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RETIFICAÇÃO 

 

O CER Diamantina, através do setor de Gestão de Pessoas, retoma o Processo Seletivo para o cargo de 

FONOAUDIÓLOGO, suspenso em 17 de março de 2020, e torna público a RETIFICAÇÃO dos seguintes tópicos 

da divulgação da vaga. 

Onde lê-se:  

 

Etapas 

Prova escrita: Será aplicada a prova escrita para todos os candidatos classificados na 

análise de currículo. A prova escrita é composta por 10 questões objetivas de 

conhecimentos específicos da área de atuação e do cargo, todas de múltipla escolha, 

contendo quatro alternativas (do tipo a, b, c, d) e somente uma alternativa correta. Serão 

classificados para a Dinâmica de Grupo e Entrevista individual os 10 primeiros 

classificados, considerando o somatório das notas do currículo e prova. 

Dinâmica de Grupo: Não é eliminatória.  

Entrevista individual: Pontuação mínima: 6,0 - Pontuação Máxima: 10,0.  

Critérios de 

desempate: 

Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 

a) Obtenção da maior nota na prova escrita; 

b) Obtenção da maior nota na entrevista individual; 

c) Maior tempo de experiência; 

d) Mais cursos; 

e) Maior idade. 

Classificação 

Final: 

 Serão classificados, os 05 candidatos que obtiverem as maiores notas no somatório das 

etapas (currículo, prova e entrevista). Serão desclassificados os candidatos que obterem 

média inferior a 60%. 

 Os candidatos classificados neste processo seletivo irão compor um banco de cadastro 

de reserva, por ordem de classificação 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.  

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

20/03/20 08:30 às 17h Prova escrita: Serão classificados para a Dinâmica de Grupo e Entrevista 

individual os 10 primeiros classificados, considerando o somatório das 

notas do currículo e prova. 

Dinâmica de grupo: Não é eliminatória 

Entrevista individual: Pontuação mínima: 6,0 - Pontuação Máxima: 10,0 

23/03/20 Até às 18h Divulgação Final da Classificação: Serão classificados, por ordem de 

classificação os candidatos com o maior somatório de notas de todas as 

etapas (currículo, prova, entrevista) 
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24/03/20 

 

08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito 

por escrito na recepção do CER Diamantina e deverá conter, data, nome 

do candidato, e-mail e pedido de esclarecimento. 

25/03/20 08h às 17h Retorno do pedido de esclarecimento (se houver): Por e-mail. 

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

As alterações serão divulgadas pelos mesmos meios de comunicação da presente divulgação de vaga. 

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. 

CONTEÚDO SUGERIDO - PROVA 

Reabilitação; 

Alterações de linguagem e motricidade orofacial; 

Disfagia; 

Alterações nos órgãos fonoarticulatórios aplicado a deficiência física, sensorial, intelectual. 

Leia-se:  

Etapa  Entrevista individual: Diante de todas as ações para o enfretamento do COVID-19, 

advindas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e 

Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, a administração do CER Diamantina decide 

que as entrevistas deste processo seletivo serão realizadas de forma on line por Skype. 

Caso ocorra alguma intercorrência, será utilizada plataforma similar. Os candidatos 

classificados deverão ficar atentos ao dia e horário da entrevista individual, conforme 

cronograma abaixo e o passo a passo para a realização da entrevista.   

Pontuação mínima: 6,0 - Pontuação Máxima: 10,0.   

Critérios de 

desempate: 

Os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 

a) Obtenção da maior nota na entrevista individual; 

b) Maior tempo de experiência; 

c) Mais cursos; 

d) Maior idade. 

Classificação 

Final: 

 Serão classificados os 05 candidatos que obtiverem as maiores notas no somatório das 

etapas (currículo e entrevista). Serão desclassificados os candidatos que obtiverem 

média inferior a 60%. 

 Os candidatos classificados neste processo seletivo irão compor um banco de cadastro 

de reserva, por ordem de classificação 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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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

DATA HORÁRIO DIVULGAÇÃO 

16 e 17/02/21 Conforme 

cronograma 

Entrevista individual: Pontuação mínima: 6,0 - Pontuação Máxima: 10,0 

17/02/21 18h Divulgação Final da Classificação: Os candidatos serão classificados, de 

acordo com o somatório das notas de todas as etapas (currículo e 

entrevista) 

18/02/21 

 

08h às 17h Apresentação de pedido de esclarecimento (se houver): Deverá ser feito 

via e-mail e deverá conter, data, nome do candidato e pedido de 

esclarecimento. 

19/02/21 08h às 17h Retorno do pedido de esclarecimento (se houver): Por e-mail. 

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

As alterações serão divulgadas pelos mesmos meios de comunicação da presente divulgação de vaga. 

Estarão desclassificados do presente Processo Seletivo os candidatos que não atenderem a ligação no dia e horário 

marcado. Tentativas máximas de ligação: 03 tentativas. Poderá haver uma alteração no horário da ligação não superior 

a 60 minutos do horário definido no cronograma. 

CONTEÚDO SUGERIDO - PROVA 

Não se aplica. 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Diante de todas as ações para o enfrentamento do COVID-19, advindas do Ministério da Saúde, 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, a 

administração do CER Diamantina decide que as entrevistas deste processo seletivo serão feitas de 

forma on line por Skype, caso ocorra alguma intercorrência, o setor de gestão de pessoas entrará 

em contato e indicará plataforma similar a ser utilizada.  

Segue cronograma com data e horário da entrevista e na sequência, os procedimentos necessários 

para que a entrevista aconteça. 

Data Horário* CANDIDATO 

 

 

16/02/21 

09:00 AMANDA HELENA DE SOUZA SAMPAIO 

09:40 ANA PATRICIA MENDES COSTA 

10:10 ANGELA APARECIDA SANTOS CRUZ 

11:00 CAMILA LEAL PANTUZZO GOMIDES 

11:40 ISABELA SEABRA DA SILVEIRA SANTOS 

17/02/21 

09:00 LIVIA ANDRADE NEVES COSTA 

09:40 MARIA EDITH ALVES ALMEIDA MENDES 

10:10 RICHELI DA COSTA GODINHO NEVES 
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11:00 RONALDO NARCISO MEDEIROS JUNIOR 

11:40 YONARA RIBEIRO CALDEIRA 

 

OBS.1: Solicitamos que os candidatos classificados fiquem atentos ao dia e horário definido para entrevista 
individual. 
O setor de Gestão de Pessoas fará o contato no dia e horário definido conforme cronograma. 
OBS.2: As datas e horários deste cronograma estão sujeitos à alteração, conforme necessidade da Instituição e as 
atualizações advindas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Secretaria 
Municipal de Saúde de Diamantina. 
OBS.3: As alterações serão divulgadas pelos mesmos meios de comunicação da presente divulgação da vaga. 
 OBS.4: Estarão desclassificados do presente Processo Seletivo os candidatos que não atenderem a chamada no dia 
e horário marcado. Tentativas máximas de ligação: 03 (três) tentativas. Poderá haver uma alteração no horário 
da chamada não superior a 60 minutos do horário definido no cronograma. 
OBS.5: Entre no seu skype, localize CER IV Diamantina (Respeitando as letras maiúsculas e minúsculas e o espaço) e nos adicione. Caso 
encontre qualquer problema e/ou dificuldade de acesso via skype, favor entrar em contato com a Instituição no telefone(38)3531-
2169,  antes do horário agendado. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diamantina, MG, 11 de fevereiro de 2021 
 

  
                                                                                       
 


