
 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO CER 2019 - AUXILIAR DE OPM I E SAPATEIRO I 
 

 

  

DIVULGAÇÃO DE VAGA 

 

O CER Diamantina, através do setor de Gestão de Pessoas, realiza Processo Seletivo: 

Cargos:  Auxiliar de OPM I e  

 Sapateiro Ortopédico I 

Nº de vagas: Cadastro Reserva  

 

Requisitos 

Obrigatórios: 

Ensino médio completo  Cópia do certificado/declaração de conclusão do 

Ensino Médio 

Disponibilidade: Trabalhar 

viajando, trabalho noturno e em 

finais de semana, quando 

necessário. 

Expressar essa disponibilidade na ficha de inscrição. 

Os requisitos obrigatórios deverão ser devidamente comprovados no ato da inscrição, por meio dos documentos acima 

indicados. A ausência dos documentos comprobatórios no ato da inscrição acarretará a desclassificação do candidato. 

 

 

Qualificação 

Desejável: 

Curso de corte e costura, confecção de 

calçados ortopédicos, órteses, próteses 

e/outros na área de atuação de ambos os 

cargos. 

Carga horária mínima: 04h 

Certificado/declaração de conclusão de 

curso, contendo a carga horária e data. 

Curso de Informática básica 

Carga horária mínima: 08h 

Certificado/declaração de conclusão de 

curso, contendo a carga horária, data e 

Instituição regulamentada. 

A qualificação desejável não é eliminatória. Na análise de currículo serão pontuados os comprovantes das qualificações 

que são desejáveis para exercício  do cargo. Serão pontuados somente os cursos de capacitação compatíveis com a 

área de atuação (aperfeiçoamentos, atualizações, congressos, simpósios, seminários), devidamente comprovados, com 

a carga horária mínima exigida, realizados nos últimos 5 anos. Serão objeto de pontuação, no máximo, 03 cursos. 

Regime de 

contratação: 

Celetista - Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

Jornada de 

Trabalho: 

44h mensais - 2ª a 6ª feira 

Salário: R$1.324,49 + Insalubridade                      

Benefícios: Seguro de vida, Hospedagem em periodo de viagem à trabalho, R$45,00 para alimentação 

por dia em período de viagem à trabalho, R$15,00 por cada dia de viagem à trabalho 

concluída.      

 Inscrição: Presencial. Poderá ser realizada, por terceiros, mediante procuração, desde 

que sejam apresentados todos os documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios. 



 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO CER 2019 - AUXILIAR DE OPM I E SAPATEIRO I 
 

 

Etapas: O candidato que não apresentar os comprovantes exigidos nos requisitos obrigatórios no 

ato da inscrição será automaticamente desclassificado. 

Análise de currículo e documentação comprobatória: Serão classificados todos os 

candidatos que apresentarem os requisitos obrigatórios devidamente comprovados 

conforme a divulgação da vaga. Serão também analisados os documentos relativos à 

qualificação desejável, sendo atribuídos 1,0 ponto para cada curso, respeitando a carga 

horária mínima. Pontuação mínima: 6,0. Pontuação Máxima: 10,0 (dez) pontos. 

Capacitação: Realizada pelo CER. 

Prova escrita: Classificatório. Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos. 

Prova prática: Classificatório. Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos. 

Entrevista individual: Classificatório. Pontuação Máxima: 10 (dez) pontos. 

Teste Comportamental/Psicológico: Eliminatório. Serão classificados os que estiverem 

aptos ao exercício do cargo. 

Critérios de 

desempate: 

Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 

a) Maior idade; 

b) Obtenção da maior nota na prova; 

c) Obtenção da maior nota na entrevista individual; 

d) Maior tempo de experiência; 

e) Mais cursos. 

Classificação 

Final: 

 Serão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% na média das notas das 

etapas (prova, entrevista e teste). Serão desclassificados os candidatos que obtiverem 

média inferior a 60%.   

 Os candidatos classificados neste processo seletivo irão compor um cadastro de reserva, 

por ordem de pontuação final, para ser utilizado de acordo com a necessidade da 

Instituição. 

 A aprovação e convocação do candidato no processo seletivo não lhe assegura o direito 

de contratação, mas apenas sua expectativa, segundo a ordem de classificação. 
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INSCRIÇÃO 

Data: 11 a 19/06/19                               Horário: 15h às 18h 

Local: Recepção CER – Rua Coronel Manoel César, 180, Presidente. 

Documentos Necessários: 

 Currículo atualizado contendo todas informações necessárias para análise; 

 Cópia do RG 

 Cópia dos documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios; 

 Cópia dos documentos comprobatórios das qualificações desejáveis; 

 Cópia do comprovate de endereço. 

*A inscrição será efetivada, mediante protocolo de inscrição, após entrega de todos documentos exigidos nesta 

divulgação. 

**Não serão recebidos documentos originais. 

***A participação do candidato no processo seletivo implicará no seu pleno conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste processo seletivo, das quais não poderá alegar desconhecimento, sendo, igualmente, 

de sua responsabilidade o acompanhamento das informações divulgadas na Instituição. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

11 a 19/06/19 15h às 18h Inscrição 

21/06/19 Até às 17h Divulgação dos classificados na análise do currículo 

24/06/19 08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento* (se houver) 

25/06/19 08h às 17h Análise do pedido de esclarecimento (se houver) e retorno** 

02/07/19 08h às 12h Capacitação e Prova escrita 

02/07/19 14h às 17h Prova prática 

03/07/19 Até 18h Divulgação do horário da Entrevista Individual 

04 e 05/07/19 Conforme cronograma Entrevista individual 

08/07/19 Até às 17h Divulgação do  cronograma de horários do teste 

Comportamental/Psicológico 

09 e 10/07/19 Conforme cronograma  Teste Comportamental/Psicológico 

12/07/19 Até às 17h Divulgação Final da Classificação 

15/07/19 08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver) 

16/07/19 08h às 17h Retorno do pedido de esclarecimento (se houver) 

*Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito por escrito, na recepção do CER, e deverá 

conter, data, nome do candidato, e-mail e pedido de esclarecimento. 

**Análise do pedido de esclarecimento (se houver) e retorno: Por e-mail. 

As datas e horários deste cronograma estão sujeitos à alteração, conforme necessidade da Instituição. 

Estarão desclassificados do presente Processo Seletivo os candidatos que não comparecerem para realizar qualquer 

uma das etapas, ou chegar após o horário marcado. Tolerância máxima: 5min. 
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CONTEÚDO SUGERIDO - PROVA 

 - Conhecimentos específicos da área de atuação: Livro de Confecção e Manutenção de Órteses, Próteses 

e Meios Auxliares de Locomoção – Ministério da Saúde. Disponivél em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/confecao_manutencao_orteses_proteses.pdf 

Introdução, Módulo 1 (unid 1 e 2), Módulo 3 (unid 5), Módulo 4 (unid 6 e 7), Módulo 5 (unid 8). 

- Conhecimentos básicos sobre Sistema Único de Saúde. 

- Portaria 793, de 24 de abril de 2012, do Ministério da Saúde. 

- Portaria 835, de 25 de abril de 2012, do Ministério da Saúde. 

- Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

- Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

OBS: Não será permitido ao candidato efetuar consultas em livros, apostilas, aparelhos eletrônicos (agenda 

eletrônica, bip, gravador, telefone celular, palmtop, etc) durante a realiazação de provas. Será excluido do 

processo seletivo, o candidato que for flagrado fazendo uso desse materiais.  

VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

Caso haja candidatos remanescentes após o preenchimento das vagas, estes também permanecerão em 

banco a ser utilizados nos casos de desistências e/ou abertura de novas vagas, no prazo de 01 (um) ano, 

podendo este prazo ser prorrogado por igual período, a critério da Instituição, contado a partir da data 

da divulgação do resultado final do processo seletivo e ordem de classificação. 

 

DIVULGAÇÕES 

 

A divulgação das etapas serão publicadas no site http://cerdiamantina.com.br/ e nos demais meios de 

comunicações institucionais disponíveis. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das datas de marcação da prova, entrevista 

e/ou outras etapas deste processo. 

 

 
Diamantina, MG, 10 de junho de 2019 

 
Gestão de Pessoas 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/confecao_manutencao_orteses_proteses.pdf
http://cerdiamantina.com.br/

