) O candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas
previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei.
d) As inscrições deverão ser entregues no Departamento de Ensino e Pesquisa, localizado
na Praça Dom Pedro II, 1826, Centro, Franca/SP - ou pelo e-mail:
marina.batista@santacasadefranca.com.br - de 19/01/2017 a 13/02/2017.
e) A inscrição somente será efetivada com a entrega do comprovante de pagamento.
f) A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca não se responsabiliza por solicitação de
inscrição pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
g) As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, podendo o Departamento de Ensino e Pesquisa excluir do Processo Seletivo
aquele que apresentar dados incorretos ou inverídicos.
h) O investimento total referente aos 12 meses será de R$ 4.200,00, podendo ser dividido
em até 12 meses de R$ 350,00, com vencimento até 10 dias de cada mês.
III – DO PROCESSO SELETIVO
III-A Para as especialidades de Enfermagem, Biomedicina, Psicologia, Nutrição e
Fonoaudiologia, o processo seletivo constará das etapas abaixo:
1 ª ETAPA:
ENTREVISTA (Peso 8,0)- a ser realizada por Banca Examinadora indicada pelo Departamento
responsável pelo Programa de Aprimoramento Profissional, opção para a qual o candidato
se inscreveu, a ser realizada entre os dias 15 a 17 de fevereiro de 2017, no Departamento
Ensino e Pesquisa.
2ª ETAPA:
CURRÍCULUM VITAE (peso – 2,0)- que será analisado por Banca Examinadora indicada pelo
Departamento responsável pelo Programa de Aprimoramento Profissional, opção para a
qual o candidato se inscreveu. O currículo (Anexo I) deverá ser entregue em envelope
lacrado com identificação candidato e nome do programa escolhido.
III- B – Para especialidade de FISIOTERAPIA o processo seletivo constará de:
- Prova escrita de caráter eliminatório com (Peso 5,0) sendo 20 questões de múltipla
escolha. Serão aprovados para a entrevista, os canditados que obtiverem nota igual/acima
50%.
- Data da Prova: 14/02/2017 – 8h00 ás 10h00
- Programa da Prova vide Anexo II.
- Local da Prova- Anfiteatro da Santa Casa de Franca- Rua- Praça Dom Pedro II, 1826Centro- Franca-SP.
- Entrevista – ( Peso 3,0)

- Analise de Curriculum – (Peso 2,0)

IV – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
a) A classificação final do candidato, será dada pela média ponderada das notas obtidas nas
duas etapas, atribuídos os respectivos pesos;
b) A média final deverá ser expressa por graus numéricos de 0 (zero) a 10 (dez), com
aproximação centesimal;
c) Se houver empate entre os candidatos, expresso pela média ponderada das notas
obtidas nas duas etapas, atribuídos os respectivos pesos, o critério de desempate
obedecerá à seguinte ordem:
1º - Maior nota na entrevista;
2º - Maior nota na análise de currículo;
d) Serão considerados desclassificados os candidatos que não comparecerem a uma das
etapas do processo seletivo;
e) A divulgação dos candidatos aprovados para matrícula, de acordo com o número de
vagas oferecidas, estará disponível no “site” www.santacasadefranca.com.br no dia 20 de
fevereiro de 2017. A média mínima para aprovação será 5,0 (cinco).

V - DA MATRÍCULA
Os candidatos que de acordo com a classificação tiverem direito as vagas, deverão
matricular-se entre os dias 21 e 22 fevereiro de 2017 no horário das 8h às 11h e das 14h às
16h, no Departamento de Ensino e Pesquisa, devendo apresentar os seguintes
documentos:
1. Xerox da Cédula de Identidade (RG) e CPF;
2. Xerox do diploma ou atestado de conclusão do curso de nível superior reconhecido pelo
MEC;
3. Xerox do documento de regularização do exercício profissional junto ao respectivo
Conselho Regional, de São Paulo;
4. Apólice de seguros correspondente ao período de 01 ano ou durante todo o curso;
5. Cópia atualizada da carteira de vacinação;
6. 01 foto 3x4 recente.
7. Xerox Comprovante de endereço.
8. Número do Cartão do SUS.

9. Xerox Certidão de nascimento/ casamento.

VI- DIA/DURAÇÃO
1. O curso terá inicio dia 15/03/2017e previsão de término 15/03/2018.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Haverá exclusão sumária do candidato:
a) quando for constatada inexatidão de qualquer informação fornecida pelo candidato
durante o Processo Seletivo;
b) quando houver a ausência do candidato em qualquer uma das fases do Processo Seletivo
para o Programa de Aprimoramento, qualquer que seja a alegação.
2. Não serão fornecidos atestados ou certificados relativos à classificação ou pontuação.
3) O Departamento de Ensino e Pesquisa e a Santa Casa de Franca se eximem das
despesas decorrentes de viagens e estadias dos candidatos para comparecimento em
quaisquer das fases deste Processo Seletivo.

Franca, 19 de Janeiro de 2017.

Departamento de Ensino e Pesquisa

ANEXO I
PROCESSO SELETIVO DOS PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
MODALIDADE CURSO LIVRE DA SANTA CASA DE FRANCA

MODELO - Curriculum vitae
Nome completo:

Número de inscrição:

Data de Nascimento:

Número do documento:

Endereço completo:
Telefone(s):
Graduação em:

E-mail:
Ano início: Ano conclusão:

Instituição de Ensino:
Descrição de atividades realizadas:
1234-

Estágios extracurriculares relacionados a área que se candidata
Participação em Pesquisa concluída
Cursos extracurriculares, ligados à área de formação.
Participação em Congressos, Seminários, Encontros e outros Eventos, todos da
Área de Formação.

Local e Data

Assinatura: _______________________________________

Observação: O Currículo deverá ser entregue pessoalmente, no ato da prova da
segunda fase, para a Banca Examinadora, com os documentos originais acompanhados de
cópias simples (para aferição dos examinadores), dentro de um envelope contendo a
seguinte especificação: Programa de Aprimoramento Profissional da Santa Casa de Franca
–SP - 2017, com nome do programa e do candidato.

Anexo II

Programa da Prova para especialidade de Fisioterapia:

1.

Anatomo - fisiologia dos Aparelhos Cárdio-vascular e Respiratório adulto.

2.

Fisiopatologia das doenças Cárdio-vasculares e Respiratórias adulto.

3.

Biomecânica e Cinesiologia da Caixa Torácica adulto, neonatal e pediátrico.

4.

Conceitos Básicos de Função Pulmonar, Ergometria, Raio-X de Tórax e ECG.

5.

Semiologia dos Sistemas Cárdio-vascular e Respiratório.

6.

Noções sobre Ventilação Mecânica adulto

7.

Fisioterapia aplicada às Patologias Cárdio-vasculares e Respiratórias adulto

8.

Política de Saúde no Brasil.

